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Møtedato
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. SEPTEMBER
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra møte 12. september.
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MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.09.2017 kl. 08:00 – 14:45
Møterom Odin, Campus Namsos
15/05680

Tilstede:

Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen,
Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland, Lisbeth Flatraaker,
Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås,
Jim Simonsen Jenssen, Mathias Lauritzen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Rektor Bjørn Olsen, prorektorene Hanne Solheim Hansen, Reid Hole,
dekanene Hanne Thommesen, Erlend Bullvåg, Trine Karlsen,
Sarah Paulson, Ketil Eiane, direktørene Anita Eriksen,
Tomm Sandmoe, økonomisjef Per Arne Skjelvik,
kommunikasjonsleder Tor Dybdal-Holthe

Protokollfører:

Eva Helene Skaiaa

Innkallingen ble godkjent.
Rektor trakk sak 82/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017.
Denne sakslisten ble godkjent.
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77/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22. juni
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra møte 22. juni.
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Saknr
77/17
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78/17 Rektor rapporterer 12. september
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
78/17

Møtedato
12.09.2017

Saknr
79/17

Rektor orienterte om følgende saker:
- Studentopptaket
- Samspill med arbeids- og næringsliv
- Folkeuniversitetet
- Forskningssøknader
- Oppstart Bachelor i paramedic

79/17 Strategi for Nord universitet 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet
Vedtak
1. Styret vedtar Nord universitets strategi 2020 som framlagt i sak 17/02168-2 med de
endringer som kom fram i styrets behandling.
2. Styret ber rektor sikre implementering av og eierskap til strategien i hele universitetet.
3. Styret forutsetter at den overordnete strategien skal være grunnlaget for neste års
virksomhetsplan og for fakultetenes handlingsplaner.
4. Styret orienteres om fakultetenes handlingsplaner
5. Styret ber rektor komme tilbake til styret den 30. oktober med forslag til hvilke
delstrategier (policies) som skal etableres
6. Det rapporteres til styret om utviklingen av prosessen med implementering

80/17 Utviklingsavtale med KD
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
80/17

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar utkast til utviklingsavtale med de endringer som fremkom av styrets
behandling.
2. Styret ber rektor i samråd med styreleder ferdigstille revidert utkast til
utviklingsavtale.
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Møtebehandling
På bakgrunn av drøftingene i styret ble det enighet om følgende nye vedtak:
Vedtak
1. Styret vedtar utviklingsavtale for følgende fem områder:
- Kompetanseutvikling
- Utdanningskvalitet og studieportefølje
- Lærerutdanning
- Faglig profil
- Studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering
2. Styret vedtar innholdet i avtalen med de endringer som kom frem i styrets
behandling. Styret ber styreleder og rektor ferdigstille revidert utkast til
utviklingsavtale og gir dem fullmakt til å forhandle endelig avtale med
Kunnskapsdepartementet.

81/17 Oppfølging kompetanseplan september 2017
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
81/17

Vedtak
Styret tar oppdatering på kompetansesituasjonen til orientering.

82/17 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
82/17

Saken ble trukket.

83/17 Kandidatproduksjon og studentopptak 2017 - status
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

4

7

Saknr
83/17
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Møtebehandling
Vigdis Moe Skarstein forslo følgende tillegg til innstillingen:
Når endelig opptak/oppmøte er klart ber styret om en analyse av utviklingen av søkere over
tid sett i forhold til tilsvarende opptak på andre universitet/høgskoler med samme
studietilbud og sett i forhold til våre profilområder og strategiske satsinger.
Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
2. Når endelig opptak/oppmøte er klart ber styret om en analyse av utviklingen av
søkere over tid sett i forhold til tilsvarende opptak på andre universitet/høgskoler
med samme studietilbud og sett i forhold til våre profilområder og strategiske
satsinger.

84/17 Budsjett 2018 - Foreløpige rammer
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
84/17

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar ny total budsjettramme for 2017 på 1370,1 MNOK etter supplerende
tildelinger fra KD.
2. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer
for budsjett 2018 til orientering.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar
utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2018.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2018 i
styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til
prioriteringer.
5. Styret ber rektor legge fram en analyse av mulige økonomiske scenarier de
kommende årene i styremøtet i desember.
Møtebehandling
Rektor endret sitt forslag ved å trekke pkt. 5. og med følgende endring i pkt. 1:
Styret vedtar ny total budsjettramme for 2017 på 1371,2 MNOK etter supplerende
tildelinger fra KD. Tildelingene gis i 2017 med 4 MNOK til HHN og 3,4 MNOK til FLU.
Fremtidige prinsipper rundt fordeling av tildelinger i supplerende tildelingsbrev avklares ved
endelig behandling av budsjett for 2018.
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Aslaug Mikkelsen foreslo følgende nytt pkt. 5:
Styret ber om at det i styremøtet i oktober fremlegges ulike alternativer for prinsipiell
fordeling mellom strategiske midler og fordeling i forhold til nøytralitetsprinsippet med
tanke på å prioritere midler til forskning
Vedtak
1. Styret vedtar ny total budsjettramme for 2017 på 1371,2 MNOK etter supplerende
tildelinger fra KD. Tildelingene gis i 2017 med 4 MNOK til HHN og 3,4 MNOK til FLU.
Fremtidige prinsipper rundt fordeling av tildelinger i supplerende tildelingsbrev
avklares ved endelig behandling av budsjett for 2018.
2. Styret tar rektors framstilling av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer
for budsjett 2018 til orientering.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar
utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2018.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2018 i
styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til
prioriteringer.
5. Styret ber om at det i styremøtet i oktober fremlegges ulike alternativer for prinsipiell
fordeling mellom strategiske midler og fordeling i forhold til nøytralitetsprinsippet
med tanke på å prioritere midler til forskning.

85/17 Fremtidig eierskap i aksjeselskap
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
85/17

Vedtak
Styret ber rektor om å iverksette de foreslått anbefalingene for selskapene som er vurdert i
denne saken.
1. Labora Analyselaboratorium og Fiskehelse AS (2,3%) - Nord universitet selger sine
aksjer
2. Kunnskapsparken Helgeland AS (1%) – Nord universitet selger
3. Oi! Trøndersk mat og drikke AS (0,2%) - Nord universitet selger sine aksjer
4. Norsk Havbrukssenter AS (0,08%) - Nord universitet selger sine aksjer
5. Norkveite (58%)- Det igangsettes en prosess for å kjøpe ut øvrige aksjonærer, som
gjennomføres innen utgangen av 2017. Etter Nord universitets overtakelse av
selskapet vurderes det fortløpende, og senest ved utgang av dagens fremleieavtaler i
2020, om Norkveite AS fusjoneres med Nord universitet eller Nord innovasjon AS.
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86/17 Grunnskolelærerutdanningene master 1-7 og master 5-10 - status
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
86/17

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering, og ber om at rektor i den endelig studieporteføljen for 20182019 vurderer om
1. fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU 5-10 kan optimaliseres
2. tilbudet av desentralisert lærerutdanning kan organiseres så studietilbudene utnytter
markedet for potensielle studenter bedre.
Møtebehandling
Bjørg Tørresdal fremmet følgende nye forslag til vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
2. Med bakgrunn i merknader i styrets behandling ber styret om en dypere analyse av
fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU5-10. Jfr også vedtak i sak 83/17
Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
2. Med bakgrunn i merknader i styrets behandling ber styret om en dypere analyse av
fordelingen av studieplasser mellom GLU1-7 og GLU5-10. Jfr også vedtak i sak 83/17

87/17 Doktorgrad i studier av profesjonspraksis – innhold, organisering og
forvaltning
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
87/17

Forslag til vedtak:
1. Ph.d i studier av profesjonspraksis skal være en felles doktorgrad for Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Forvaltningsansvaret for ph.d i studier av profesjonspraksis legges til Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
2. Styret tar rapportene og foreslåtte tiltak for å sikre at ph.d. i studier av
profesjonspraksis gjennomføres innenfor rammene av akkrediteringen og gjeldende
kvalitetskrav til ph.d.-studier, til etterretning.
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3. Prorektor for forskning og utvikling skal ikke inngå i doktorgradsutvalget for ph.d. i
studier av profesjonspraksis, men tilknyttes som rådgiver for dekanene og kan ta
endelig beslutning ved uenighet.
Møtebehandling
Rektor endret sin innstilling i pkt. 3 til følgende:
Doktorgradsutvalget er et rådgivende utvalg for dekanene ved FSH og FLU, og består av:
- Prodekan forskning FLU, leder
- Prodekan forskning FSH, nestleder
- To professorkompetente fra hvert fakultet
- En representant fra ph.d. studentene ved hvert fakultet
- Faggruppeleder for SPK
- Utvalgssekretær fra FLU
Ved uenighet mellom dekanene fattes beslutning av prorektor for forskning og utvikling
Vedtak
1. Ph.d i studier av profesjonspraksis skal være en felles doktorgrad for Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Den
administrative forvaltningen av ph.d i studier av profesjonspraksis legges til Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

2. Styret tar rapportene og foreslåtte tiltak for å sikre at ph.d. i studier av profesjonspraksis
gjennomføres innenfor rammene av akkrediteringen og gjeldende kvalitetskrav til ph.d.studier, til etterretning
3. Doktorgradsutvalget er et rådgivende utvalg for dekanene ved FSH og FLU, og består av:
- Prodekan forskning FLU, leder
- Prodekan forskning FSH, nestleder
- To professorkompetente fra hvert fakultet
- En representant fra ph.d. studentene ved hvert fakultet
- Faggruppeleder for SPK
- Utvalgssekretær fra FLU
Ved uenighet mellom dekanene fattes beslutning av prorektor for forskning og utvikling.
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88/17 Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
88/17

Vedtak
1. Styret vedtar det fremlagte høringsinnspillet med de endringene som fremkom i
møtet.
2. Styret ber rektor inkludere endringene og sende inn høringsinnspill til høringsfristen
15.september 2017.

89/17 Høringsuttalelse - om forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i
barnehager og utdanningsinstitusjoner
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
89/17

Forslag til vedtak:
Styret ber rektor oversende høringssvar til Kunnskapsdepartementet som støtter det
alternative forslaget som betyr at dagens regelverk opprettholdes og at det innføres plikt til
samtale med de som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg.
Møtebehandling
Espen Leirset fremmet følgende nye forslag:
Nord universitet støtter framlagt forslag til lovendring.
Votering
Espen Leirsets forslag ble vedtatt med sju stemmer for og seks stemmer mot.
Følgende stemte for Leirsets forslag:
Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Roar Tromsdal, Espen Leirset, Roald Jakobsen,
Jim Simonsen Jenssen, Aslaug Mikkelsen
Følgende stemte for rektors forslag:
Vigdis Moe Skarstein, Emma Svarva Giskås, Anders Söderholm, Asbjørn Røiseland,
Mathias Lauritzen, Lisbeth Flatraaker
Vedtak
Nord universitet støtter framlagt forslag til lovendring.
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90/17 Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i
undervisnings - og forskerstillinger
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
90/17

Møtedato
12.09.2017

Saknr
91/17

Saken utsettes til neste styremøte.

91/17 Styrets møteplan 2018
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Forslag til vedtak
Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2018:
8. februar
8. mars
26. april
21. juni
13. september
25. oktober
13. desember
Møtebehandling
Forslaget avgjøres via email.

92/17 Langtidsdagsorden 12. september
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
92/17

Vedtak
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:
30. oktober
Delårsregnskap 2. tertial
Etablering av nye studier 2018 – 2019
Endelig studieportefølje 2018 – 2019
Budsjettsatsing 2019
Kompetanseplan
Studieledere GLU – ansvar
Campusstruktur/studiestedsstruktur
Budsjettmodell justeringer
Eierskap, eierstyring NF og TFoU
Delstrategier
Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
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Administrativ organisering
23. november
Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017
Kompetanseplan
Rapport om utdanningsutvalget
Forskningsledelse/prestasjonsledelse

13. desember
Budsjett 2018
Kompetanseplan
Rapport innsparing administrative kostnader i 2017
Digitale læringsformer
Status og praksis på midlertidige ansettelser
Organisering av KKS
Ikke datofestet
Fakultetenes handlingsplaner
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign
2018
Evaluering organisasjonsdesign
Rektor og styreleder går gjennom sakene og kommer med revidert forslag til styrehjul bl.a.
basert på vedtak i dette møtet om oppfølgingssaker.

93/17 Orienteringer 12. september
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
93/17

Vedtak
Følgende orienteringssaker tas til orientering:
Brev Kunnskapsdepartementet
1) Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning – Oppfølging av meldingen, datert
23.06.17
2) Styreseminar 2017, datert 10.07.17
3) Oppfølging av møtene med de nasjonale sentrene og deres vertsinstitusjoner våren
2017, datert 10.08.17
4) Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet, datert 09.08.17
5) Nord avklaring om bruk av åremålshjemler av prodekaner, datert 04.08.17 og
25.08.17
Styreleder ba rektor komme tilbake til styret med en mer detaljert orientering om sak 3.
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94/17 Referater 12. september
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
12.09.2017

Saknr
94/17

Vedtak
Styret tar følgende referater til etterretning:
Arbeidsmiljøutvalget
1) Møte 20.06.17
IDF
1) Møte 28.06.17
2) Møte 24.08.17
3) Møte 11.09.17
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger
1) Møte 20.06.17
2) Møte 26.06.17
3) Møte 04.07.17
4) Møte 21.08.17
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger
1) Møte 20.06.17
2) Møte 04.07.17
3) Møte 07.07.17
4) Møte 22.08.17

Eventuelt
Rektor og styreleder informerte om at det hadde vært møte mellom styreleder, nestleder,
rektor, prorektorer og direktører om felles forståelse av utforming av styresakene og at
dette hadde vært et vellykket møte som også vil følges opp.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Bjørn Olsen
rektor
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REKTOR RAPPORTERER 30. OKTOBER
.
.
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OPPFØLGING KOMPETANSEPLAN - OKTOBER 2017
Forslag til vedtak:
Styret tar oppdatering på kompetanseplan 2017-2018 til etterretning.
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Sammendrag
Andelen vitenskapelig ansatte (UFF) i førstestilling har økt med ett prosentpoeng i perioden
januar til oktober 2017. Nord universitet har i perioden fått flere førstestillinger enn forventet
(telleren1), men det har også blitt flere vitenskapelig ansatte totalt (nevneren). Resultatet blir
en noe lavere økning enn tilfanget på førstekompetente skulle tilsi. Andelen UFF med
toppkompetanse er tilnærmet uendret siden januar. Universitetet har fått noen flere årsverk
i toppstilling, men grunnet økningen i antall UFF totalt utlignes dette i statistikken slik at
andelen i toppstilling ikke øker.

Saksframstilling
Bakgrunn
Kompetanseplan 2017-2018 setter mål for kompetanseheving frem mot 2022. I styrets møte
12. september ble det lagt frem en tidsplan for intern kompetanseheving med halvårlige
prognoser for andel i første- og toppstilling til og med 2022. I dialogmøtene mellom rektor og
fakultetene rapporterer fakultetene at de har gode systemer for oppfølging av ansatte i
kompetanseløp. Utenom de halvårlige milepælene i tidsplanen holdes styret oppdatert på
utviklingen i registrerte årsverk med første- og toppkompetanse. Denne saken viser
utviklingen for første- og toppkompetanse for perioden januar-oktober 2017.
Andel vitenskapelig ansatte i førstestilling
Utvikling i andel førstekompetanse ved Nord universitet fra januar til oktober 2017.
Nord universitet
Andel UFF eks.stip. i førstestilling
60,0 %
59,0 %
58,0 %
57,0 %
56,0 %
55,0 %
54,0 %
53,0 %
52,0 %
51,0 %
50,0 %

Totalt har andelen førstekompetente ved institusjonen økt med ett prosentpoeng siden
begynnelsen av året, fra 56,1% til 57,1%. Universitetet har i perioden fått 21,2 flere årsverk
med førstekompetanse. Samtidig har antall vitenskapelig tilsatte totalt økt med på 26,5
årsverk. Økningen i antall årsverk med førstekompetanse er høyere enn prognosene i
kompetanseplanen, og tilsvarer nivået som forventes i desember 2017. Veksten i antall
1

Andel med førstekompetanse regnes ut ved å dele antall årsverk i førstestilling (telleren) på antall årsverk
vitenskapelig tilsatte totalt utenom stipendiater (nevneren). Tilsvarende vil gjelde for utregning av andel i
toppstilling.
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vitenskapelig tilsatte totalt (nevneren) gjør at andelen i førstestillinger ikke øker like mye som
veksten i førstestillinger skulle tilsi. Det regnes likevel som realistisk å nå prognosene innen
utgangen av året da flere av de nytilsatte uten førstekompetanse har levert sine
doktorgradsavhandlinger og avventer disputas.
Universitetets interne kompetanseprogram har resultert i opprykk til førstestilling for 14
universitetslektorer mellom januar og oktober 2017. Syv av disse har fått opprykk til
førsteamanuensisstilling og syv til førstelektorstilling.

Andel førstekompetanse FLU, FSH
og HHN

Andel førstekompetanse FBA og FSV
90,0 %

65,0 %
85,0 %
60,0 %
80,0 %
55,0 %
75,0 %

50,0 %

70,0 %

45,0 %
40,0 %

65,0 %

35,0 %

60,0 %

FLU

FSH

FBA

HHN

Tabell 1: andel førstekompetanse
Januar
Oktober
2017
2017

FSV

Endring
(prosentpoeng)

Prognose
utgang 2017

Mål 2018

Mål 2022

FBA

80,5 %

81,3 %

+ 0,8

82,9%

85 %

90 %

FLU

48,7 %

52,9 %

+ 4,2

54,0 %

57 %

65 %

FSH

40,5 %

39,6 %

- 0,9

43,9 %

50 %

65 %

FSV

78,8 %

78,5 %

- 0,3

80,1 %

85 %

90 %

HHN

59,9 %

56,7 %

- 3,2

58,8 %

64 %

70 %

Nord

56,1 %

57,1 %

+ 1,0

59,1%

64 %

72 %

Økt antall vitenskapelig ansatte (UFF) har hatt stor innvirkning på utviklingen i andel ansatte i
førstestilling så langt i 2017. Tabellen under viser forholdet mellom økning i antall UFF totalt
og førstestillinger ved det enkelte fakultet.
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Tabell 2: sammenheng UFF med førstekompetanse (teller), UFF eks stipendiater totalt (nevner) og andel
førstekompetanse (teller delt på nevner)
Årsverk UFF
Endring i
Årsverk i
Endring i
Andel i
Endring i
totalt (u/stip)
antall
førstestilling
antall
førstestilling
andel UFF i
årsverk
årsverk i Jan.17
førstestilling
Jan.17 Okt.17
Jan.17
Okt.17
Okt.17
UFF eks.
første(prosentstip.
stilling
poeng)
FBA

51,2

57,3

+ 6,1

41,2

46,6

+ 5,4

80,5 %

81,3 %

+ 0,8

FLU

221,7

222,8

+ 1,1

108,0

117,8

+ 9,8

48,7 %

52,9 %

+ 4,2

FSH

134,4

137,3

+ 2,9

54,4

54,3

- 0,1

40,5 %

39,6 %

- 0,9

FSV

91,8

95,1

+ 3,3

72,4

74,7

+ 2,3

78,8 %

78,5 %

- 0,3

HHN

111,4

124,5

+ 13,1

66,8

70,6

+ 3,8

59,9 %

56,7 %

- 3,2

NORD

610,4

636,8

+ 26,5

342,7

363,9

+ 21,2

56,1 %

57,1 %

+ 1,0

Ved FBA har andelen i førstestilling økt svakt siden januar. FBA er det minste fakultetet og små
endringer gir større utslag enn ved andre fakulteter noe som vises i større variasjoner gjennom
året. Fakultetet forventes å nå målet på 82,9% for 2017.
FLU har økt andelen vitenskapelig tilsatte i førstestilling med 4,2 prosentpoeng siden januar.
Fakultetet har gjennom intern kompetanseheving hevet sju årsverk til førstestilling og
rekruttert ytterligere tre årsverk med førstekompetanse eksternt uten å øke antall
vitenskapelig ansatte totalt. FLU forventes å innfri prognosene på 54% for 2017.
FSH har per oktober ikke økt antall årsverk i førstestilling siden januar. Dette beror på en
forsinkelse i registrering av opprykk/nyansettelser. FSH har 5 årsverk med førstekompetanse
som er godkjent/ansatt, men ikke registrert før oktober. Det gjelder 2 førstelektorer som har
fått godkjent opprykk, 1 førsteamanuensis og 3 professorer (2 årsverk) som er tilsatt. Når disse
årsverkene registreres vil FSH være nært prognosen for desember 2017 med over 43%
førstekompetanse.
FSV ligger i oktober omtrent på samme nivå som ved årets begynnelse grunnet parallell økning
i antall førstestillinger og antall UFF totalt. Ved FSV har tre ansatte fått opprykk til
førsteamanuensis og en har fått opprykk til førstelektor mellom januar og oktober 2017.
Forventet avgang ved fakultetet gjør det usikkert hvorvidt FSV vil nå målet på 80,1% ved
utgangen av året, men flere opprykk og eksternt rekrutterte førstestillinger forventet tidlig
våren 2018 vil kompensere for dette og sørge for at fakultetet følger sine langsiktige mål.
Handelshøgskolen har økt antall vitenskapelig tilsatte totalt med 13 årsverk, de fleste uten
førstekompetanse, fra januar til oktober. Dette fører til en nedgang i andelen
førstekompetente ved HHN da totalvolumet øker mer enn antall nye årsverk i førstestilling.
Mange av de nytilsatte uten førstekompetanse er like ved å oppnå opprykk. 8 av de nye
årsverkene er fagansatte som kommer fra stipendiatstillinger. Fire av disse har levert sin
avhandling og avventer disputas, to forventes å levere tidlig i 2018 og to har ikke fullført sine
avhandlinger og går tilbake til faste stillinger de hadde ved institusjonen før de begynte på
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sine doktorgrader. Hvis de som har levert sine avhandlinger får dem godkjent før utgangen av
året vil HHN innfri prognosene på 58,8% førstekompetanse per desember 2017. Det interne
kompetansehevingsprogrammet ved HHN har resultert i ett opprykk til førstelektorstilling
mellom januar og oktober 2017.

Etter behandlingen av styresak 61/2017 har det vært gjort en ny vurdering av målsettingene
for FBA, FSV og HHN. Fakultetene FBA og FSV har en andel fast ansatte som ikke vil være
aktuelle for opprykk innen 2022, og det vil dermed ikke være mulig å oppnå 95%
førstekompetanse innen 2022. Disse har justert sine mål fra 95% til 90% førstekompetente i
2022. HHN har prognoser som viser en sterkere utvikling enn det opprinnelige målet på 68%
førstekompetanse i 2022. Dette målet har derfor blitt justert opp til 70%. Målet for Nord
universitet på 72% vil ikke endres som følge av disse justeringene.

Andel vitenskapelig ansatte i toppstilling
Nord Universitet
Andel UFF eks. stip. i toppstilling
19,0 %
18,5 %
18,0 %
17,5 %
17,0 %
16,5 %
16,0 %
15,5 %
15,0 %

Andel vitenskapelig ansatte i toppstilling er omtrent på samme nivå som ved årets begynnelse,
17,3% i januar mot 17,2% i oktober. Utviklingen er et resultat av en økning på 3,9 årsverk i
toppstilling fra januar til oktober, samtidig som antall vitenskapelig tilsatte totalt har økt med
26,5 årsverk. Antall årsverk totalt har økt mest de siste månedene i forbindelse med nytt
studieår og fører til en knekk i den positive utviklingen i andel toppkompetente frem til august
2017. Alle fakultetene jobber i henhold til tidsplanen presentert i styresak 61/2027.
Utviklingen forventes å følge prognosene i tidsplanen for 2018, men det er usikkert om målet
på 19% toppkompetanse vil bli innfridd innen utgangen av 2017.
Institusjonens interne kompetanseprogrammer har resultert i to opprykk til toppstilling i
perioden januar til oktober 2017, ett opprykk til dosent og ett til professorstilling.
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Andel av UFF eks. stipendiater i toppstilling ved fakultetene
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

FBA

FLU

FSH

FSV

HHN

Tabell 3: Andel vitenskapelig tilsatte eks. stipendiater med toppkompetanse
Januar

Oktober

Endring i
prosentpoeng

Prognose
Des. 2017

Mål 2018

Mål 2022

FBA

22,5 %

24,2 %

+ 1,7

23%

30 %

45 %

FLU

15,2 %

15,9 %

+ 0,7

17,2%

20 %

24 %

FSH

5,3 %

5,5 %

+ 0,2

7,6%

11,5 %

16 %

FSV

33,3 %

30,8 %

- 2,5

35,7%

37 %

40 %

HHN

20,3 %

18,6 %

- 1,8

20,5%

24 %

27 %

Nord

17,3 %

17,2 %

- 0,1

19%

22 %

27 %

Tabell 4: sammenheng antall UFF med toppkompetanse, antall UFF totalt eks. stipendiater og den resulterende
andel UFF med toppkompetanse
Årsverk UFF
Endring i
Årsverk i
Endring i
Andel i
Endring i
totalt (u/stip)
antall
toppstilling
antall
toppstilling
andel UFF i
årsverk
årsverk i Jan.17
toppstilling
Jan.17 Okt.17
Jan.17
Okt.17
Okt.17
UFF eks.
topp(prosentstip.
stilling
poeng)
FBA

51,2

57,3

+ 6,1

11,5

13,8

+ 2,3

22,5 %

24,2 %

+ 1,7

FLU

221,7

222,8

+ 1,1

33,6

35,4

+ 1,8

15,2 %

15,9 %

+ 0,7

FSH

134,4

137,3

+ 2,9

7,1

7,6

+ 0,5

5,3 %

5,5 %

+ 0,2

FSV

91,8

95,1

+ 3,3

30,6

29,3

- 1,3

33,3 %

30,8 %

- 2,5

HHN

111,4

124,5

+ 13,1

22,6

23,2

+ 0,6

20,3 %

18,6 %

- 1,8

NORD

610,4

636,8

+ 26,5

105,4

109,3

+ 3,9

17,3 %

17,2 %

- 0,1
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FBA har hevet sin andel ansatte i toppstilling med 1,7 prosentpoeng og innfrir prognosen for
desember 2017.
FLUs andel i toppstilling har gått noe tilbake siste månedene, men har totalt en oppgang på
0,7 prosentpoeng fra januar til oktober. Det er usikkert om FLU vil kunne innfri målet på 17,2%
toppkompetanse innen utgangen av året, da forventet avgang kan gi lavere andel toppkompetanse i en kort periode. På lengre sikt er fakultetet forventet å få en høyere andel
toppkompetanse enn målene som er satt.
FSH har, som nevnt over, to årsverk med toppkompetanse som ikke er registrert per 1.
oktober. Når disse er registrert vil FSH ha rundt 7% toppkompetanse og være nært målet på
7,6% for 2017.
FSV har hatt noen pensjonsavganger som gjør at andel toppkompetanse er redusert i løpet av
de siste månedene samtidig som økning i antall UFF totalt forsterker nedgangen i andel UFF
med toppkompetanse. FSV har en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Det er ikke forventet at
fakultetet vil innfri målet for 2017, men på bakgrunn av et stort antall deltakere i professorløp
med forventet opprykk i 2018 kan en regne med at prognosen for 2018 fortsatt vil innfris.
HHN har en reduksjon også i andel toppkompetente på 1,8 prosentpoeng grunnet den sterke
økningen i antall UFF ved fakultetet. På bakgrunn av opprykksøknader som er under
behandling vil en likevel kunne forvente at HHN vil når målet om 20,5% toppkompetanse
innen utgangen av året.

Vurdering
Antall vitenskapelig ansatte i første- og toppstilling øker i tråd med prognosene. Antall UFF
totalt øker mer enn prognosene og bremser økningen i andel ansatte i første- og toppstilling.
Selv om noen av de nye årsverkene uten førstekompetanse er tilsatt for å dekke
undervisningsbehov er det flere av disse som enten har levert sine ph.d.-avhandlinger eller er
nært ved å gjøre det. Det forventes at prognosene på 59% førstekompetanse og 19%
toppkompetanse innfris innen utgangen av året på tross av at antall vitenskapelig tilsatte
totalt har økt.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet sendte inn delårsregnskap for 2. tertial 2017 elektronisk til DBH og
presenterte regnskapet i samsvar med de oppstillingsplaner som er angitt i oppgjørspakke
for økonomirapportering på DBHs nettsider. Delårsregnskapet ble sendt innen fristen 1.
oktober 2017.
Delårsregnskapet for 2. tertial er en forenklet rapportering og kan avlegges administrativt.
Dette betyr at rektor godkjenner og signerer regnskapet. Ledelseskommentaren er gjengitt
foran delårsregnskapet, og er begrenset til forhold som er av vesentlig betydning for å
kunne vurdere institusjonens regnskapsavleggelse og økonomiske stilling.
Delårsregnskap 2. tertial 2017
Delårsregnskapet viser samlet sett at den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2.
tertial 2017 er under tilfredsstillende kontroll og Nord universitet har en sunn balanse.
Fusjonsarbeidet preger fortsatt regnskapsarbeidet. Både fakultetene og virksomhetsnivået har fått nye administrative enheter/medarbeidere og nye og felles rutiner
utarbeides løpende i organisasjonen. Overgangen til nytt regnskaps- og lønnssystem har
medført at budsjettarbeidet er mindre detaljert enn i et normalår. Det periodiserte
budsjettet som presenteres i regnskapet etter 2. tertial har bedre kvalitet enn etter 1.
tertial, men budsjettavvikene må fortsatt vurderes med tanke på at de er noe usikre.
De samlede driftsinntektene er på 921,6 MNOK i 2. tertial 2017. Inntektene er samlet
økt med 47,9 MNOK (5,5%) fra 2016. Det har vært en økning i bevilgninger på 64,5
MNOK. Samlede tilskudd og overføringer viser imidlertid en nedgang på 12,3 MNOK (19,8%), og dette skyldes en kombinasjon av nedgang i eksternfinansiert aktivitet så
langt i 2017 samt forsinket ompostering av aktivitet mellom ordinær og
eksternfinansiert virksomhet.
De samlede driftskostnadene er på 897,6 MNOK i perioden. Driftskostnadene er økt
med 39,9 MNOK (4,7 %) fra 2016. Regnskapet viser en normal økning knyttet til lønn
og sosiale kostnader på 18,7 MNOK (3,3%). Andre driftskostnader viser en økning på
21,0 MNOK (7,5%), og den største økningen ligger innenfor husleie og lisenser. Det er
økt husleie pga innflytting i det nye adm bygget i Bodø, nytt RAS-anlegg i
Mørkvedbukta samt flytting til nye lokaler på Stjørdal. Økning innenfor lisenser er
både knyttet til nye systemer (innføring av Canvas og House of Control) og
stordriftsulemper på enkelte systemer – flere skal ha tilgang.
Sammenlignet med budsjett viser regnskapet et negativt avvik på 16,5 MNOK på sum
driftsinntekter som primært skyldes lavere inntekt fra tilskudd og overføringer og
lavere salgs- og leieinntekter enn budsjettert. Årsaken er en kombinasjon av noe
nedgang i eksternfinansiert aktivitet og forsinket ompostering av aktivitet mellom
ordinær og eksternfinansiert virksomhet. Underforbruket på lønnskostnader på 14,0
MNOK skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn budsjettert både på ordinær og
eksternfinansiert virksomhet samt refusjoner/sykelønn. Det er også et betydelig
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underforbruk på andre driftskostnader på 23,6 MNOK. Dette skyldes delvis
periodiseringsavvik, lavere aktivitet på eksternfinansiert virksomhet, samt
underforbruk på ordinær virksomhet.
Driftsresultatet viser et overskudd på 24,0 MNOK kr i 2017 mot et overskudd på 15,9
MNOK i 2016. Dette er 21,4 MNOK over budsjett.
Avregninger bevilgningsfinansiert aktivitet er økt med 23,7 MNOK siden årsskiftet.
Samlede avsetninger utgjør 241,8 MNOK (ca 18% av totale bevilgninger). Det har vært en
nedgang i avsetninger til utsatte investeringer fra foregående år på 8,5 MNOK, men en
økning på avsetning SAKS-midler på 8,5 MNOK samt en økning på utsatt aktivitet på 29,4
MNOK.
Det er en utfordring å få iverksatt og gjennomført store utviklingstiltak og investeringer
samtidig med etableringen av en ny organisasjon. Dette gjelder spesielt den pågående
kompetansehevingen, som vil gå over flere år fremover. Størrelsen på de samlede
avsetningene gjør at det er et godt grunnlag i de kortsiktige økonomiske reservene for å
ha høy aktivitet i omstillingsprosjektene og kompetanseoppbyggingen som pågår ved
Nord universitet.
Det er investert for 29,0 MNOK i 1. og 2. tertial 2017. Investeringene i perioden er i stor
grad knyttet til ny infrastruktur ved fakultet for biovitenskap og akvakultur samt
ombygginger og investeringer i inventar og AV-utstyr.
Delårsregnskapet viser en institusjon med trygg økonomisk drift.
Prognose ut 2017 – og forventninger om 2018 - for fakultetene og avdelingene på
virksomhetsnivå
HHN opprettholder ordinær drift i 2017. Fakultetet rapporterer om tilfredsstillende
økonomisk kontroll, men en del planlagte ansettelser har blitt forsinket og vil derfor ikke ha
full kostnadseffekt før 2018/2019. Da vil HHN også se effekten av satsning på økt faglig
nivå/kompetanse - noe som vil bidra til vesentlig økning av lønnskostnadene. Fakultetet
forventer at kostnadsnivået kommende år ligger høyere enn foreløpige budsjettrammer.
Driftsregnskapet for FSV viser en besparelse på 3,5 MNOK pr utgangen av 2. tertial, men det
er samlet sett ikke forventninger til besparelser i ordinær drift for 2017. Det prognostiseres
derfor et resultat i balanse pr utgangen av 2017. Fakultetet har hatt bremsene på i 2017 for
å sikre en drift innenfor budsjettrammen. For å unngå merforbruk i 2017 har fakultetet
redusert forskningstiden til vitenskapelig stab for studieåret 2017/2018. Fakultetet har også
hatt en aktiv gjennomgang av studieporteføljen, og sanert og samkjørt tilnærmet like
studier i nord og sør. I tillegg har FSV kjørt en prosess med å redusere antall emner.
Satsingen på kompetanseheving gjør at FSV forventer utfordringer med å drive innenfor
foreløpig tildelt ramme for 2018.
FBA har budsjettert med et underskudd i 2017 på 3,5 MNOK – utover bruk av avsetninger.
Dette skyldes primært de store investeringene i det nye RAS-anlegget. Fakultetet vil få tilført
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resultatbaserte midler i årene 2018-2022 som vil kompensere for underskuddet i 2017.
Prognosen på årets resultat viser et merforbruk på underliggende drift som krever bruk av
om lag 2,0 MNOK av avsetningene for å komme i balanse. Det samme nivået på merforbruk
ser FBA for 2018, gitt de foreløpige budsjettrammene.
FSHs regnskap pr. 2. tertial viser et underforbruk på ca 2,2 MNOK, og det forventes et stort
underforbruk ved FSH i 2017. Årsakene til dette er bla utsatt oppstart av Paramedic,
vakanser og forsinkelser ved tilsetting i både faglige og administrative stillinger. Sum avsatte
midler ved FSH pr. 2. tertial beløper seg til kr. 23,2 MNOK. En del av midlene vil bli benyttet i
3. tertial, men en stor del midlene vil bli avsatt til bruk i 2018.
FLU forventer et merforbruk mellom 5-7 MNOK i 2017 på ordinær virksomhet, som dekkes
med bruk av frie avsetninger på fakultetet. Det forventes at avsetningene reduseres med ca
10 MNOK i 2017, og ytterligere ca 10 MNOK i 2018 (kompetanseplan). Investeringsmidlene
blir brukt i løpet av høsten 2017. Kompetansehevingsarbeidet vil på sikt gi betydelig økte
kostnader for FLU og fakultetet er bekymret for nivået på foreløpige budsjettrammer i 2018.
Svært mange av avdelingene på virksomhetsnivå rapporterer en prognose med betydelig
underforbruk i 2017. Det er et sammensatt bilde som forklarer dette, men også på
virksomhetsnivå er organisasjonen preget av utfordringene med å gjennomføre store
utviklingstiltak og investeringer samtidig med etableringen av en ny organisasjon. I tillegg
har stillingsstoppen og dermed et stort antall vakante stillinger bidratt til underforbruk.
Samlet på virksomhetsnivået antydes det en prognose på 20 MNOK i underforbruk ved årets
utgang.

Nord universitet samlet
Oppsummert er konkusjonen etter 2. tertial 2017 at Nord universitet samlet går mot et
regnskapsår med fortsatt store kortsiktige økonomiske reserver. En grov prognose på
utgående balanse samlede avsetninger er 220 MNOK. Til tross for betydelig bruk av tidligere
avsetninger ligger dette på om lag samme nivå som ved inngangen av året. Dette skyldes
primært tilføring av SAKS-midler som er øremerket til kompetanseheving de nærmeste 2-3
årene, samt besparelser på virksomhetsnivå. Dette betyr at universitetets satsinger på kort
sikt er godt finansiert.

Vedlegg:
Delårsregnskap 2. Tertial 2017
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Virksomhet: Nord universitet

Generelle regnskapsprinsipper

Prinsippnote - SRS
Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter de nærmere
retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i
Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 5.november 2015.
Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i
Finansdepartementets rundskriv
R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og
########
Anvendte regnskapsprinsipper

Sammenligningstall 2016 og spesielle forhold i overgang til ny felles Agresso og SAP klient
Resultatregnskapet: Sammenligningstall pr 31.12.2016 er korrigert etter at det ble avdekket at bruk av
virksomhetskapital til ordinær virksomhet var bokført feil i 2016. Beløpet er kr 3 195 631, så linjen Disponering av
periodens resultat er økt med dette beløpet og Avregning bevilgningsfinasiert aktivitet er redusert tilsvarende.
I Balanse - Gjeld og egenkapital er kr 252 375 flyttet fra linjen Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet
(nettobudsjetterte) til linjen Annen kortsiktig gjeld. Dette fordi det ble avdekket ubrukte stipendmidler var feil
behandlet. For øvrig er sammenlingingstall lik avlagt regnskap for 2016.
Følgende forhold gjør at 2016 tallene var unormale og ikke helt sammnelignbare med tall for 1. tertial 2017:
Leverandørgjeld/ Annen kortsiktig gjeld
I forbindelse med at vi fra 2017 fikk felles Agressoklient, ba Uninett oss sørge for at leverandørreskontro var tom ved
årsskiftet, fordi det skapte ekstra problemer med overføring av disse fra gammel til ny klient. Vi betalte derfor ut så mye
som mulig fra de to gamle agressoklientene, og fakturaer som gjaldt 2016 som ikke ble behandlet i Basware innen siste
betaling i 2016, ble overført til ny Agresso og betalt derfra i 2017. Disse postene er så periodisert manuelt til 2016
regnskapet. Dette medfører at leverandørgjeld pr 31.12.2016 er 0, og at Annen kortsiktig gjeld i balansen og Påløpte
kostnader i note 18 er betydelig høyere i 2016 enn normalt.
Fra 1.tertial 2016 begynte vi å periodisere opparbeidet fleksitid og reisetid. Dette medførte en markant oppgang i
lønnskostnader 1. tertial 2016, siden vi da fikk hele virkningen på alt som var opparbeidet til da. Lønnskosntad for 1.
tertial 2017 påvirkes bare med endringen siden årsskiftet.
Forskuddstrekk og offentlige avgifter
Også for SAP lønnssystem fikk vi en ny felles klient fra 2017. Dette medførte at også spesielle forhold hvor
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin 2016, måtte betales i 2016, mot normalt i påfølegnde år. Dette
medfører at balanseposten Forskuddstrekk er tilnærmet null og Skyldig offentlige avgifter betydelig lavere enn i et
normal år.
Andre fordringer
Andre fordringer balansen og forskuddsbetalte kostnader i note 14 var lavere enn normalt. På grunn av overgang til ny
klient måtte vi ta inn faktura for 1. kvartal 2017 fra Statsbygg i 2017 i stedet for i 2016. Følgelig ble ikke disse
periodisert som forskuddsbetalt kostnad som de som regel har vært tidligere år
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Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de
tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og tilskudd
til orinær drift fra andre departement er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å anse som opptjent på balansedagen.
Dette innebærer at slike bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i
regnskapet i den perioden midlene er bevilget. Bevilgninger og tilskudd til ordinær drift som ikke er benyttet på
balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C II Avregninger i del C Statens kapital i
balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd til ordinære driftsoppgaver som
gjelder vedkommende regnskapsperiode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger som gjelder særskilte
tiltak og som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og presentert i avsnitt C IV i
balanseoppstillingen. Dette gjelder også bevilgningsfinansiert aktivitet hvor det er dokumentert at midlene av bevilgende
myndighet er forutsatt benyttet i senere terminer. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges
forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og
presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver
og gaveforsterkninger.
Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden
rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter
fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Kostnader
Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i
den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.
Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i
samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste.
Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres
først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er
endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andre finansielle eiendeler
Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og
andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført
fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert
av overskudd av eksternt finansiert oppdragsaktivitet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både
langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når
verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Statens
finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed
resultatvirkningen av avskrivningene.
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen
mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet
til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført
verdi avhendede anleggsmidler i note 1.
For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for
verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av
gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og
dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske
miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i
åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten.
Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig
forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede
levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er
balanseført med motpost Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer
under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for
kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Internhandel
Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.
Pensjoner
De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det
er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets
pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Virksomhetskapital
Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene
som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning
av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er
øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene.
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Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.
Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og
høyskolesektoren er lagt til grunn.
Selvassurandørprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere
alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle
bankinnskudd/utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor
konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt IV i balanseoppstillingen.
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Resultatregnskap
Virksomhet: Nord universitet
Org.nr: 970940243
Beløp i 1000 kroner
Note 31.08.2017
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnader
Varekostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Referanse

848 914
0
49 748
21 070
1 853
921 585

784 440
0
61 967
24 378
2 876
873 660

1 285 626
0
104 248
48 070
5 034
1 442 978

RE.1
RE.2
RE.3
RE.5
RE.6
RE.7

2

578 272
0
0
20 842
0
298 502
897 614

559 619
145
0
20 458
0
277 518
857 740

918 536
247
0
30 541
0
444 478
1 393 801

RE.8
RE.9
RE.11
RE.12
RE.13
RE.10
RE.14

23 970

15 920

49 177

RE.15

52
64
-12

58
91
-32

116
157
-41

RE.16
RE.17
RE.18

23 958

15 888

49 136

RE.21

0
-23 639
-319
-23 958

0
-15 030
-858
-15 888

0
-43 907
-5 228
-49 136

RE.22
RE.23
RE.26
RE.24

4,5
4,5
4,5
3

6
6

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
Sum avregninger og disponeringer

31.12.2016

1
1
1
1
1

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

31.08.2016

7
15 I
8

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

9
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RE.28
RE.30
RE.31

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

10
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RE.32
RE.33
RE.34
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Balanse
Virksomhet: Nord universitet
Beløp i 1000 kroner
Note

31.08.2017

31.12.2016

Referanse

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Programvare og lignende rettigheter
Immaterielle eiendeler under utførelse
Sum immaterielle eiendeler

4
4
4

0
222
0
222

0
485
0
485

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Infrastruktureiendeler
Sum varige driftsmidler

5
5
5
5
5

15 146
36 556
67 319
3 860
0
122 881

9 203
28 922
72 549
3 860
0
114 533

11

5 775
0
0
5 775

5 686
0
0
5 686

128 878

120 704

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer og aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

AI.01
AI.02
AI.02A
AI.1

AII.01
AII.02
AII.03
AII.04
AII.06
AII.1

AIII.03
AIII.04
AIII.04A
AIII.1
AIV.1

B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Sum beholdning av varer og driftsmateriell

12

0
0

0
0

BI.1
BI.3

II Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

13
14
16

9 733
33 653
885
44 271

7 619
10 312
253
18 184

BII.1
BII.2
BII.3
BII.4

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

17
17
17

484 687
1 188
0
485 875

374 884
2 145
2
377 031

BIV.1
BIV.2
BIV.3
BIV.4

Sum omløpsmidler

530 146

395 216

BIV.5

Sum eiendeler

659 024

515 919

BV.1
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Balanse
Virksomhet: Nord universitet
Beløp i 1000 kroner
Note

31.08.2017

31.12.2016

Referanse

STATENS KAPITAL OG GJELD
C. Statens kapital
I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital

8
8

0
34 798
34 798

0
34 478
34 478

CI.01
CI.03
CI.1

0
241 792
241 792

0
218 162
218 162

CII.01
CII.02
CII.1

123 103
123 103

115 018
115 018

CIII.01
CIII.1

0
0

0
0

CIV.01
CIV.1

399 693

367 658

SK.1

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

0
0

0
0

DI.01
DI.3

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

0
0

0
0

DII.01
DII.1

33 754
50 148
21 466
49 500
54 312
12 019
38 132
259 331

0
-1
10 633
75 904
-16 526
10 641
67 609
148 261

DIII.1
DIII.2
DIII.3
DIII.4
DIII.05
DIII.06
DIII.6
DIII.7

Sum gjeld

259 331

148 261

DV.1

Sum virksomhetskapital og gjeld

659 024

515 919

SKG.1

Sum virksomhetskapital
II Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger

15

III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

4, 5

IV Statens finansiering av særskilte tiltak
15 III

Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring
Sum statens finansiering av særskilte tiltak

Sum statens kapital
D. Gjeld

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)

Virksomhet: Nord universitet
Beløp i 1000 kroner

Note

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet(nettobudsjetterte)
innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte)
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser
innbetalinger av tilskudd og overføringer1)
innbetaling av refusjoner
andre innbetalinger2)
Sum innbetalinger
Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger og overføringer til andre statsetater
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter *
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+)
utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (-)
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+)
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-)
innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+)
utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-)
innbetalinger av utbytte (+)
innbetalinger av renter (+)
utbetalinger av renter (-)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

31.08.2017

31.12.2016

908 324
5 815
0
21 636
0
50 668
15 725
34 730

1 281 218
13 648
0
62 905
0
79 422
27 272
37 409

883 811

1 036 897

1 501 874

1 010 477

KS.INN

574 067
308 597
165
0
0
16 313

951 299
476 194
565
0
0
19 687

620 167
323 333
200
0
0
8 000

KS.11
KS.12
KS.14
KS.14A
KS.14B
KS.15

899 141

1 447 744

951 700

KS.UT

137 756

54 130

58 777

KS.OP

213
-29 026
1
-90
0
0
28
27
-64

200
-44 469
-1 001
0
0
11
108
-157

0
-30 000
0
0
0
0
0
0
-13

KS.16
KS.17
KS.18
KS.19
KS.21A
KS.21B
KS.7
KS.8
KS.13

-28 912

-45 308

-30 013

KS.INV

0
0
0

0
0
0

0
0
0

KS.22
KS.23
KS.24

0

0

0

KS.FIN

0
0

0
0

0

0

0 KS.3
0 KS.14BI
0 KS.OVF

0

0

0

108 844
377 031

8 821
368 210

28 764
377 031

KS.25
KS.26

485 875

377 031

405 795

KS.BEH

31.08.2017
23 958
-23 639

31.12.2016
49 136
-47 103

100
20 842
0
23 639

1 109
30 541
0
47 103

-29 026

-44 469

8 085
0
-2 113
71 724
-887
33 754
0

12 821
0
10 781
-10 098
-3 929
-82 824
0

28 826
-8
-17 498

44 310
-342
47 094

KS.27
KS.27A
KS.27B
KS.28
KS.29
KS.30
KS.31
KS.32
KS.33
KS.34
KS.35
KS.36
KS.37
KS.38
KS.39
KS.40
KS.41
KS.42
KS.43
KS.44
KS.45
KS.46
KS.46A
KS.47

137 756

54 130

KS.AVS

0

0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital
tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-)
utbetalinger av utbytte til statskassen (-)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Budsjett 2017 T2

36 667
0
46 667
16 667
26 667

Referanse

KS.1A
KS.1B
KS.2
KS.4
KS.5
KS.6
KS.9
KS.10

3)

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+)
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-)
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

* Avstemming
Note
resultat av periodens aktiviteter
avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet
15
avregning av resultat av bidragsfinansiert aktivitet
15
bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
nedskrivning av anleggsmidler
netto avregninger
inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter)
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
resultatandel i datterselskap
resultatandel tilknyttet selskap
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
endring i varelager
endring i kundefordringer
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
endring i leverandørgjeld
effekt av valutakursendringer
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)
pensjonskostnader (kalkulatoriske)
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling
endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*
Kontrollsum: Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter

1) Regnskapslinjen gjelder tilskudd og overføringer som er en del av driftsinntektene til institusjonen og som kommer fra statlige etater eller virksomheter som
skal behandles tilsvarende.
2) Regnskapslinjen gjelder innbetalinger som er en del av driftsinntektene og som etter sin art ikke skal føres på de øvrige linjene i avsnittet.
3) Avsnittet omfatter innbetalinger fra statskassen som gjelder tilskuddsforvaltning (bevilgninger over 70-poster) og utbetalinger til tilskuddsmottakere.
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Virksomhet: Nord universitet
Prinsipp for bevilgningsoppstilling
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av
statsregnskapet. Dette innebærer at opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt
opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra 1. januar til 31. desember.
Bevilgningsoppstillingens del I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens
kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien
på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk kostpris på transaksjonstidspunktet.
Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet.
Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank.
Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens konsernkontosystem og øvrige
beholdninger i Norges Bank.
Bevilgningsoppstillingens del III gir en oversikt over utbetalingene som er registrert i statens
konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter
inndelingen Stortinget har fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.
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Virksomhet: Nord universitet
Beløp i 1000 kroner

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2017 for nettobudsjetterte virksomheter

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Konto
6001/820212
6001/820227
628002
6402xx/810214

Tekst
Oppgjørskonto i Norges Bank
Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd
Gaver og gaveforsterkninger

Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)
Oppgjørskonto i Norges Bank
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
Øvrige bankkonti Norges Bank2)
Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Note
17
17
11

31.08.2017

31.12.2016

484 687
0
0
1 188

238 356
136 528
0
2 145

Endring
246 331
-136 528
0
-957

Referanse
BRI.011
BRI.011
BRI.012
BRI.015

Regnskap
31.08.2017

Note

374 884 BRII.001
109 803 BRII.002
484 687 BRII.1

17
17

2 145 BRII.021
-957 BRII.022
1 188 BRII.2

17
17

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Samlet
utbetaling
904 894
0
0
0
0
3 430

Utgiftskapittel
260
280
280
280
280
281
281

Kapittelnavn
Post
Posttekst
Universiteter og høyskoler
50
Statlige universiteter og høyskoler
Driftsutgifter
Felles enheter
01
Spesielle driftsutgifter
Felles enheter
21
Senter for internasjonalisering av utdanning
Felles enheter
50
Drift av nasjonale fellesoppgaver
Felles enheter
51
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Felles tiltakfor univ. og hs
01
Felles tiltakfor univ. og hs
45
Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
Felles utgifter for
Andre overføringer, kan nyttes
70
universiteter og høyskoler
under post 01
281
Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

BRIII.011
BRIII.012
BRIII.013
BRIII.014
BRIII.015
BRIII.016
BRIII.017

0 BRIII.018
908 324 BRIII.01

Kvalitetutvikling i grunnopplæ 50
Nasjonale senter i grunnopplæringen
226
231
Barnehager
21
Særskilde driftsutgifter
Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

7 900 BRIII.021
200 BRIII.021
0 BRIII.02

Sum utbetalinger i alt

1 824 748 BRIII.1

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger
skal også inngå i oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.
2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti.
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Virksomhet: Nord universitet
Beløp i 1000 kroner

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
31.08.2017

31.08.2016

Budsjett 2017 T2

Referanse

Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet *
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)
- periodens tilskudd til andre (-)
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet*

0
847 554
-29 026
0
20 842
0
100
0
-120
7 503

0
772 084
-19 677
0
20 458
0
12
0
-618
5 398

0
846 601
-29 479
0
21 000
0
0
0
0
7 000

N1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.5A
N1.6
N1.7
N1.8
N1.9

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

846 852

777 657

845 122

N1.10

5 815
0
0
0
0
0
-3 753
0

6 270

2 062

11 048
0
0
0
0
0
-4 264
0
0
6 783

848 914

Gebyrer
Lisenser
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet)

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)

* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Tilskudd og overføringer fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement *
- brutto benyttet til investeringsformål/ varige driftsmidler av periodens bevilgning/ driftstilskudd (-)
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)
- tilskudd til andre (-)
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement

-3 990

N1.11A
N1.12
N1.13
N1.14
N1.14A
N1.15
N1.17
N1.18

2 280

N1.19

784 440

847 402

N1.20

0
0

0
0

0
0

N1.661
N1.662

0

0

0

N1.66

Tilskudd og overføringer fra statlige etater 1)
Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater
+ periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR)
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)
Periodens netto tilskudd fra NFR
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater (spesifiseres)2)

18 997
993
-4 814
15 175
15 441
1 657
-5 679
11 419
0

22 826
0
-1 220
21 606
16 162
2 141
-5 999
12 303
0

21 660
0
0
21 660
16 530

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater

26 595

33 909

5 279
270
-412
5 137
12 481
2 131
1 854
142
-1 534
15 073
1 041
80
0
1 121
0
935
0
935

3 547
1 495
-1 042
3 999
12 989
2 062
5 124
417
-515
20 077
981
-71
0
910
205
17
0
222

* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.
Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)

Gebyrer og lisenser

1)2)

N1.21
N1.21A
N1.21B
N1.21E
N1.23
N1.23A
-3 333 N1.29
13 197 N1.29A

0 N1.30
34 857 N1.31

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linjene N1.21 skal bare omfatte
tilskudd/overføringer som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13. Midler som benyttes til investeringer, skal
behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Oppdragsinntekter og salgs- og leieinntekter
skal spesifiseres i de respektive avsnittene nedenfor.
2) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linje N1.30 skal omfatte
tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 1)
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere
- periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)
+ periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet
+ periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet

41

4 560 N1.22A
-570
3 990
11 400
1 995
4 560
-570
17 385
2 850
0
0
2 850
285
0
0
285

N1.22B
N1.22C
N1.22D
N1.32A
N1.32B
N1.32C
N1.32D
N1.32E
N1.32F
N1.35
N1.35B
N1.35A
N1.35C
N1.36
N1.36B
N1.36A
N1.36C
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Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere2)

0

0

0 N1.37

22 266

25 208

24 510 N1.38

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger *
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+)

0
0
887

0
0
2 850

0
0
1 140

N1.40
N1.41
N1.42

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

887

2 850

1 140

N1.43

49 748

61 967

60 507

N1.44

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 1)
Statlige etater
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre

2 120
639
289
4 115
0

5 231
2 642
912
3 586
-458

5 130
2 565
1 425
4 560
0

N1.49
N1.50
N1.51
N1.52
N1.54

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

7 162

11 915

13 680

N1.55

Andre salgs- og leieinntekter
Salgsinntekter
Leieinntekter
Andre salgs- og leieinntekter*

13 157
750
0

10 794
1 669
0

11 400
2 850
0

N1.56
N1.56
N1.57

Sum andre salgs- og leieinntekter

13 907

12 463

14 250

N1.59

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)

21 070

24 378

27 930

N1.60

Andre driftsinntekter
Gaver som skal inntektsføres
Øvrige andre inntekter 1
Øvrige andre inntekter 2
Øvrige andre inntekter*

0
1 740
0
0

0
2 811
0
0

0
2 280
0
0

N1.61
N1.62
N1.62
N1.63

Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)

1 740

2 811

2 280

N1.65

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. 1)
Salg av eiendom
Salg av maskiner, utstyr mv
Salg av andre driftsmidler

0
113
0

0
65
0

0
0
0

N1.45
N1.46
N1.47

Sum gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet)

113

65

0

N1.48

938 119

N1.67

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal
behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Avsnittet gjelder bidrag som tilfredsstiller
kravene i rundskriv F-07-13.
2) Gjelder tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i F-07/2013.

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til
investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.
Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)

* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er
den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9.

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

1) Avsnittet skal omfatte oppdragsinntekter som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.
0

1) Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrene eller lisensene skal
klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. 2) Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som
skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innkrevingsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevingsvirksomhet i
resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.
Sum driftsinntekter

921 585
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Note 2 Lønn og sosiale kostnader
DEL I
31.08.2016

31.08.2017

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader1)
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

Referanse

435 810
52 454
49 974

420 055
50 903
48 207

N2.1
N2.2
N2.3

53 279
-17 297
4 052
578 272

53 946
-17 636
4 144
559 619

N2.4
N2.5
N2.6
N2.7

1220

1210

N2.8

Antall årsverk:

1) Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet)
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats til Statens pensjonskasse er 12,3 prosent for 2016.
Premiesatsen for 2015 var12,7 prosent.
DEL II
Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)
Ekstern styreleder (gjelder institusjoner som har tilsatt rektor)
Administrerende direktør

Godtgjørelse til styremedlemmer
Styremedlemmer fra egen institusjon
Eksterne styremedlemmer
Styremedlemmer valgt av studentene
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer
Varamedlemmer for studentrepresentanter

Lønn

Andre
godtgjørelser

Fast godtgjørelse

Godtgjørelse pr.
møte

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner for regnskapsåret 2016. For styremedlemmer som har
fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for regnskapsåret 2016. Når det gis godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen
pr. møte.

Note 3 Andre driftskostnader
31.08.2017

31.08.2016

Referanse

Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Tap ved avgang anleggsmidler
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader1)

144 006
0
165
18 085
2 440
9 542
0
12 846
35 148
34 891

132 535
0
365
18 178
2 345
9 966
12
7 787
34 277
31 322

N3.1
N3.2
N3.3
N3.4
N3.5
N3.6
N3.6A
N3.7
N3.8
N3.9

41 378

40 733

N3.10

Sum andre driftskostnader

298 502

277 518

N3.11

(*) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet
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Note 4 Immaterielle eiendeler
F&U

Anskaffelseskost 31.12.2016
+Tilgang pr. 31.08.2017 (+)
-Avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2017 (-)
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)
Anskaffelseskost 31.08.2017
-akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2016 (-)
-nedskrivninger pr. 31.08.2017 (-)
-akkumulerte avskrivninger 31.12.2016 (-)
-ordinære avskrivninger pr. 31.08.2017 (-)
+ akkumulert avskrivning avgang pr.31.08.2017 (+)
Balanseført verdi 31.08.2017
Avskrivningsatser (levetider)

Programvare og
Andre
Under utførelse
tilsvarende
rettigheter mv.

1)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 776
0
0
0
1 776
0
0
-1 291
-263
0
222

Spesifikt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUM

1 776
0
0
0
1 776
0
0
-1 291
-263
0
222

Referanse
N4.1
N4.2
N4.3
N4.3A
N4.4
N4.5
N4.6
N4.7
N4.8
N4.9
N4.10

5 år / lineært

1) Forskning og utvikling er en del av statsoppdraget og skal ikke aktiveres ved universiteter og høyskoler
Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler, skal oppgi
hvilke immaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr. 30.000
(dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år.
Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader.
Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger for:

31.08.2017

31.12.2016

Referanse

Immaterielle eiendeler

0

0

Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler

0

0
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Beløp i 1000 kroner

Note 5 Varige driftsmidler
Tomter

Anskaffelseskost 31.12.2016
+ tilgang nybygg pr. 31.08.2017 - eksternt finansiert (+)
+ tilgang nybygg pr. 31.08.2017 - internt finansiert (+)
+ andre tilganger pr. 31.08.2017 (+)
- Avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2017 (-)
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)
Anskaffelseskost 31.08.2017
- Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2016 (-)
- Nedskrivninger pr. 31.08.2017 (-)
- Akkumulerte avskrivninger 31.08.2017 (-)
- Ordinære avskrivninger pr. 31.08.2017 (-)
+ Akkumulerte avskrivninger avgang pr. 31.08.2017 (+)
Balanseført verdi 31.08.2017

Avskrivningsatser (levetider)

Anlegg under
Øvrige bygninger utførelse

Drifts-bygninger

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ingen avskrivning

37 039
0
0
7 049
0
0
44 088
0
0
-27 836
-1 106
0
15 146
10-60 år
dekomponert
lineært

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20-60 år
dekomponert
lineært

Infrastruktureiendeler

3 860
0
0
0
0
0
3 860
0
0
0
0
0
3 860

Ingen avskrivning

Maskiner,
transportmidler

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Virksomhetsspesifikt

Annet inventar og
SUM
utstyr

59 827
0
0
11 501
0
0
71 328
0
-30 905
-3 867
0
36 556

3-15 år lineært

230 737
0
0
10 476
-548
0
240 664
0
0
-158 188
-15 606
448
67 319

Referanse

331 462
0
0
29 026
-548
0
359 941
0
0
-216 929
-20 579
448
122 881

N5.1
N5.20
N5.20A
N5.21
N5.3
N5.4
N5.5
N5.6
N5.7
N5.8
N5.9
N5.10
N5.11

3-15 år lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler (-)
Regnskapsmessig gevinst/tap

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

213

-100
113

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede
anleggsmidler" .
Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som
har en kostpris større enn kr. 30.000 (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og økonomisk levetid over 3 år.
Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsføres som andre driftskostnader.

Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:
Eiendom og bygg (benyttes kun av de som forvalter egne bygg)
Teknisk data og undervisningsutstyr
Anleggsmaskiner og transportmidler
Kontormaskiner og annet inventar
Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler

31.08.2017

31.12.2016

Referanse

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0 N5.15
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Beløp i 1000 kroner

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
31.08.2016

31.08.2017

Referanse

Finansinntekter

Renteinntekter
Agio gevinst
Oppskriving av aksjer
Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres i avsnittet nedenfor)
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

0
24
0
28
0
52

2
45
0
11
0
58

N6.1
N6.2
N6.2A
N6.2B
N6.3
N6.4

37
0
27
0
64

29
0
61
0
91

N6.5
N6.6
N6.7
N6.8
N6.9

20
8
0

N6.010
11 N6.010
0 N6.010
0 N6.010

0
28

0 N6.011
11 N6.11

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer
Agio tap
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

1) Spesifikasjon av utbytte fra eierandeler i selskaper mv..
Mottatt utbytte fra selskap Labora AS
Mottatt utbytte fra selskap Norsk havbruksenter AS
Mottatt utbytte fra selskap ZZ
2)
Mottatt utbytte fra andre selskap
Sum mottatt utbytte
2) Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.
Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:
31.08.2017

31.12.2016

Balanseført verdi immaterielle eiendeler
Balanseført verdi varige driftsmidler
Sum

222
122 881
123 103

485
114 533
115 018

Gjennomsnitt i
perioden
353
118 707
119 060

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)

201700

201708

8

0
Fastsatt rente for år 2017:

1,15 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital 3):

0

Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til
"Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital"
3) Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital
skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.
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Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte
og bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra
oppdragsfinansiert aktivitet.
Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet
virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.
Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som
derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den
enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.
Beløp Referanse
0 N8I.011
0 N8I.012
0 N8I.013
0 N8I.014
0 N8I.1

Innskutt virksomhetskapital:

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2017
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)
Salg av eierandeler i perioden (-)
Innskutt virksomhetskapital 31.08.2017
Bunden virksomhetskapital:

Bunden virksomhetskapital 31.08.2017

5 686 N8I.021
90 N8I.022
-1 N8I.023
N8I.024
0 N8I.025
5 775 N8I.2

Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.08.2017

5 775 N8I.sum

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2017
Kjøp av aksjer i perioden
Salg av aksjer i perioden (-)
Oppskriving av aksjer i perioden
Nedskriving av aksjer i perioden (-)

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 31.08.2017

28 792
0
319
-89
29 023

Sum virksomhetskapital 31.08.2017

34 798 N8.total

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2017
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-)
Overført fra periodens resultat
Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-)

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og
gruppering av opptjent virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen.
(Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)
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Note 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beløp i 1000 kroner
31.08.2017

31.12.2016

Referanse

Anskaffelseskost

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Beholdninger beregnet på videresalg
Sum anskaffelseskost

0
0
0

0 N12.1
0 N12.2
0 N12.3

Ukurans
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten (
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg (-)
Sum ukurans

0
0
0

0 N12.4
0 N12.5
0 N12.6

Sum varebeholdninger

0

0 N12.7

Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører skal det opplyses om
forskuddsbetalt beløp. Det er bare forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er
en direkte del av varekretsløpet eller tjenesteproduksjonen, som skal rapporteres i denne noten.
Forskudd til andre leverandører skal rapporteres som andre fordringer,
(For eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter).

Note 13 Kundefordringer
Beløp i 1000 kroner

31.08.2017

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)

31.12.2016

10 214
-482
9 733

Sum kundefordringer

Referanse
8 118
-499
7 619

N13.1
N13.2
N13.3

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Beløp i 1000 kroner

31.08.2017

31.12.2016

Referanse

Fordringer
Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
1)
Fordring på datterselskap mv.

89
189
88
5
30 900
2 382
0

7
8
93
0
8 650
1 554
0

N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N14.5
N14.6
N14.7

Sum

33 653

10 312

N14.8

1) gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal
spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles
tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:

Overført fra
Avsetning pr.
virksomhets31.12.2016
kapital

Avsetning pr.
31.08.2017

Kunnskapsdepartementet
Utsatt virksomhet
Avsetning stipendiater og opplesningstid ledere
Avsetning FOU-midler
Avsetninger fakultet/fagavdelinger
Avsetninger administrasjon
Avsetninger Nasjonalt senter for kunst og kultur
Avsetning SAKS midler
Utsatt aktivitet tertialavslutning
Andre prioriterte oppgaver1)
SUM utsatt virksomhet
Strategiske formål
Strategiske midler avsatt ved fakultet/avdelinger
Avsetning ubrukte midler fakultet/avdelinger/felles
Faglige utviklingstiltak og kompetanseheving faglige ansatte
Framtidige husleieforplikteslser
Budsjett neste år
Andre prioriterte oppgaver1)
SUM strategiske formål
Større investeringer
Utsatt investeringer forgående år
Investering neste år
Framtidge investernger
Andre prioriterte oppgaver1)
SUM større investeringer
Andre avsetninger
Kompetanseheving administrativt ansatte
Formål 2
Formål 3
Andre formål1)
SUM andre avsetninger

14 384
9 860
7 544
11 558
1 213
43 789
29 414

16 433
9 470
8 064
14 401
1 213
35 258
0

0
117 763

Sum andre departementer
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet

84 840

-2 049
389
-520
-2 842
0
8 531
29 414

N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.011

0 N15I.012
32 923 N15I.1

9 930

10 295

-366 N15I.021

22 837

-1 392 N15I.021

30 071

28 545

1 526 N15I.021

8 300

8 300

0 N15I.021

20 000

20 000

0 N15I.021

0

0

0 N15I.022
-231 N15I.2

0

89 977

17 713

26 203

0

0

-8 489 N15I.031
0 N15I.031

15 697

15 697

0 N15I.031

0

0

33 410

Andre departementer
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger

0

Referanse

21 445

89 745

Sum Kunnskapsdepartementet

Endring i
perioden

0

41 899

0 N15I.032
-8 489 N15I.3

614

741

0

0

-128 N15I.041
0 N15I.041

0

0

0 N15I.041

0
614
241 532

0
0

0
741
217 457

0 N15I.042
-128 N15I.4
24 075 N15I.KD

-194
0
0
0
-194

0

270
0
0
0
270

241 338

0

217 727

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

N15I.061
N15I.062
N15I.063
N15I.064
N15I.6

0
0
0
0

0
0
0
0

N15I.071
N15I.072
N15I.073
N15I.074

-464
0
0
0
-464

N15I.051
N15I.052
N15I.053
N15I.054
N15I.5

23 611 N15I.5A

Inntektsførte bidrag:

Andre statlige etater
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre statlige etater

0
0
0
0
0

Norges forskningsråd
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger

0
0
0
0
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Sum Norges forskningsråd

0

Regionale forskningsfond
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger

0
0
0
0
0

Sum regionale forskningsfond

Andre bidragsytere*
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger

462
0
0
0
462

Sum andre bidragsytere
Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl.
arbeidsgiveravgift (underkonto 2168)

0

0

0 N15I.7

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

N15I.081
N15I.082
N15I.083
N15I.084
N15I.8

0

434
0
0
0
434

28
0
0
0
28

N15I.091
N15I.092
N15I.093
N15I.094
N15I.9

-8

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert
aktivitet

241 792

-8 N15I.FPF

0

0

218 162

23 630 N15I.10

Korreksjon for feriepengeforpliktelser

8 N15I.10A

Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital, se note 8

0 N15I.10B

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og
bevilgningsfinansiert aktivitet

23 639 N15I.11

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts
Del II: Ikke inntektsførte ordinære bevilgninger, tilskudd, bidrag
Avsetning pr.
31.08.2017
Kunnskapsdepartementet
Periodisering tertial KD
Periodisering tertial Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Tiltak/oppgave/formål*
Sum Kunnskapsdepartementet

Avsetning pr.
31.12.2016

Endring i
perioden

Referanse

60 770
2 957
0
63 727

0
0
0
0

60 770 N15II.011
2 957 N15II.011
0 N15II.011
63 727 N15II.1

0
0
0
0

0
0
0
0

0 N15II.021
0 N15II.021
0 N15II.021
0 N15II.2

Andre statlige etater (unntatt NFR)
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum andre statlige etater

18 535
0
0
18 535

17 245
0
0
17 245

1 290 N15II.061
0 N15II.061
0 N15II.061
1 290 N15II.6

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum Norges forskningsråd

-3 688
0
0
-3 688

-5 517
0
0
-5 517

1 830 N15II.031
0 N15II.031
0 N15II.031
1 830 N15II.3

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål6)
Sum regionale forskningsfond

-7 737
0
0
-7 737

-5 347
0
0
-5 347

-2 390 N15II.041
0 N15II.041
0 N15II.041
-2 390 N15II.4

-19 860
691
-420
6
2 859
32

-24 425
-1 820
116
-68
2 585
-348

Andre departementer
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum andre departementer

Andre bidragsytere 1)
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv og private bidragsytere
Øvrige andre bidragsytere
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål
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4 565 N15II.051A
2 511 N15II.051B
-535 N15II.051C
74 N15II.051D
273 N15II.051E
380 N15II.051F
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Sum andre bidrag1)

-16 691

-23 959

7 268 N15II.051G

Andre tilskudd og overføringer
Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer

0
-16 691

0
-23 959

0 N15II.052
7 268 N15II.5

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag

54 145

-17 579

71 724 N15II.BB

167
0
0
167

1 054
0
0
1 054

-887 N15II.071
0 N15II.071
0 N15II.071
-887 N15II.7

54 312

-16 526

2)

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver
Tiltak/oppgave/formål/giver
Tiltak/oppgave/formål/giver 5)
Sum gaver og gaveforsterkninger

Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv

70 838 N15II.BBG

7)

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak med
utsatt inntektsføring
Forpliktelse
pr. 31.08.2017

Forpliktelse
pr. 31.12.2016

Endring i
perioden

Referanse

Kunnskapsdepartementet

0 N15III.01
0 N15III.01
0 N15III.01
0 N15III.1

Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

0
0

0
0

Sum Kunnskapsdepartementet

0

0

0

0

0

0

0 N15III.02
0 N15III.02
0 N15III.02
0 N15III.2

0

0

0 N15III.BST

Andre departementer
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Sum andre departementer
Sum ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak

1) Skal bare omfatte prosjekter som tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13.
2) Gjelder bidrag, tilskudd og overføringer som ikke tilfredsstiller kravene i rundskriv F-07/13.
3) I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål",
"Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger", jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.
4) Avsnittet "Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver" i del II skal presentere ikke inntektsførte tilskudd, overføringer samt bidrag og gaver fra
statlige etater og andre bidragsytere. Ikke inntektsførte bevilgninger skal spesifiseres i notens del III.
5) og 6) Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
7) Del III gjelder spesielle bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og bevilgninger fra andre departementer som skal behandles tilsvarende.
Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte tiltak hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt
brukt i påfølgende termin eller senere fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i denne delen. Denne delen skal også brukes til
periodiseringer i delårsregnskapene. Periodiseringer bør ved behov angis på egen linje.
Generelle merknader:
I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av noten som
spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. Avsnittene gjelder tiltak som skal dekkes av den løpende driftsbevilgningen. I
avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet
"Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er
forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet
"Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til investeringer med dekning over den løpende driftsbevilgningen som er
forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I
avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som ikke hører inn under de tre
kategoriene som er omtalt ovenfor.
I notens del II er linjene som gjelder ikke inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og bevilgninger fra andre departementer som
skal behandles tilsvarende, flyttet til notens del III . Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte
prosjekter hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin eller senere fra bevilgende myndighets side, skal etter
dette spesifiseres i notens del III.
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Virksomhet: Nord universitet
Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Beløp i 1000 kroner
DEL I
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
31.08.2017

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre
Andre prosjekter2)
Sum fordringer

31.12.2016

Referanse

670
86
40
89
0
0

34
113
51
55
0
0

885

253

N16.010A
N16.010B
N16.010C
N16.010D
N16.010E
N16.011
N16.1

DEL II
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
31.08.2017

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre
Andre prosjekter2)
Sum gjeld

31.12.2016

3 900
1 468
158
6 493
0
0

2 214
1 562
410
6 455
0
0

12 019

10 641

N16.021A
N16.021B
N16.021C
N16.021D
N16.021E
N16.022
N16.2

Prosjektene spesifiseres etter sin art.
1) Gjelder aktivitet som faller inn under bestemmelsene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under
oppstillingen.
2) Gjelder aktivitet som ikke tilfredsstiller kravene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under
oppstillingen.
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Virksomhet: Nord universitet
Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende2)
31.08.2017

Beløp i 1000 kroner

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem3)
Øvrige bankkonti i Norges Bank1) 3)
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank1)
Håndkasser og andre kontantbeholdninger1)
Sum bankinnskudd og kontanter

31.12.2016
484 687

Referanse
374 884 N17.1

1 188

2 145 N17.2A

0

0 N17.2B

0
485 875

2 N17.3
377 031 N17.4

1) Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
2) Bankinnskudd og andre beholdninger skal oppgis i tusen kroner med tre desimaler.
3) Skal samsvare med kontoutskrift for oppgjørskontoen fra Norges Bank.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Beløp i 1000 kroner

31.08.2017

Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Midler som skal videreformidles til andre1)
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til datterselskap m.v2)
Sum

31.12.2016
28 218
134
0
-7 470

32 172
1 806
0
21 508

5 154
12 095

5 757
6 367

0
38 132

0
67 609

Referanse
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.4A
N18.5
N18.6
N18.7

1) Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
Alle vesentlige poster skal spesifiseresi egne avsnitt under oppstillingen.
2) Gjelder midler som skal videreformidles til andre samarbeidspartnere i neste termin.
Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Se også note 20 om spesifikasjon av midler som
er videreformidlet.
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Virksomhet:Nord universitet
Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport
Beløp i 1000 kroner

Budsjett pr:
31.08.2017

Avvik budsjett/
regnskap
Regnskap pr:
31.08.2017
31.08.2016

Regnskap pr:
31.08.2017

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

847 402
0
60 507
27 930
2 280
938 119

848 914
0
49 748
21 070
1 853
921 585

-1 512
0
10 759
6 860
427
16 534

784 440
0
61 967
24 378
2 876
873 660

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

592 280
0
0
21 100
0
322 149
935 529

578 272
0
0
20 842
0
298 502
897 614

14 008
0
0
258
0
23 647
37 914

559 619
145
0
20 458
0
277 518
857 740

2 590

23 970

-21 380

15 920

0
13
-13

52
64
-12

-52
-50
-1

58
91
-32

2 577

23 958

-21 381

15 888

Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum avregninger

0
17 829
0
17 829

0
-23 539
-319
-23 858

0
319
319

0
-15 030
-858
-15 888

Periodens resultat

20 406

100

-21 062

0

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Utbetalinger av tilskudd til andre
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Resultat av periodens aktiviteter

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
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Virksomhet: Nord universitet
Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Beløp i 1000 kroner

Indikator
Tilskudd fra EU

31.08.2017

31.08.2016

Referanse

2 057

1 132 N32.3

Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR
Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF
Sum tilskudd fra NFR og RFF

11 419
5 137
16 556

12 303 N32.20
3 999 N32.21
16 303 N32.2

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter
- tilskudd fra statlige etater
- oppdragsinntekter
Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

15 073
15 175
7 162
37 411

20 077
21 606
11 915
53 597
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Virksomhet: Nord universitet
Regnskap

Utgiftsart/innteksart
31.12.2015

31.12.2016

Budsjett
2017 T2

31.08.2017

Regneregler

1. Utgifter

Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen

Driftsutgifter

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum driftsutgifter
Investeringsutgifter
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Overføringer fra virksomheten
Utbetalinger til andre statlige regnskaper
Utbetalinger til andre virksomheter
Sum overføringer fra virksomheten
Finansielle aktiviteter
Kjøp av aksjer og andeler
Andre finansielle utgifter
Sum finansielle aktiviteter
SUM UTGIFTER

878 598
467 468
1 346 066

951 299
496 445

574 067
325 075

620 167 KS.11
331 533 KS.12+KS.14+KS.15

1 447 744

899 141

951 700

32 894
32 894

44 469

29 026

30 000 KS.17

44 469

29 026

30 000

0
0

0
0

0 KS.14A
0 KS.14B+KS.14BI

0

0

0

0
0
0

0
131
131

1 001
157

90
64

1 158

154

13

1 379 091

1 493 371

928 321

981 713
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13 KS.13+KS.21B+KS.23+KS.24+KS.24A
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Regnskap

2. Inntekter
31.12.2015

Budsjett

31.12.2016

31.08.2017

2017 T2

Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen
Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser
Refusjoner
Andre driftsinntekter

50 543
0
27 958
49 835
128 336

62 905
0
27 272
37 409

21 636
0
15 725
34 730

36 667
0
16 667
26 667

127 586

72 091

80 000

81
81

200
200

213
213

1 296 796
0
1 296 796

1 374 288
0

964 807
0

930 477 KS.1A+KS.1B+KS.6
0 KS.2+KS.3

1 374 288

964 807

930 477

500
2 828
3 328

0
119

1
55

0 KS.18+KS.21A
0 KS.7+KS.8+KS.22+KS.24A

119

56

0

SUM INNTEKTER
Netto endring i kontantbeholdning

1 428 542
49 451

1 502 193
8 821

1 037 165
108 844

1 010 477
28 764

Netto endring i kontantbeholdningen

49 451

8 821

108 844

Sum driftsinntekter
Inntekter fra investeringer
Salg av varige driftsmidler
Sum investeringsinntekter
Overføringer til virksomheten
Inntekter fra statlige bevilgninger
Andre innbetalinger
Sum overføringer til virksomheten
Finansielle aktiviteter
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente)
Sum finansielle aktiviteter

Kontroll

0,00
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KS.4
KS.5
KS.9
KS.10

0 KS.16
0

28 764 KS.25
0,00
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Virksomhet: Nord universitet
Inntektstype

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget
Bevilgninger fra fagdepartementet
Bevilgninger fra andre departement
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer
Tildelinger fra regionale forskningsfond
Tildelinger fra Norges forskningsråd
Sum bevilgninger til statsoppdraget
Offentlige og private bidrag
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner
Bidrag fra private
Tildeliger fra internasjonale organisasjoner
Sum bidrag
Oppdragsinntekter m.v.
Oppdrag fra statlige virksomheter
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale
virksomheter
Oppdrag fra private
Andre inntekter og tidsavgrensninger
Sum oppdragsinntekter m.v.
SUM INNTEKTER

Regnskap

Regnskap

Regnskap

31.12.2015

31.12.2016

31.08.2017

1 216 376
3 705
45 924
2 117
17 323
1 285 446

1 291 380
7 066
39 947
3 921
19 203
1 361 518

854 937
2 062
32 420
-5 760
5 902
889 562

25 366
12 603
72
38 041

14 733
6 396
6 022
27 150

-11 944
820
4 294
-6 830

12 215

10 690

5 349

6 061

5 924

2 021

15 826
80 909
115 011

17 130

10 637

29 748

136 425

63 492

154 433

1 438 498

1 452 160

1 037 165

58

Budsjett for
2017 T2

853 601
2 160
22 950
-2 960
15 026
890 778

Regneregler

N1.2+N1.8+N1.9
N1.11A+N1.17+N1.18
N1.21C+N1.30+(N15II.6)
N1.22C+(N15II.4)
N1.29A+(N15II.3)

15 965 N1.32A+(N15II.051A)
8 035 N1.32F-N1.32A+(N15II.051B+N15II.051C+N15II.051D+N15II.052)
3 789 N1.35C+N1.36C+(N15II.051E+N15II.051F)
27 788

7 310 N1.49+(Note 16.021A-Note 16.010A)
4 014 N1.50+(Note 16.021B-Note 16.010B)
N1.52+N1.54+(Note 16.021C+Note 16.021D+Note 16 021E-Note
11 319 16.010C-Note16.010D- Note16.010E)
69 268 N1.48+N1.59+N1.65+N1.66+saldering mot tabell 1
91 912
1 010 477
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Virksomhet: Nord universitet

Balansedag 31.08.2017

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Endring 2016

Beløp i TNOK

31.12.2015

31.12.2016

31.08.2017

til 2017

Kontantbeholdning
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank
Beholdning på andre bankkonti
Andre kontantbeholdninger
Sum kontanter og kontantekvivalenter

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår :
Feriepenger m.v.
Skattetrekk og offentlige avgifter
Gjeld til leverandører
Gjeld til oppdragsgivere
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

361 863
6 346
0
368 210

374 884
2 145
2
377 031

484 687
1 188
0
485 875

72 272
45 987
81 945
-6 372
-22 537

75 904
10 632
-253
3 022
57 297

49 500
71 613
32 869
2 287
4 479

171 295

146 602

160 748

-3 754
-2 630
33 443
65 091
71 256
1 352

-5 517
-5 347
41 899
84 840
89 977
705

-3 688
-7 737
33 410
117 763
89 745
269

164 759

206 556

229 762

Regneregler

109 803 BIV.1
-957 BIV.2
-2 BIV.3
108 844

-26 404
60 981
33 122
-735
-52 818
14 146

DIII.4
DIII.2+DIII.3
DIII.1-BII.3
DIII.06-BII.1
DIII.6-BII.2-BI.1

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige
budsjettår:
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
Prosjekter finansiert av regionale forskningsfond
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår
Andre avsetninger:
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål
Fri virksomhetskapital
SUM andre avsetninger
Langsiktig gjeld (netto)
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER

1 830
-2 390
-8 489
32 923
-231
-436
23 206

N15I.7+N15II.3
N15I.8+N15II.4
N15I.3
N15I.1
N15I.2
N15I.5+N15I.6+N15I.9

4 396
27 761

-4 920
28 792

66 342
29 023

71 262 N15I.4+N15I.FPF+N15II.1+N15II.2+N15III.1+N15III.2+N15II.5+N15II.6+N15II.7
0 C.1-AIII.1

32 156

23 873

95 365

71 262

0
0

0
0

0
0

0

0

0

368 210

377 031

485 875

0,00

0,00

0,00

Forklaringer:
På linjen "Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål" skal virksomhetene føre opp avsetninger uten
spesifisert formål eller til formål som ikke hører inn under de øvrige kategoriene.
På linjen "Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter....." skal virksomhetene føre opp avsetninger til utstyr
til nybygg og andre formål i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gejnnomført i senere perioder og som
ikke er dekket av bevilgninger i de terminer investeringen er planlagt gjennomført.
På linjen "Andre avsetninger til vedtatte…" skal virksomhetene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til
institusjonenes planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i
de terminer tiltakene planlegges gjennomført.
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0 CIII.01-AII.1-AI.1
0 DI.01+DII.1
0
108 614
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Dato:

Virksomhet: Nord universitet
Eigedelar
Anleggsmidlar
Immaterielle eigedelar
Varige driftsmidlar
Finansielle eigedelar
Sum anleggsmidlar

Beløp
222
122 881
5 775
128 878

31.08.2017
Verksemdskapital, avrekningar og gjeld
Verksemdskapital
Sum verksemdskapital

Langsiktige forpliktingar
Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidlar
Statens finansiering av særskilte tiltak
Andre forpliktingar
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar
Omløpsmidlar
Lager
Kundefordringar
Bankinnskott
Sum omløpsmidlar

Sum eigedelar

0
44 271
485 875
530 146

659 024
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Anna langsiktig gjeld
Sum anna langsiktig gjeld

Beløp
34 798

123 103
0
0
123 103

0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Anna kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

33 754
225 577
259 331

Avrekning med statskassen
Sum avrekningar

241 792

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

659 024
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Kontroll- og nøkkeltallsberegninger for nettobudsjetterte virksomheter
Virksomhet: Nord universitet
Gule bokser skal fylles ut av institusjonen manuelt. - De grå boksene er forhåndsdefinerte og skal ikke endres. - Bokser uten farge fylles ut automatisk fra opplysningene i regnskapet. - Det er teksten på
regnskapslinjen som styrer fortegnet i data feltene (alle tall skal angis med positivt fortegn, med mindre det faktisk er et underskudd eller merforbruk). Innholdet i de logiske testene skal ikke endres.
HANDLING/KONTROLLPUNKT

DATA

NØKKELTALL

KOMMENTARER

Bevilgningsfinansiert virksomhet
Avstemming inntekt fra KD:
Mottatt bevilgning/tilskudd, ref. kontantstrømoppstilling (KS.1A)
Bevilgning i henhold til utbetalingsbrev
Avvik

908 324
908 324

Avstemming av bevilgningsoppstillingen:
Periodens bevilgning fra KD, ref. kontantstrømoppstilling (KS.1A)
Bevilgning fra KD angitt i bevilgningsoppstillingen (BRIII.01)
Avvik

908 324
908 324

Andel avsetninger:
Avregning av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref balanseregnskapet

241 792

Mottatt bevilgning/tilskudd KD, ref note 1
Mottatt bevilgning/tilskudd andre departement, ref note 1 (N1.11+N1.18)
Mottatt tilskudd NFR og andre statlige forvaltningsorganer, ref note 1
Mottatt bidrag fra andre, ref note 1
Sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

908 324
5 815
24 937
39 830
978 907

SANN

Legges inn og avstemmes mot mottatte utbetalingsbrev
Det skal være samsvar mellom disse

SANN

Det skal være samsvar mellom note 1 og oppføringen i bevilgningsoppstillingen

0

Avsatt andel bevilgning/tilskudd/bidrag av totalt mottatt

24,70 %

Andel avregninger i prosent av sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

Avstemming av balanseoppstillingen:
Sum eiendeler
Sum virksomhetskapital og gjeld
Differanse

659 024
659 024
0

SANN

Avstemming endring ubenyttet tilskudd:
Avstemming av resultatregnskapet mot balansen:
Resultatregnskapet:
Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (RE.23)
Overført fra annen virksomhetskapital
Direkte posterte feriepengeforpliktelser
Sum avregning og overføring
Balansen:
IB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i fjor, ref balanseregnskapet (DIV.2)
UB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i år, ref balanseregnskapet (DIV.2)
Endring

23 639
(8)
23 630

218 162
241 792
23 630

Økningen i avsetningsEn eventuell økning i avsetningene skal fremstilles med positivt fortegn, mens
reduksjon i avsetningsnivået fremstilles med negativt fortegn

SANN

Avstemming note 15:
Endring i avsetninger fra Kunnskapsdepartementet:
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IB - Avsetninger KD i fjor, ref note 15 (N15I.KD)
UB - Avsetninger KD i år, ref note 15 (N15I.KD)
Endring
Endring i avsetninger fra andre departement:
IB - Avsetninger andre departement i fjor, ref note 15 (N15I.5)
UB - Avsetninger andre departement i år, ref note 15 (N15I.5)
Endring

217 457
241 532
24 075

270
(194)
(464)

Endring i avsetninger fra andre statlige etater:
IB - Avsetninger andre statlige etater i fjor, ref note 15 (N15I.6)
UB - Avsetninger andre statlige etater i år, ref note 15 (N15I.6)
Endring

-

Endring i avsetninger fra NFR:
IB - Avsetninger NFR i fjor, ref note 15 (N15I.7)
UB - Avsetninger NFR i år, ref note 15 (N15I.7)
Endring

-

Endring i avsetninger fra RFF:
IB - Avsetninger RFF i fjor, ref note 15 (N15I.8)
UB - Avsetninger RFF i år, ref note 15 (N15I.8)
Endring

-

Endring i avsetninger fra andre bidragsytere:
IB - Avsetning andre bidragsytere i fjor, ref note 15 (N15I.9)
UB - Avsetning andre bidragsytere i år, ref note 15 (N15I.9)
Endring

434,40
462,14
28

Endring i direkte posterte statsinterne feriepenger:
IB - Avsetning direkte posterte statsinterne feriepenger, i fjor (N15I.FPF)

-

UB - Avsetning direkte posterte statsinterne feriepenger, i år (N15I.FPF)

(8)

Endring

(8)

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet (Note 15)

23 630

Avvik
Avstemming endring ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver
Avstemming balansen:
IB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref. balanseregnskapet (DIII.05)
UB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref. balanseregnskapet (DIII.05)
Endring

(16 526)
54 312
70 838

Avstemming note 15:
IB - Sum ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref note 15 (N15II.BBG)
UB - Sum ikke innteksført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref note 15 (N15II.BBG)
Endring

(16 526)
54 312
70 838

Avvik

SANN

Det skal være samsvar mellom linjen for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert
aktivitet i resultatregnskapet, endringene i avsetningene i balanseregnskapet og
endringene oppgitt i noten for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert aktivitet (note 15)

SANN

Det skal være samsvar mellom note 15 og balanseoppstillingen

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
Andel inntekter BOA:
Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref note 1 (N1.55)

7 162
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Sum driftsinntekter, ref resultatregnskapet

921 585

Andel inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet
Andel tildeling fra NFR av totale bevilgninger
Resultatgrad:
Periodens resultat, ref. resultatregnskapet (RE.21+RE.23)
Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (N1.55)
Resultatgrad oppdragsfinansiert aktivitet

0,78 %
2,55 %

Andel oppdragsinntekter i prosent av sum driftsinntekter
Andel tildeling fra NFR i prosent av sum BFA

4,46 %

Årsresultat i prosent av sum oppdragsinntekter

319
7 162

Virksomhetskapital
Avstemming endring opptjent virksomhetskapital:
Avstemming resultatregnskapet:
Periodens resultat, ref resultatregnskapet
Anvendt til delfinasiering av bevilgningsfinasiert aktivitet, ref note 8

319
319

Avstemming balansen:
Innskutt og opptjent virksomhetskapital i fjor, ref balanseregnskapet
Innskutt og opptjent virksomhetskapital i år, ref balanseregnskapet
Endring
Avstemming note 8:
IB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i fjor
UB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i år
Endring
IB - Annen opptjent virksomhetskapital i fjor
UB - Annen opptjent virksomhetskapital i år
Endring

34 478
34 798
319

5 686
5 775
89
28 792
29 023
230

Total endring opptjent virksomhetsregnskap note 8

319

Avvik
Virksomhetskapital i % av totalkapital:
Opptjent virksomhetskapital i år, ref balanseregnskapet
Sum virksomhetskapital og gjeld, ref balanseregnskapet
Andel virksomhetskapital

SANN

Kontrollpunktet tar utgangspunkt i kongruensprinsippet; årets resultat skal samsvare
med periodens endring i opptjent virksomhetskapital korrigert for evt. overføring til BFA.

34 798
659 024
5,28 %

Andel virksomhetskapital i prosent av sum eiendeler (totalkapital)

Aksjer
Avstemming netto verdi aksjer:
Investering i aksjer og andeler, ref finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet
Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.12, ref note 8

5 775
5 775

Differanse
Avstemming investering i aksjer og selskapsandeler:
Aksjer, ref finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet
Brutto balanseført verdi 31.12, ref note 11 Investering i aksjer og selskapsandeler

SANN

5 775
5 775
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Det skal være samsvar mellom finansielle eiendeler i balansesummen av innskutt og
bunden virksomhetskapital i note 8
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Differanse

SANN

Det skal være samsvar mellom balanseoppstillingen og spesifikasjonen i note 11

SANN

Det skal være samsvar mellom driftsinntektene i resultatregnskapet og i note 1

SANN

Det skal være samsvar mellom beholdningen på oppgjørskontoen oppgitt i balanseoppstillingen
og spesifikasjonen i note 17. I grunnlagsmaterialet skal beløpene angis i tusen kroner med
tre desimaler. Vanlige regler for avrunding skal følges.

Avstemming av ulike poster i regnskapet
Avstemming driftsinntekter:
Sum driftsinntekter, ref resultatregnskapet
Sum driftsinntekt, ref note 1 for spesifikasjon av driftsinntekter

921 585
921 585

Differanse
Avstemming bankinnskudd og kontanter:
Beholdning på oppgjørskonto i konsernkontosystemet i Norges bank, ref. balanseoppstilling
Bankinnskudd på oppgjørskonto i Norges Bank, ref. note 17

Sum bankinnskudd og kontanter, ref kontantstrømsanalysen
Sum kasse og bank, ref balanseregnskapet
Sum bankinnskudd og kontanter, ref note17

-

485 875
485 875
485 875

Differanse

SANN

Avstemming finansposter:
Sum finansinntekt/-kostnad og inntekter fra eierandeler i selskaper m.v., ref resultatregnskapet

(12)

Sum finansinntekter, ref note 6
Sum finanskostnader, ref note 6
Netto finansinntekt/(-kostnad) oppgitt i note 6

52
64
(12)

Differanse

Avstemming annen kortsiktig gjeld:
Annen kortsiktig gjeld, ref balanseregnskapet
Sum annen kortsiktig gjeld, ref note 18 for annen kortsiktig gjeld

Det skal være samsvar mellom bankinnskudd og kontanter oppgitt i balanseregnskapet, kontantstrømoppstillingen og note 17

SANN

Det skal være samsvar mellom resultatregnskapet og note 6

SANN

Det skal være samsvar mellom kortsiktig gjeld i balansen og spesifikasjonen i note 18

SANN

Det skal samsvar mellom kontantstrømoppstillingen og balansen

SANN

Det skal være samsvar mellom saldobalansen og balanseoppstillingen

38 132
38 132

Differanse
Avstemming av kontantstrøm og balanse:
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (fra kontantstrømoppstillingen)

108 844

Sum kasse og bank i fjor (avsnitt B IV i balanseoppstillingen)
Sum kasse og bank i år (avsnitt B IV i balanseoppstillingen)

377 031
485 875

Differanse

108 844

Avstemming av balanseoppstilling og saldobalanse:
Kontoklasse 1, ref saldobalansen
Sum eiendeler , ref balanseoppstillingen

659 024
659 024

Kontoklasse 2, ref saldobalansen
Sum virksomhetskapital og gjeld, ref balanseoppstillingen

659 024
659 024

Differanse
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Avstemming av forpliktelsesmodell:
Avskrivninger og nedskrivninger (resultatregnskapet)
Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til anleggsmidler (note 1)

20 842
20 842

Differanse
Avstemming av tabell 3:
Kontanter og kontantekvivalenter
Netto gjeld og forpliktelser

SANN

485 875
485 875

Differanse
Avstemming av tabell 4:
Eiendeler
Virksomhetskapital, avsetninger og gjeld

SANN

659 024
659 024

SANN
Avstemming av netto endring av kontanter og kontantekvivalenter:
Netto endring i tabell 1
Netto endring i tabell 3

108 844
108 844
SANN

Det skal forøvrig være samsvar mellom føring i resultat- eller balanseregnskapet og korresponderende noter.

Institusjonens kommentarer til kontrollarket:
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Det skal være samsvar mellom avskrivninger, eventuelle nedskrivninger og utsatt inntekt fra forpliktelse
knyttet til anleggsmidler
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BUDSJETT 2018 - JUSTERING AV INNTEKTSFORDELINGSMODELLEN
Forslag til vedtak:



Styret tar rektors orientering om foreløpig statsbudsjett 2018 til orientering.
Styret vedtar fordeling av strategiske midler slik at
• HHNs negative uspesifiserte strategiske ramme nullstilles over 3 år
• 50% av uspesifisert strategisk ramme for FLU, FSV, FSH og FBA reduseres
over 5 år
• Frigjorte midler fra reduksjonen av uspesifisert ramme styrker
komponenten forskningsresultater
• Ny vurdering av alternativ fordeling gjøres etter 5 år
• Dersom den økonomiske situasjonen krever det holdes frigjorte midler
tilbake
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Sammendrag
Forslag til statsbudsjett for 2018 er lagt fram. Forslaget gir en tildeling på 1360,8 MNOK
til Nord universitet, en nominell økning på 38,5 MNOK fra 2017, og en realnedgang på
0,6%. Forslaget er 5,0 MNOK lavere enn vår prognose tidligere i høst.
Styret har bedt om en vurdering av ulike alternativer for fordeling av de strategiske
midlene til fakultetene i inntekstfordelingsmodellen, med spesiell drøfting av
videreføring av budsjettnøytralitet og prioritering av midler til forskning.
Ulike alternativer drøftes i saken, og rektor foreslår at inntekstfordelingsmodellen
endres slik at
 HHNs negative uspesifiserte strategiske ramme nullstilles over 3 år
 50% av uspesifisert ramme for FLU, FSV, FSH og FBA reduseres over 5 år
 Frigjorte midler fra reduksjonen av uspesifisert ramme styrker komponenten
forskningsresultater
 Ny vurdering av alternativ fordeling gjøres etter 5 år
 Dersom den økonomiske situasjonen krever det holdes frigjorte midler tilbake
Med bakgrunn i føringer gitt i styrets diskusjon i behandling av er denne saken, samt
videre budsjettarbeid internt i universitetet legger rektor fram et endelig forslag til
ttrammer for 2018 i styremøtet i desember.

Saksframstilling
Formålet med denne saken er:
 Orientere om forslag til statsbudsjett for 2018.
 Orientere om alternativ fordeling av strategiske midler og vedta justering av
inntektsfordelingsmodellen.
 Orientere om videre budsjettarbeid i høst.

1. Forslag til statsbudsjett 2018
I forslaget til statsbudsjett for 20181 får Nord universitet en samlet ramme på 1360,8
MNOK. Det er ingen midler til kompetanseheving eller ny virksomhet i forslaget
sammenlignet med tildelte midler ved utgangen av 2017. Rammen reduseres fortsatt pga
avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (6,7 MNOK), innføring av ny
finansieringsmodell (4,2 MNOK) og gevinst ved overgang til digital post (0,7 MNOK).
Uttellingen på de resultatbaserte komponentene i KDs finansieringsmodell er svak i 2018.
Samlet gir dette en realnedgang på 0,6%.
1

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2018 for universitet og høgskolar (Blå bok)
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orient
ering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.versj-2.pdf
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I styresak 84/17 i september ble foreløpige rammer til fakultetene og avdelingene på
virksomhetsnivå vedtatt med bakgrunn i bla en prognose på statsbudsjettet på 1365,8
MNOK. Prognosen viste seg å treffe godt, med et avvik på kun 5,0 MNOK, dog i negativ
retning. Avviket skyldes primært at KD ikke viderefører tilskuddet på 3,4 MNOK til GLU
som universitetet fikk i 2017, større trekk i basis enn antatt, samt noe dårligere
resultatuttelling enn beregnet. Tabell 1 gir en oversikt over tildelingene.
Statsbudsjettet

2017

Saldert budsjett i fjor
Konsekvensjustering
Pris- og lønnsjustering
Budsjett før realendring
Nye studieplasser
Nye rekrutteringsstillinger
Resultatbasert uttelling
NOS/GLU
Effektivisering/basisreduksjon
Saldert budsjett
Endring
Realendring
Realendring %
Basis
Resultatbasert
Resultatbasert %

1 254,3
32,3
35,4
1 322,0
0,8
3,2
0,7
6,5
-10,9
1 322,3
68,0
0,3
0,0 %
951,0
371,3
28,1 %

2018
Prognose
1 325,7
11,3
33,8
1 370,8
4,0
-9,0
1 365,8
40,1
-5,0
-0,4 %
981,1
384,7
28,2 %

2018
1 322,3
11,3
35,6
1 369,2
3,2
-11,6
1 360,8
38,5
-8,4
-0,6 %
976,4
384,4
28,2 %

Tabell 1. Forslag til statsbudsjett 2018

2. Inntektsfordelingsmodellen – alternativ fordeling av strategiske midler
Nord universitets inntektsfordelingsmodell (tidligere kalt budsjettfordelingsmodell)
fordeler statsbudsjettet til fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivå. Fakultetenes
inntekter består i tillegg av andre eksterne inntekter – primært eksternfinansierte
prosjekter.
Inntektsfordelingsmodellen bygger på at måloppnåelse i produksjon av undervisning og
forskning skal gi direkte uttelling til fakultetene. Den største kostnadsdriveren i
universitetet reflekteres også i inntektsfordelingsmodellen gjennom studieporteføljen og
tilhørende måltall. Modellen gir styret muligheter til å gi direkte føringer og bevilgninger ut
fra strategiske målsettinger. Dette gjøres både gjennom oppbyggingen og
parametersettingene i modellen, gjennom vedtatt studieportefølje, og gjennom å beslutte
bruken av strategiske midler på både kort og lang sikt.
Rammene til fakultetene fremkommer direkte av inntekstfordelingsmodellen, hvor
fakultetenes rammer beregnes utfra studieporteføljen, produserte resultater innen
undervisning og forskning, samt prioritering av strategiske midler. Det siste inkluderer
fordeling av stipendiater og investeringsmidler. Rammene for fellesavdelingene
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fremkommer gjennom realbudsjettering og vurderinger mot organisatoriske endringer og
interne prioriteringer.
Inntektsfordelingsmodellen er bygd på 8 hovedkomponenter.
1. Strategisk ramme (prioritering)
2. Forskningsresultater (resultatavhengig)
3. Undervisningsresultater (resultatavhengig)
4. Studieportefølje (kostnadsdriver)
5. Stipendiater (øremerket)
6. Spesialområder (øremerket)
7. Investeringer (realbudsjett)
8. FelIes infrastruktur og tjenester (realbudsjett)
Figur 1 viser de foreløpige rammene for 2018 etter vedtak i styresak 84/17.
Inntektsfordelingsmodellen 2018 (MNOK) - Fordeling av statsbudsjettet
400
Strategisk ramme øremerket (1a og 1b)

350

Strategisk ramme uspesifisert (1c)
Felles infrastruktur og tjenester (8)

300

Studieportefølje (4)
Undervisningsresultater (3)

250

Forskningsresultater (2)

Stipendiater/Spesialområder/Investeringer (5, 6 og 7)

200
150
100
50
0
-50

Figur 1. Foreløpige rammer 2018 styresak 84/17

Styret har bedt om en vurdering av ulike alternativer for fordeling av den strategiske rammen
(1) til fakultetene i inntekstfordelingsmodellen, med spesiell drøfting av videreføring av
budsjettnøytralitet og forsterket prioritering av midler til forskning. Denne vurderingen gjøres
videre i saken. Vurderingen tar utgangspunkt i de foreløpige rammene som ble vedtatt i
styremøtet i september og viser endringer/effekter av de ulike alternativene i lys av de
rammene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at de foreløpige rammene vil bli endret som
følge av statsbudsjettet 2018 og endelig studieportefølje. Disse endringene kommer i tillegg til
og uavhengig av de endringene som drøftes i denne saken.
Den strategiske rammen har så langt i modellen blitt delt i tre hoveddeler, ett til
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inneværende år, ett utover inneværende år (2018-2021), samt et langsiktig element som
justerer totalrammen til hvert fakultet over lengre tid.
1a) Strategiske tiltak inneværende år (2018)
Strategiske tiltak inneværende år er midler som øremerkes til konkrete formål i
fakultetene/avdelingene, og midlene skal brukes i løpet av året. Det kan ikke planlegges
med at det blir prioritert midler til samme formål i fremtidige budsjettår. Det er foreslått
at denne rammen settes til 10,0 MNOK i 2018.
1b) Strategiske tiltak utover inneværende år (2018-2021)
Strategiske tiltak utover inneværende år er også midler som øremerkes til
fakultetene/avdelingene, men de har en lengre tidshorisont. Dette betyr at midlene i
tillegg til å være øremerket til konkrete formål også vil bli gitt i flere år slik at dette kan
legges til grunn i langtidsplanleggingen. Det er foreslått at denne rammen settes til 10,0
MNOK i 2018.
1c) Strategisk ramme (uspesifisert)
I innføringsåret for ny budsjettmodell (2017) ble dette elementet brukt for å fange opp
forhold som de øvrige komponentene i modellen ikke håndterte på en hensiktsmessig
måte, og for å sikre en budsjettnøytral innføring av ny modell. I 2017 var denne rammen
på totalt 99,9 MNOK som ble fordelt mellom fakultetene. Prisjustert til 2018 er denne
rammen 103,0 MNOK.
Den budsjettnøytrale totalrammen i innføringsåret tok opp i seg alle historiske
beslutninger, tildelinger og tilpasninger som er gjort for fakultetene. Akkurat som
basisrammen fra KD til institusjonene var dette sammensatt av en rekke beslutninger av
historisk og strategisk art – og som ikke kunne forklares metodisk. Den budsjettnøytrale
rammen var også et resultat av den faktiske driften ved hvert fakultet. Det betyr at god
eller dårlig kostnadseffektivitet ble reflektert, og det samme gjelder gode eller dårlige
produksjonsresultater. Det var det historiske/faktiske prestasjonsnivået til fakultetene
som ble reflektert – ikke nødvendigvis det «korrekte» nivået – eller det nivået vi ønsker
fremover.
En vurdering av ulike alternativer for fordeling av den strategiske rammen til fakultetene i
inntekstfordelingsmodellen vil først og fremst dreie seg om den uspesifiserte rammen
1c). Strategiske tiltak som er øremerket 1a) og1b), ligger metodisk på siden av modellen,
da disse rammene kan endres direkte ut fra gjeldende prioriteringer/beslutninger og
tilgjengelige midler – uavhengig av modellens tekniske oppbygging.
Vi er snart ferdige med innføringsåret og den uspesifiserte strategiske rammen 1c) må
videreføres på en hensiktsmessig måte. Det er tre forhold som må vurderes:




Bør den totale rammen endres?
Hvis den skal endres – hvordan bør den endres mellom fakultetene?
Hvis den skal endres - hvordan bør endringen flyttes til/tas fra i modellen?
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Bør den totale uspesifiserte rammen endres?
Den uspesifiserte rammen er relativt stor (103 MNOK). Denne rammen er ikke direkte
relatert til fakultetenes resultater eller kostnadsdrivere, og den er heller ikke øremerket til
spesifikke formål. Det vil derfor være naturlig å redusere denne rammen noe over tid.
Hvis vi ikke reduserer denne rammen betyr det i realiteten at vi i stor grad viderefører
budsjettnøytraliteten som ble brukt som prinsipp ved innføringen, og styret har tidligere gitt
signaler om at dette ikke er ønskelig. Det enkelte fakultet har svært ulik uspesifisert ramme,
se tabell 2.
FØR ENDRING
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Strategisk ramme (uspesifisert) 2018
56,5 27,3
-9,5
2,3 26,3 103,0
Tabell 2. Strategisk uspesifisert ramme før endring

Det er spesielt vanskelig å forklare/forsvare hvorfor HHN kommer ut med en negativ ramme
og at denne skal videreføres over tid.
Selv om vi ikke greier å forklare rammen metodisk, vil det være forhold som gjør at vi likevel
ikke bør fjerne rammen fullstendig og/eller over veldig kort tid. Først og fremst skyldes dette
at fakultetene har en drift som er tilpasset denne rammen, og de må derfor ha tid til å
tilpasse seg en endring. Det vil også være nødvendig å ha en slik ramme for eventuelt å
reflektere endringer som KD gjør direkte i Nord universitets basisramme – for eksempel
effektivitet- og avbyråkratiseringskutt.
Rektor foreslår at rammen reduseres med 50% over en periode på 5 år. Videre reduksjon av
rammen vurderes etter at dette er gjennomført. Rektor foreslår at den negative rammen til
HHN i tillegg justeres slik at den blir tilnærmet nullstilt over en periode på 3 år.
Hvordan bør reduksjonen av rammen fordeles mellom fakultetene?
Siden rammen ikke kan forklares metodisk blir det også vanskelig å beslutte en reduksjon av
rammen metodisk. Da kan vi enten redusere rammen likt for alle fakultetene – og/eller
strategisk redusere rammen direkte for hvert fakultet.
Rektor foreslår at rammen først reduseres prosentvis likt (10% pr år i 5 år) for alle
fakultetene, se tabell 3.
REDUSERER 50% OVER 5 ÅR
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Strategisk ramme (uspesifisert) 2018
50,9 24,6
-8,6
2,0 23,7 92,7
Endring
-5,7
-2,7
0,9
-0,2
-2,6 -10,3
Tabell 3. 50% reduksjon av ramme fordelt over 5 år

Deretter foreslår rektor at den negative rammen til HHN nullstilles over 3 år ved å flytte
ramme fra virksomhetsnivået/ufordelte midler for øvrig. Dette vil utgjøre omlag 1,5 MNOK
pr år, se tabell 4.
NULLSTILLER HHN OVER 3 ÅR
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Strategisk ramme (uspesifisert) 2018
50,9 24,6
-7,1
2,0 23,7 94,2
Endring
-5,7
-2,7
2,5
-0,2
-2,6
-8,8
Tabell 4. Nullstilling av HHNs ramme over 3 år

Endringene som vises i tabellene er en ettårseffekt.
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Hvordan bør reduksjonen av rammen flyttes i modellen?
Midlene som frigjøres ved å redusere den uspesifiserte rammen (10,3 MNOK i 2018) bør
flyttes til den delen av inntekstfordelingsmodellen som på en best mulig måte reflekterer
og gir insentiver til å nå de viktigste strategiske målene til Nord universitet – og spesielt
forskningsmålene. Under drøftes fire alternativer.
Alternativ 1: Styrke komponenten Forskningsresultater (2)
Ved å øke den interne rammen for forskningsresultater vil det bli gitt et klart signal og
stimulans til fakultetene om å forsterke forskningsinnsatsen. Tabell 5 viser fordelingen av
forskningsresultatene i 2018 før styrking av denne komponenten.
FØR ENDRING
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Forskningsresultater 2018
8,1
5,0
8,4
7,3
9,7 38,6
Tabell 5. Forskningsresultater pr fakultet før endring

Ved å redusere uspesifisert ramme og bruke dette til å styrke komponenten for
forskningsresultater med 10,3 MNOK får vi en total endring for fakultetene i 2018 som
vist i tabell 6.
STYRKER FORSKNING 10,3 MNOK
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Endring forskningsresultater
2,2
1,3
2,2
2,0
2,6 10,3
Endring strategisk ramme (uspesifisert)
-5,7
-2,7
2,5
-0,2
-2,6
-8,8
Sum endring
-3,5
-1,4
4,7
1,7
-0,0
1,5
Tabell 6. Endring for fakultetene ved styrking av forskningsresultatene

Dette er sum årseffekt i 2018. I de neste 4 årene (2019-2022) vil altså endringen i
strategisk ramme være uendret mellom fakultetene, mens effekten av å styrke
forskningsresultatene vil selvsagt påvirkes av fakultetenes resultater.
Alternatviv2: Styrke komponenten Studieportefølje (4)
Ved å øke den interne rammen for studieporteføljen vil vi i større grad reflektere
fakultetenes største kostnadsdriver – studieporteføljen. Tabell 7 viser fordelingen av
studieporteføljen i 2018 før styrking av denne komponenten.
FØR ENDRING
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Studieportefølje 2018
58,5 38,9 35,0 33,1 13,8 179,4
Tabell 7. Studieportefølje pr fakultet før endring

Ved å redusere uspesifisert ramme og bruke dette til å styrke komponenten for
studieportefølje med 10,3 MNOK får vi en total endring for fakultetene i 2018 som vist i
tabell 8.
STYRKER PORTEFØLJE 10,3 MNOK
FLU
FSH
HHN FSV
FBA
SUM
Endring studieportefølje
3,4
2,2
2,0
1,9
0,8 10,3
Endring strategisk ramme (uspesifisert)
-5,7
-2,7
2,5
-0,2
-2,6
-8,8
Sum endring
-2,3
-0,5
4,5
1,7
-1,8
1,5
Tabell 8. Endring for fakultetene ved styrking av studieporteføljen

Dette vil indirekte gi fakultetene midler til å prioritere forskning som er knyttet til
undervisning, men det vil ikke bli noen direkte kobling mellom tildelte midler og satsing på
forskning – eller kobling mellom tildelte midler og resultat.

80

100/17 Budsjett 2018 - Justering av inntektsfordelingsmodell - 17/02076-4 Budsjett 2018 - Justering av inntektsfordelingsmodellen : Budsjett 2018 - Justering av inntektsfordelingsmodellen

Tabell 8 viser også kun sum årseffekt i 2018. I de neste 4 årene (2019-2022) vil endringen i
strategisk ramme være uendret mellom fakultetene, mens effekten av å styrke
studieporteføljen vil påvirkes av endringer i fakultetenes studieportefølje.
Alternativ 3: Styrke andre komponenter i inntekstfordelingsmodellen
Et tredje alternativ til bruk av frigjorte midler er å styrke andre komponenter i
inntektsfordelingsmodellen enn forskningsresultater eller studieportefølje. Det mest
nærliggende er kanskje å styrke komponenten undervisningsresultater (3), men dette gir
ingen kobling mot forskning og anbefales ikke. En annen mulighet er å styrke den delen av
strategisk ramme som øremerkes til konkrete tiltak (1a og 1b), styrke investeringene (7)
eller å styrke felles infrastruktur og tjenester (8). Ingen av disse alternativene kan kobles
metodisk mot forskning, men gjennom øremerkede prioriteringer kan selvsagt ulike
forskningsfelt styrkes betydelig med dette.
Alternativ 4: Holde igjen frigjorte midler
Den siste muligheten til å bruke frigjorte midler er rett og slett å holde de igjen til senere
bruk/prioritering. Den økonomiske situasjonen kan bli mer krevende fremover – og da kan
det være at dette alternativet er det eneste som kan gjennomføres – for å bringe
økonomien i balanse.
Forslag til fordeling – og justering av inntekstfordelingsmodellen
Basert på styrets signaler om å bevege oss bort fra budsjettnøytralitet og å styrke
forskningen foreslår rektor at følgende fordeling av uspesifisert strategisk ramme
gjennomføres fom 2018:






50% reduksjon av uspesifisert strategisk ramme over 5 år
Nullstilling av HHNs negative ramme over 3 år
Frigjorte midler styrker komponenten forskningsresultater
Ny vurdering gjøres etter 5 år
Dersom den økonomiske situasjonen krever det holdes frigjorte midler tilbake

3. Videre budsjettarbeid høst 2018
Med bakgrunn i føringer gitt i styrets diskusjon under denne saken, videre budsjettarbeid
internt i universitetet, samt KDs orientering om statsbudsjettet (Blå Bok) legger rektor
fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2018 i styremøtet i desember.
Avslutningsvis gjøres det igjen spesielt oppmerksom på at de foreløpige rammene som
ble vedtatt i styresak 84/17 vil bli endret både som følge av statsbudsjettet 2018 og
endelig studieportefølje. Disse endringene kommer i tillegg til - og uavhengig av - vedtak
om endret fordeling av strategiske midler i denne saken.
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BUDSJETTFORSLAG 2019 - SATSINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN
Forslag til vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til satsingsforslagene slik de er beskrevet i utkastet til brev.
2. Styret ber rektor ferdigstille brevet basert på drøftingene i styret og oversende det
til Kunnskapsdepartementet innen 1. november.
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Sammendrag
Nord universitet skal utarbeide budsjettforslag for 2019, dvs. satsingsforslag utenfor
rammen. KD bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i
universitets- og høyskolesektoren. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er 1.
november 2017.
Eventuelle søknader om endret innplassering av kategori for eksisterende
utdanningsprogram skal følge saken som en del av universitetets samlede satsingsforslag.
Prosessen så langt ved universitetet har endt opp som vist i vedlagte utkast til brev «Budsjett
2019 – satsingsforslag utenfor rammen». Brevet er utarbeidet etter kravene beskrevet i KDs
Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019.
Vedlegg:
Utkast til «Budsjettforslag 2019 – satsingsforslag utenfor rammen»
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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

UTKAST TIL «BUDSJETTFORSLAG 2019 - SATSINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN»
Nord universitets visjon og faglige profil
Nord universitets visjon er Globale utfordringer – regionale løsninger. En raskt økende
befolkning skaper store globale utfordringer knyttet til faktorer som klima, energi, mat og
helse, samtidig som demokratiske verdier settes på prøve. Gode regionale løsninger er
grunnlaget for å møte de globale utfordringene. Dette krever regionalt, nasjonalt og
internasjonalt forskningssamarbeid på tvers av fag. Gjennom forskning og forskningsbasert
utdanning, og gjennom formidling av ny kunnskap, skal Nord universitet bidra med kunnskap
som en forutsetning for bærekraft samt sosial og menneskelig utvikling.
Nord universitets identitet er basert på de tre profilområdene Blå og grønn vekst, Innovasjon
og entreprenørskap og Helse, velferd og oppvekst. Identiteten er basert på universitets
faglige styrke og en lokalisering i et av landets viktigste vekstområder. Regionen har rike
naturressurser, variert industriell aktivitet, en betydelig offentlig sektor og store muligheter
for kulturelle opplevelser og friluftsliv.
Samlet representerer disse ressursene universitetets «feltlaboratorium», et sted der også
nye løsninger som møter de globale utfordringene kan testes og implementeres.
Feltlaboratoriet er også en viktig del av universitets randsone, der kunnskapsinnhenting,
praksis, innovasjon og verdiskaping kan foregå.
Universitetets struktur med stor geografisk spredning av studiesteder skaper et særskilt
behov for bruk av moderne teknologi, som også i den sammenhengen gir muligheter til å bli
et «feltlaboratorium» for bruk av digitale løsninger i forskning og undervisning.
En viktig del av universitets profil er å være en betydelig nasjonal leverandør av studier innen
profesjonsfag. En viktig del av profilen er også etter- og videreutdanning, f.eks. MBA-studier
og kompetansegivende kurs i akvakultur.
Universitetet vil ivareta sin plass i UH-sektoren og sitt samfunnsansvar gjennom å bygge
anerkjente fagmiljøer innen de profesjons- og tema-/disiplinfag der vi har definert vår styrke.
Disse fagene støtter utviklingen i regionalt samfunns- og næringsliv, samtidig som den
kunnskapsbasen universitetet utvikler også er en del av det globale perspektivet og kan
integreres i løsninger i andre geografiske områder.
Profilen faller godt sammen med de utfordringer som er synliggjort i Nordområdestrategien,
og universitetet vil ta en viktig rolle i utviklingen av nordområdepolitikken så vel som i
implementeringen av denne. Nordområdestrategien inkluderer også samenes
tradisjonskunnskap, språk og kultur. Universitetet har et særskilt nasjonalt ansvar for lule- og
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sørsamisk språk og kultur. Målet er å styrke og utvikle de samiske studietilbudene, samisk
forskning og formidling og stimulere til forskningsbasert samarbeid med andre som forsker
på, og underviser om, urfolk.
Budsjettforslag 2019
Nord universitets budsjettforslag 2019 - satsingsforslag utenfor rammen oppsummeres i
prioritert rekkefølge i tabellen under.
Prioritet
1
1.1

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Satsingsforslag
Kompetanseheving
Kompetanseheving nytt
universitet – økning
underliggende faste kostnader
lang sikt
Kompetanseheving nytt
universitet – engangskostnader
Infrastruktur
Forskningsfartøy
Blått Bygg Campus Bodø
Innovasjonscampus Steinkjer
Innovasjonspark Campus Bodø
Digitalisering
Nasjonale sentre/ansvar
Nordområdesenteret
Nasjonalt trafikkfaglig
kompetansesenter
Lule- og sørsamisk
lærerutdanning/masterutdanning
Studieplasser
Studieplasser til
bachelorutdanning i paramedic

4.2

Studieplasser til bachelor i
yrkesfaglærarutdanning

4.3

Studieplasser til deler av
bachelor i Animal Science

4.4

Studieplasser til master i
bioøkonomi
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2019

2020

2021

37 MNOK

45 MNOK

57 MNOK

15 MNOK

8 MNOK

5 MNOK

10 MNOK
50 MNOK
20 MNOK
6,4 MNOK
5 MNOK

10 MNOK

10 MNOK

5 MNOK
6,4 MNOK
5 MNOK

5 MNOK
6,4 MNOK
5 MNOK

6 MNOK
10 MNOK

6 MNOK
10 MNOK

6 MNOK
10 MNOK

5 MNOK

5 MNOK

5 MNOK

30
studiepl.,
kat D, 3 år
32
studiepl.,
kat E, 3 år
30
studiepl.,
kat D, 1,5
år
30
studiepl.,
kat C, 2 år
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Endret innplassering
Bachelor i farmasi
Bachelor i 3D art, Animation
and VFX
Master i musikk
Master i havbruk
Bachelor i havbruksdrift og
ledelse
Barnehagelærerutdanning
2-årig trafikklærerutdanning
Bachelor i spill og
opplevelsesteknologi
Studier som inngår i GLU
Bachelor i geografi
Bachelor i sosialt arbeid (Bodø)
Bachelor i sosialt arbeid
(Helgeland)

Fra D til B
Fra D til B
Fra C til B
Fra D til C
Fra D til C
Fra E til D
Fra E til D
Fra E til D
Fra E til D
Fra F til E
Fra F til E
Fra F til E

En nærmere beskrivelse av og begrunnelse for satsingsforslagene følger under.
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Prioritet 1.1: Kompetanseheving nytt universitet – økning underliggende kostnader lang
sikt
Nord universitet har siden fusjonen i 2016 hatt kompetanseheving som prioritert
satsingsområdene. Det har vært klare forventninger fra departementet om at institusjonen
må heve andel vitenskapelig ansatte med første- og toppkompetanse. Universitetet har
iverksatt et omfattende kompetansehevingsprogram med et mål om å heve over 100 årsverk
til førstestillinger og 60 årsverk til toppstilling på få år. En slik satsing innebærer økte
kostnader – både på kort sikt og på lang sikt.
På lang sikt medfører satsingen en betydelig økning i kostnader til underliggende drift, dvs
økte faste utgifter som følge av høyere kompetanse blant vitenskapelig tilsatte. Dette er
kostnader til høyere lønn, økt FOU-tid og dermed også behov for flere vitenskapelige årsverk
for å dekke undervisningsbehovet ved institusjonen. Det er estimert en økt driftskostnad på
68 MNOK årlig når kompetanseprogrammet avsluttes i 2022. Ved å redusere
studieporteføljen og dermed redusere behov for undervisningsressurser kan denne
kostnaden reduseres til rundt 40 MNOK årlig.
Det er ingen mekanismer i dagens finansieringsmodell for UH-sektoren som kompenserer for
de underliggende langsiktige kostnadsøkningene på grunn av kompetansehevingen. Nord
universitet er derfor avhengig av å få dekket denne kostnaden utenfor rammen. For 2019 vil
den nye kompetanseprofilen medføre 37 MNOK i økte lønns- og driftsutgifter med dagens
studieportefølje, 22 MNOK ved redusert studieportefølje og lavere undervisningsressurs.
Hovedtyngden av de økte utgiftene vil komme innenfor lærerutdanningen og helsefagene da
disse vil stå for en stor del av kompetansehevingen.
Nord universitet søker om dekning av økte underliggende faste kostnader på 37 MNOK
(2019), 45 MNOK (2020) og 57 MNOK (2021).

Prioritet 1.2: Kompetanseheving nytt universitet – engangskostnader
På kort sikt krever satsingen en engangsinvestering i selve kompetanseprogrammet. Nord
universitet har disponert 64 MNOK til dette formålet i perioden 2016-2018 primært ved bruk
av SAKS-midler. Kompetanseprogrammet inneholder flere mangeårige kvalifiseringsløp hvor
ph.d.-løpet er det lengste og mest kostnadskrevende. Mange kandidater har startet på
flerårige kompetanseløp som går utover perioden SAKS-midlene har dekket så langt, og fra
2019 vil institusjonen være avhengig av kompetansemidler utenfor rammen for å videreføre
denne satsingen. Frikjøp av vitenskapelig ansatte til kvalifiseringsarbeid og andre relaterte
kostnader er estimert til 15 MNOK i 2019.
Nord universitet søker om dekning av engangskostnader på 15 MNOK (2019), 8 MNOK (2020)
og 5 MNOK (2021).
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Prioritet 2.1: Forskningsfartøy
Nord universitet ser behovet for et kystnært forskningsfartøy som stort og voksende, noe
som er aktualisert gjennom de nasjonale vekstambisjonene mht norsk sjømatproduksjon.
Universitetet har utviklet en strategisk profil knyttet til Blå vekst tuftet på internasjonalt
anerkjent kompetanse innenfor bærekraft, innovasjon og entreprenørskap, som igjen skal
føre til velferd og verdiskaping. Blå vekst er knyttet til både marin og maritim virksomhet,
områder der universitetet forsker og gir utdanningstilbud.
Det nye forskningsfartøyet som er under bygging for Havbruksinstituttet tilfredsstiller Nord
universitets behov. Forskningsfartøyet dekker krav knyttet både til marin og maritim
aktivitet, men hovedbruken av forskningsfartøyet vil være rettet mot marin aktivitet. Marin
næringsaktivitet er definert som turisme, bergverksdrift i sjø, energiproduksjon, fiskerier,
akvakultur m.m. En bærekraftig vekst innen marint og maritimt næringsliv er avhengig av
forskningsbasert kunnskap. Ny kunnskap om økologien i kystnære områder er et viktig
grunnlag for etablering av ny bærekraftig næringsvirksomhet og tilgang til et kystnært
forskningsfartøy vil være avgjørende for å få gjennomført nødvendige studier av områder før
næringsvirksomhet starter. Forskningsplattformen et slikt fartøy utgjør vil også være
avgjørende for både registreringer av fotavtrykkene til næringsvirksomhet som er satt i gang,
og forskning knyttet til hvordan fotavtrykkene kan reduseres. Kombinert med bruk av marine
droner vil dette kunne gi økt kunnskap innen marin økologi, som grunnlag for utvidet
næringsvirksomhet.
Forskningsfartøyet som er planlagt skal også kunne brukes i undervisningsvirksomheten.
Dette vil styrke tilbudet ved universitetet, og øke relevansen i studentoppgavene gjennom å
styrke erfaringsbakgrunnen til kandidatene som skal ut i arbeidslivet.
For at Nord universitet skal kunne tilby en fremtidsrettet utdanning innen akvakultur, marin
økologi og genomikk, er det behov for økte driftsmidler som dekker nødvendig tokttid på
fartøyet, samt satsing på maritime droner. Nord universitet vil ha behov for tokttid for å
kartlegge kystlinjen (nesten 40 % av norsk kystlinje) i Nord-Trøndelag og Nordland, og drive
forskning og utdanning som er nødvendig for å ta mer kunnskapsbaserte beslutninger både i
- og nord og sør for – dette området. Årlige driftskostnader anslås til ca 10 MNOK fordelt på
80 bruksdøgn, inklusive utvikling av økt aktivitet ved bruk av droner.
Nord universitet søker om styrking av basis med 10 MNOK for å dekke tokttid på fartøyet,
samt en begynnende satsing på bruk av droner i kartleggingsarbeidet.
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Prioritet 2.2: Blått Bygg Campus Bodø
Høsten 2012 ble arbeidet med utviklingsplan (campusplan) for Campus Bodø ferdigstilt.
Arbeidet konkluderte med akutt mangel på areal tilsvarende 10 - 12.000 m2, samt store
utfordringer knyttet til HMS i deler av dagens bygningsmasse.
Arbeidet med realisering av Blått bygg pågår. Nord universitet mottok rom- og
funksjonsprogram, byggeprogram og programestimat fra Statsbygg i august 2017. Nord
universitets kommentar til programestimatet var at det ligger for høyt når det gjelder:

Nord universitets evne økonomisk til å kunne bære husleien av en slik størrelse
som fremkommer av programestimatet.
Videreutvikling av prosjektet i tråd med det framlagte byggeprogrammet vil

medføre et betydelig merforbruk av tid for å realisere sårt tiltrengte arealer.
Arealer som skal erstatte arealer hvor Nord universitet anser at en alvorlig
hendelse vil kunne ha store konsekvenser for mange ansatte og studenter.
Nord universitet vil derfor i samarbeid med Statsbygg bearbeide prosjektet videre, med
sikte på oppstart av prosjektering i begynnelsen av 2018.
I budsjettforslaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2018 er det
fremmet forslag om 14,4 MNOK til prosjektering av byggetrinnet, og det er enighet
mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet om å videreutvikle prosjektet og
arbeide mot oppstart så snart som mulig. Programråd for byggeprosjektet er planlagt
opprettet innen utgangen av året.
Nord universitet søker om startbevilgning på 50 MNOK for bygging av Blått bygg i 2019,
med ferdigstillelse i 2021.
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Prioritet 2.3: Innovasjonscampus Steinkjer
I tråd med næringssatsingen ved Nord universitet er visjonen å utvikle campus Steinkjer
til et effektivt og moderne innovasjonsmiljø, slik at campus og byen skal fremstå som et
attraktivt sted og miljø for studenter, forskere, nyskapende næring, forvaltning,
innovasjon og verdiskapning. Målet er å tilrettelegge alle sider av campusområdet
inkludert alt av bygninger, infrastruktur, utbyggingsbehov og arbeidsforhold ellers for et
tidsmessig og rasjonelt campus for utdanning, forskning, forvaltning og næringsutvikling.
For Nord universitet vil campus på Steinkjer stå sentralt og være avgjørende for
satsingen på den blå/grønne profilen. Det høye innslaget fra landbrukssektoren i
innovasjonscampuset vil underbygge god dialog i den blågrønne satsingen ved Nord
universitet. Dette vil bidra til relevans i forskning og undervisning.
Utviklingen har kommet langt med innspill og bidrag både fra DH-eiendom, Statsbygg og
Steinkjer kommune. Nord universitet vil i det nye innovasjonscampuset bli komplettert
med en rekke nye samarbeidspartnere definert innenfor innovasjon, kreative næringer
og utvikling – samt et betydelig landbruksmiljø. Her nevnes at byggestart er planlagt til
årsskiftet 2017/2018, og en modernisert og mer effektiv innovasjonscampus vil være
ferdigstilt for overtakelse i august 2019. Nord universitet vil da være på plass i en
fremtidsrettet campus sammen med nesten 40 andre og relevante virksomheter knyttet
til nyskaping, innovasjon og kreative næringer, men også statlige utviklingsorganisasjoner
som Distriktssenteret og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO, tidligere Bioforsk).
Nord universitet søker om økt basisramme på 5 MNOK kroner, og et investeringsbeløp på
15 MNOK kroner i 2019-budsjettet knyttet til modernisering av forskningsutstyr,
utdanningsinventar og innredning ved Innovasjonsscampus Steinkjer.
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Prioritet 2.4: Innovasjonspark på Campus i Bodø
Det er gjennomført et utviklingsprosjekt for etablering av en innovasjonspark på campus
Bodø. Selve utviklingsprosjektet ble rapportert i 2017, med fremlegging av en modell for
realisering. I dette ligger definisjon av profil og innhold, konkrete aktører i parken og fysisk
realisering basert på et privat initiativ med en privat tomteeier og byggherre.
Målsettingen med parken er å etablere et innovasjonsmiljø der ulike aktører bidrar til
utvikling av arbeidsplasser, næringsliv og offentlig sektor, samtidig som man styrker
universitetsmiljøet og tilknyttede forskningsaktører. Selve bygget gir mulighet for
samlokalisering av ulike aktører, klyngebygging, møteplass, innovasjonskraft og synlighet
(«signalbygg»). Parallelt med dette er det etablert et eget selskap – Nord innovasjon AS –
som skal bidra med støtte til innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter.
Universitetets medvirkning vil være av sentral betydning for å realisere
innovasjonsparken. I den foreslåtte modellen er det er knyttet to kostnadselementer til
etablering av en privatfinansiert innovasjonspark.




Det er avdekket/beregnet at Nord har behov for ca 1.350 m2 i innovasjonsparken
til hhv forskning og utdanning innenfor beredskap og maritim sektor (600 m2),
diverse sentersatsinger (375 m2) og arealer til innovasjonsaktivitet (Nord
innovasjon AS, inkubator m.m.) (375 m2). Beregnet leiekostnader for dette vil
være kr 4 MNOK.
Nordlandsforskning (NF) er aktuell eier av ca 1000 m2 i parken. Dette medfører en
økt leiekostnad for Nord for de arealene som NF eier i dag. Disse arealene kjøpes
av Statsbygg som leier ut til Nord – forventet økt leiekostnad ca 2,4 MNOK pr år.

Nord universitet søker om økt basisramme på 6,4 MNOK for å dekke økte leiekostnader.
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Prioritet 2.5: Digitalisering
Nord universitet har klare ambisjoner om å utnytte de mulighetene som digitalisering gir for å
understøtte institusjonens strategi og utfordringer. Basis for vår plan for digitalisering er
styrets vedtatte strategiplan ("Strategi 2020"), Regjeringens digitaliseringsrundskriv og KDs
Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021
Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger fra Regjeringen
vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som
gjelder. Det gir følgende definisjon av digitalisering:
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det
handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive, og
pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan
bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Nord universitet skal ha en digitalisert IT infrastruktur som understøtter og effektiviserer
våre geografiske utfordringer
Den store geografiske spredningen av studiesteder skaper også et særskilt behov for bruk av
moderne teknologi. Samarbeid internt og over store geografiske avstander må sikres på en
kostnadseffektiv og kvalitativ god måte og ved aktiv bruk av digitale løsninger. Bruke digitale
verktøy som støtte for effektiv og inkluderende samhandling på tvers av geografiske spredte
campus.
Nord universitet skal tilstrebe en digitalisering av utstyr og ressurser i felt
Vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter, bibliotek samt øvrig geografisk
spredt infrastruktur må utformes og tilrettelegges for å utnytte digitalisering.
Nords «Feltlaboratoriet» er også en viktig del av universitetets randsone, der
kunnskapsinnhenting, praksis, innovasjon og verdiskaping foregår. Nord ønsker å pilotere og
utnytte sensorteknologi og nettverkskommunikasjon mellom forskjellig utstyr og gjenstander
i felt, i feltarbeiderløsninger (forskere/studenter), eller i øvrig infrastruktur som
sikkerhetsløsninger, bygningsautomasjon ved studiestedene/utdanningsfasiliteter. God digital
infrastruktur, god brukerstøtte og moderne verktøy vil bidra til å tiltrekke seg gode forskere.
Den digitale infrastrukturen vil være avgjørende i utviklingen av nye fremragende forskningsog innovasjonsmiljøer.
Et digitalt læringsmiljø som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte Geografiske spredning fordrer innovasjon i digitale læringsformer
Selvbetjening og automatisering er en gjennomgående målsetning for administrative
systemer og tjenester ved Nord Universitet. Nord skal tilstrebe standardiserte og digitaliserte
arbeidsprosesser basert på felles systemløsninger, som sikrer likhet, effektivitet og kvalitet i
tjenestetilbudet på tvers av geografi og organisatoriske enheter. Nord skal videreføre satsing
på nye og innovative digitale lærings- og formidlingsformer, samt understøtte
undervisningssamarbeid mellom flere campus ved bruk av digitaliserte verktøy og deling av
felles læringsressurser
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Tiltak for å forsterke digital endrings- og gjennomføringsevne
Utvikle Nords endringskapasitet og gjennomføringsevne hvor digitalisering er gjennomgående
brukt for å møte ambisjonene og målene til universitetet. Styrke digital kompetanse for/blant
de ansatte.
Nord universitet søker om styrking av basis med 5 MNOK for å dekke kostnadene til satsing
på digitalisering.
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Prioritet 3.1: Nordområdesenteret.
Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen Nord universitet ble etablert i 2007.
NOS har som mål å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for
utvikling og formidling av kunnskap om Nordområdene og næringslivets muligheter. Fra
2013 har NOS vært et nasjonalt senter for å styrke forskning, utdanning og
kommunikasjon tilknyttet næringslivets muligheter i nordområdene, og da med et
spesielt fokus på Russland og Ukraina.
NOS har hatt en årlig basisfinansiering på 10 MNOK over Kunnskapsdepartementet.
Departementet er allerede kjent med – gjennom en direkte henvendelse fra Nord
universitet i 2016 - behovet for en økning av basisbevilgningen til senteret med bakgrunn i
at aktiviteten ved NOS har aldri vært så omfattende som den er nå. De satsinger som
regjeringen har gjort de siste årene, har bidratt til mange nye prosjekt for NOS. Samtidig
erfarer vi at næringslivet har større utfordringer nå enn tidligere med å bidra til sikker og
langsiktig finansiering.
NOS må videreutvikle de viktige oppgavene som senteret har i dag. Dette dreier seg både
om å ha kapasitet til å følge opp og utvikle nye relevante områder og aktiviteter, og å
bidra til realiseringen av de politiske målsettingene. NOS fikk økt sin grunnbevilgning med
4,1 MNOK i forslaget til statsbudsjett 2018. Vi mener at Nordområdesenterets budsjett
bør styrkes ytterligere med 6 MNOK, i tråd med de føringer som regjeringen selv legger i
sin Nordområdestrategi og de høye ambisjonene for vekst og verdiskaping i
nordområdene.
Nord universitet søker om økt basisbevilgning til Nordområdesenteret på 6 MNOK.
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Prioritet 3.2: Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
I Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering står det
at forskning og utvikling på tvers av etatsgrenser og mellom ulike aktører gir merverdi og
er verdifullt i trafikksikkerhetsarbeidet. Videre står det at regjeringen vil vektlegge
trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid.
Nord universitet har som mål å etablere et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til
økt forskning på trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid. Kompetansesenteret skal bidra
med kunnskapsutvikling om menneskets posisjon og rolle i dagens og fremtidens
transportsystem, som grunnlag for utvikling. Planen er å gjøre dette i form av et
partnerskap mellom sentrale norske forskningsmiljø og universitets- og høgskolesektoren.
Dette skal sikre fagområdet et større og bredt sammensatt forskningsmiljø, bedre
samarbeid på tvers av fag og institusjoner, samt generere økte ressurser til forskning.
Senterets bærende idé er å styrke forskningen og i sterkere grad koble denne til høyere
utdanning.
Oppstartsfasen har en tidsmessig ramme på ett år og omfatter blant annet utvikling av
rammene for den framtidige organisering og drift av senteret, samt oppstart av senterets
faglige virksomhet. Etter oppstartsfasen vil senteret fortsatt ha behov for tilførte ressurser
fra offentlige myndigheter. Hensikten er at senteret skal generere og øke
forskningstilfanget til fagfeltet og gi en raskere oppdatering og mer framtidsrettet
kunnskap til beslutningstakere.
Nord universitet søker om en basisbevilgning på 10 MNOK for oppstart og drift av et
trafikkfaglig kompetansesenter.
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Prioritet 3.3: Lule- og sørsamisk masterutdanning
Nord universitet viser til møte i Kunnskapsdepartmentet 23.8.17 angående rekruttering av
lule- og sørsamisktalende lærere. Nord universitet har over tid utviklet grunnlaget for en luleog sørsamisk lærerutdanning, som vil kunne bidra til å redusere den prekære mangelen på
samisklærere. Siden Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og
språkutvikling er dette en viktig strategi for å ivareta det nasjonale ansvaret. Nord universitet
har lule- og sørsamisk språkkompetanse, men det er behov for å styrke dette miljøet noe for
å svare til kravene i studietilsynsforskriften, før tilbudet kan igangsettes.
Nord universitet vil arbeide strategisk og målrettet for å rekruttere flest mulig studenter til en
lule- og sørsamisk lærerutdanning. Likevel er det ingen tvil om at det i nasjonal målestokk vil
bli svært få studenter på denne utdanningen. Det betyr at det blir et utdanningstilbud som
må finansieres gjennom en styrking av basis for universitetet.
Nord sin samiske utdanningspakke vil bestå av lule- og sørsamisk lærerutdanning, samt
bachelor og master i både lulesamisk og sørsamisk. Det vil være behov for å styrke fagmiljøet
med en førsteamanuensis og en stipendiat i både lulesamisk og sørsamisk på kort sikt. Dette
krever en styrkning av rammen til Nord universitet, og det fremmes derfor forslag om
tildeling av øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet til denne svært viktige
utdannings- og språksatsingen.
Nord universitet søker om en økt basisbevilgning på 5 MNOK for oppstart og drift av lule- og
sørsamisk lærerutdanning/masterutdanning.
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Prioritet 4.1: 30 studieplasser til bachelorutdanning (3 år) i paramedic kategori D
I juni 2014 utga Helsedirektoratet rapporten «Kompetansebehov ambulansefag». Rapporten
peker på økte kompetansebehov i framtidas ambulansetjeneste, og anbefaler at
kompetansebehovet best løses ved etablering av en bachelorutdanning i ambulansefag. Det
er anbefalt å etablere piloter for å prøve ut ulike måter å organisere utdanningen på.
Nord universitet har utredet dette sammen med helsevesenet og nødetatene i vår region og
startet høsten 2017 et deltidstilbud over 4 år med utgangspunkt i studiested Bodø. Studiet
har rekruttert svært godt og det startet 35 studenter, der ca halvdelen har ambulanseerfaring
og resten er uten tilsvarende erfaring. Tilsvarende tilbud ønskes igangsatt i Namsos i 2018.
Nord universitet søker om 30 studieplasser til bachelor i paramedic (3 år) kategori D.
Prioritet 4.2: 32 studieplasser til bachelor (3 år) i yrkesfaglærarutdanning kategori E
Det er et stort behov for yrkesfaglærere i videregående skole. Etter innføring av kravet om
bachelor for oppstart på PPUy, har studiet i stor grad blitt fylt opp av studentar med helse- og
sosialfaglig bakgrunn. De klassiske yrkesfagene blir sterkt underrepresentert, med
lærermangel i disse fagene i vg. skole som resultat.
Nord universitet ønsker å starta tre-årig yrkesfaglærarutdanning i 2018 for å imøtekomme
behovet i vg skole for lærere i de klassiske yrkesfagene. Både Nordland fylkeskommune og
Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker en slik satsing.
Nord universitet søker om 32 nye studieplasser til bachelor (3 år) i yrkesfaglærerutdanning
kategori E.
Prioritet 4.3: 30 studieplasser til deler (1,5 år) av bachelor (3 år) i Animal Science kategori D
Nord universitet har et strategisk mål om en fremtidig blå veterinærutdanning. For å lykkes
med dette, er første trinn i strategien å tilby bachelorgraden i Animal Science på egen kjøl.
Planen er at den nåværende fellesgraden blir utvidet slik at studentene også tar de tre siste
semestrene ved Nord universitet, og deretter fortsetter med studiene ved UVMP i Kosice
(MSc-delen).
Neste steg er å arbeide for å etablere en fellesgrad for masterdelen av studiet, med mål om
egen blå veterinærutdanning ved Nord universitet rundt 2020 - 2021. Veksten i
sjømatproduksjon øker behovet for veterinærmedisinsk utdanning med mer fokus på marine
organismer enn det som blir tilbydd i Norge og Europa per dato. Denne oppbyggingen krever
også dedikerte laboratorium, i tillegg til annen infrastruktur. Denne satsingen krev
fullfinansierte studieplasser. En slik satsing vil også være med å styrke eksisterende
husdyrutdanning i Steinkjer.
Nord universitet søker om 30 studieplasser til bachelor (3 år) i veterinærmedisin kategori D.
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Prioritet 4.4: 30 studieplasser til master (2år) i bioøkonomi kategori C
Nord universitet ønsker å tilby et studium på masternivå i bioøkonomi, jamfør Strategi 2020
for Nord universitet. Målet er å starte opp studiet høsten 2019. Flere europeiske universitet
(m.a. University of Hohenheim, Tyskland/ Swedish university of Life Sciences/ University of 40
Copenhagen/ University of Natural Resources and Life Sciences, Østerrike) som arbeider med
landbasert bioøkonomi har etablert «the Euroleague for Life Sciences». Tanken er å
posisjonere Nord og et nytt utviklet studium innen blå- og grønn bioøkonomi inn i dette
nettverket. Vi oppnår i et slikt nettverk at studentene våre på grønn sektor kan reise til et av
de nevnte universitetene for å få en master i terrestrisk bioøkonomi, samtidig som vi bedrer
den internasjonale posisjonen for Nord innen blå sektor ved å ha et tilsvarende tilbud på
marin side.
Nord universitet søker om 30 studieplasser til master (2 år) i bioøkonomi kategori C.
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Prioritet 5.1: Endret innplassering av farmasiutdanningen fra D til B
Det har i flere år pågått en nasjonal prosess for at farmasiutdanningene i Norge skal innføre
3+2 modell for farmasistudier i Norge. Arbeidet ble satt i gang for fullt etter at
Stortingsmelding nr.13 (2012) Utdanning for velferd – samspill i praksis la føringer for
innføring av 3+2 modell innen farmasi. I arbeidet med omlegging til 3+2 ble det diskutert at
det er en forskjell i finansiering på de ulike farmasiutdanningene i Norge. Per i dag er det
slik:






UiO (femårig integrert master): Kostnadsklasse B
UiB (femårig integrert master): Kostnadsklasse B
UiT (Bachelor og toårig master): Kostnadsklasse B
NTNU (toårig master): Kostnadsklasse B
HiOA (Bachelor): Kostnadsklasse D Nord (Bachelor): Kostnadsklasse D

I profesjonsrådet for forskning og utdanning innen farmasi ble det enighet om at alle
farmasiutdanningene måtte ha lik finansiering hvis vi skulle innføre en 3+2 modell, dette
for at vi skulle få like høy kvalitet på studiene (og forskningen) ved alle institusjonene. Et av
målene med 3+2 modellen er å sikre at studentene har lik kompetanse etter tre års studier
slik at de kan ta toårig master og oppfylle Eu-direktivet. Det ble via brev fra profesjonsrådet
den 07.05.2012 søkt til KD om økning av kostnadsklasse for de to bachelorstudiene som
ikke har kostnadsklasse B i dag. Det ble sendt gjentatte skriftlige og muntlige
etterspørringer til KD om dette, men det er ut fra vår kunnskap ikke avgitt noe svar. Se
mer info om 3+2 prosessen her:
http://www.uhr.no/documents/prosjekt_3_2_modell_farmasi_sluttrapport_til_KD_25.08.
15.pdf
Nord universitet søker om endret innplassering av farmasiutdanningen fra kostnadsklasse
D til B.
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Prioritet 5.2: Endret innplassering av bachelor i 3D art, Animation and VFX fra D til B
Bachelor i 3D art, Animation og VFX er et internasjonalt rettet studium og er utviklet etter et
lengre arbeid i samarbeid med bransjen/arbeidslivet. Mye av undervisningen må gjøres på
datasaler, i mindre grupper og helt ned på individuelle veiledningsmøter mellom faglærer og
student.
For å gjennomføre et forsvarlig undervisnings- og øvingsopplegg for dette bachelorstudiet
må Nord universitet gjøre betydelige investeringer på infrastruktur samt øke undervisningsog veiledningsressursen hos de fagansatte betydelig. Eksempler på infrastruktur vil være
datasaler med kraftige datamaskiner for 3D, avansert programvare, kraftig datanettverk for
å håndtere store datamengder og studiofasiliteter for å produsere VFX (visuelle effekter).
Lignende programmer som ligger i kategori B er:
 Bachelor i animasjon og digital kunst ved Høgskolen i Innlandet
 Bachelor i animasjon ved Høgskolen i Volda.
Det vil være svært avgjørende for en utvikling av denne bransjen at slike studietilbud blir
prioritert. Fagmiljøet har bl.a. fått tilbakemelding fra Storm Studios i Oslo (som er et at de
største VFX-houses i Norden) på at dersom dette studietilbudet utvikles i riktig retning, vil
Nord Universitet kunne ta et nasjonalt ansvar for å utdanne kandidater til deler av denne
bransjen.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i 3D art, Animation and VFX fra
D til B.
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Prioritet 5.3: Endret innplassering av master i musikk fra C til B
Studiet er en endring av det tidligere studiet Master i musikk- og ensembleledelse, ved at
studiet har fått en fordypning i musikkvitenskap. Master i musikk- og ensembleledelse hadde
kategori B. Denne kategorien må videreføres.
Nord universitet søker om endret innplassering av master i musikk fra C til B.
Prioritet 5.4: Endret innplassering av master i havbruk fra D til C
Master i havbruk er realfag på høyere grads nivå (akvakulturøkologi, marinbiologi, ev.
atferdsøkologi, molekylær økologi). Masterprogrammet bør derfor være innplassert i C.
Nord universitet søker om endret innplassering av master i havbruk fra D til C.
Prioritet 5.5: Endret innplassering av bachelor i havbruksdrift og ledelse fra D til C
Bachelor i havbruksdrift og ledelse er realfag på høyere grads nivå (kjemi, sjømat, oppdrett
laksefisk, vannkvalitet og oppdrettsteknoloig). Programmet bør derfor være innplassert i C.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i havbruksdrift og ledelse fra D
til C.
Prioritet 5.6: Endret innplassering av barnehagelærerutdanning fra E til D
Kostnadsklassen for Barnehagelærerutdanning (BLU) er sett til E. Ved innføring av ny GLU i
2010 ble kostnadsklassen der satt til D for å sikre/øke kvaliteten i studiet. BLU bør ha samme
plassering som GLU – altså D. Dette for å sikre samme vilkår/mulighet for kvalitet og utvikling
for BLU som for GLU.
Nord universitet søker om endret innplassering barnehagelærerutdanning fra E til D.
Prioritet 5.7: Endret innplassering av 2-årig trafikklærerutdanning fra E til D
Det har ved flere anledninger vært søkt KD om endret kostnadsklasse fra E til D for 2-årig
trafikklærerutdanning uten at dette har resultert i endringer. Den praktiske
undervisningen i trafikklærerstudiet foregår i dagens trafikkskole, der både fagtilsatte og
lærebiler finansieres av universitetet selv. Trafikkskolen er godkjent øvingsarena for
reelle førerkortelever etter Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm.
Praksisundervisningen utgjør til sammen 30 av et totalt omfang på 120 studiepoeng.
Lærebilene som benyttes har plass til maksimalt tre studenter, i tillegg til veileder og
kjøreelev. Dette medfører at den praktiske undervisningen nødvendigvis må foregå i små
grupper. I tillegg kommer kostnader knyttet til kjøretøyparken, som for tiden omfatter 20
lærebiler, 2 motorsykler, 1 buss og 1 vogntog. Enhetskostnaden pr. student blir derfor
høyere enn gjeldende kostnadsklasse tilsier.
Statens vegvesen Vegdirektoratet, som har sektoransvar for trafikksikkerhet i Norge,
fremhever at den praktiske delen er en svært viktig del av utdanningen for å forberede
studentene på yrkeslivet. De har gitt uttrykk for at dagens organisering av den praktiske
undervisningen er en ønsket modell også for framtida.
Nord universitet søker om endret innplassering av trafikklærerutdanningen fra E til D.
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Prioritet 5.8: Endret innplassering av bachelor i spill og opplevelsesteknologi fra E til D
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi bør inplasseres i kategori D. Jfr. KDs
finansieringskategorier: "visuell kommunikasjon, tekniske mediefag".
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i spill og opplevelsesteknologi
fra E til D.

Prioritet 5.9: Endret innplassering av studier som inngår i GLU fra E til D
Ved innføring av Grunnskolelærerutdanningen i 2010 ble kostnadsklassen satt til D. Dette for
å sikre kvalitet i studiet. Studier og emner som inngår/kan inngå i Grunnskolelærerutdanning
4-årig og/ eller Master grunnskolelærerutdanning bør ha samme kostnadsklasse (klasse D) for
å sikre forventet kvalitet. Dette gjelder:
•
•
•
•

NE-ENG1
10EN1
30KØV
NORDID

Engelsk 1, 30 sp
Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning
Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp, videreutdanning
Norskdidaktikk – mastermodul, 30 sp

Nord universitet søker om endret innplassering av av studier som inngår i GLU fra E til D.
Prioritet 5.10: Endret innplassering av bachelor i geografi fra F til E
Bachelorgradsstudium i geografi bør ha samme kategori som årsstudieum i geografi. Mye
innslag av eksursjoner, undervisning utenfor campus og lab (GIS).
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i geografi fra F til E.
Prioritet 5.11: Endret innplassering av bachelor i sosialt arbeid (Bodø) fra F til E
Bachelor i sosialt arbeid (Bodø) bør ha samme kategori som bachelor i barnevern. Stort
samsvar i studieplan og samme innslag av praksis (1 semester) med veiledning og
oppfølging.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i sosialt arbeid (Bodø) fra F til E.
Prioritet 5.12: Endret innplassering av bachelor i sosialt arbeid (Helgeland) fra F til E
Bachelor i sosialt arbeid (Helgeland) bør ha samme kategori som bachelor i barnevern. Stort
samsvar i studieplan og samme innslag av praksis (1 semester) med veiledning og
oppfølging.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i sosialt arbeid (Helgeland) fra F
til E.
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Med hilsen

Bjørn Olsen rektor
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03810-1
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska

Saksgang

Møtedato

ETABLERING AV NYE STUDIER VED NORD UNIVERSITET STUDIEÅRET 20182019
Forslag til vedtak:
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for
studieåret 2018-2019:




Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
Bachelor i Strength and conditioning (180 studiepoeng)
Master i Regnskap og revisjon (120 studiepoeng)

2. Studiet Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60
studiepoeng) godkjennes som en pilot (én gangs gjennomføring). Før igangsetting må det
lages en plan for følgeforskning/evaluering av studiet. Fakultetet bør finne ekstern
finansiering for å dekke kostnader til gjennomføring.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor kan
godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd
med NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette et norsk navn for Bachelor i Strength and
conditioning.
5. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
6. Søknad om etablering v videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende
master i spesialsykepleie er avklart.
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Saksframstilling:
Bakgrunn
Styret for Nord universitet vedtok på styremøte 22. juni i år dette i sak 65/2017 Foreløpig
studieportefølje for studieåret 2018-2019:
1. Styret ber rektor sørge for at fakultetene viderefører arbeidet med samordning av
studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av forslag til
foreløpig studieportefølje. Dette innebærer også å sikre god fordeling av
studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre
2. Styret vil særlig påpeke betydningen av å arbeide videre med samordning av større
profesjonsutdanninger som ennå ikke er samordnet, så som sykepleie- og
barnehagelærerutdanning.
3. Styret understreker at alle studieprogram skal som hovedregel være faglig
bærekraftig ut fra gjeldende nasjonale kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet
og NOKUT, herunder krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøene. Det enkelte
fakultets studieportefølje skal resultere i en finansiering som minst dekker
ressursinnsatsen som skal til for å forvalte porteføljen på en kvalitativ god måte.
4. For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2018 (eller våren 2019) og
permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes
etablerings- eller nedleggingssøknader til styret senest til styremøtet 30. oktober.
Søknader om etablering av nye studieprogram må kunne vise at krav om faglig og
økonomisk bærekraft kan oppfylles. Nye studieprogram må bygge på allerede
eksisterende fagmiljø ved universitetet.
5. Til styrebehandlingen 30. oktober ønsker styret å få informasjon om hvilke kriterier
som er lagt til grunn for etablering/nedleggelse og begrunnelse for hvert studium som
foreslås etablert/nedlagt.
I forslag til foreløpig studieportefølje ble det meldt til sammen 10 nye studieprogram. Noen
av disse fremmes som etableringssøknader i denne sak, men antall nye program som søkes
etablert er langt mindre. Dette er i tråd med signaler om å samordne studieporteføljen og
ikke spre seg på for mange ulike studieprogram. Følgende søknader om etablering av nye
studieprogram fra studieåret 2018-2019 fremmes i denne saken:





Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng, FLU)
Bachelor i Strength and conditioning (180 studiepoeng, FLU)
Master i regnskap og revisjon (120 studiepoeng, HHN)
Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60
studiepoeng, FSV)

I tillegg har Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) bedt om å få komme med
avklaringer til styremøtet i desember angående nyetablering av videreutdanningene
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Anestesi, Intensiv og Operasjon fra høsten 2018 og etablering av ny master for
videreutdanningene til master for spesialiseringene Anestesi, Intensiv, Operasjon, Barn og
Kreft fra høsten 2020.

Lovgrunnlag og saksbehandling for etablering av nye studier ved universitetet
Lov om universiteter og høgskoler (UH loven) § 3-3 Faglige fullmakter (1) sier følgende:
«Institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å akkreditere
studietilbud institusjonene skal tilby.»
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høyskoler har egne bestemmelser om den enkelte utdanningsinstitusjon. Av
§ 9 framkommer at Nord universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende
tittel og yrkesutdanning, med normert studietid som oppgitt:
Grader:
1.
2.
3.
4.
5.

Høgskolekandidat, normert studietid 2 år
Bachelor, normert studietid 3 år
Master, normert studietid 1 ½ - 2 år
Philosophiae Doctor (ph.d.), normert studietid 3 år
Doctor philosophiae (dr.philos)

Yrkesutdanning:
1. Grunnskolelærerutdanningene for 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn, normert
studietid 4 år
2. Faglærerutdanning, normert studietid 4 år
I tillegg kommer femårig grunnskolelærerutdanning som er innført fra 2017-2018 som del av
lærerutdanningsreformen. Forskriften er foreløpig ikke oppdatert på dette punktet.
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(Studiekvalitetsforskriften) kapittel 3 omhandler akkreditering av studier og institusjoner i
høyere utdanning. Forskriften er revidert i 2016 og 2017, og vesentlige endringer er blant
annet strengere krav til institusjonsakkreditering som universitet og akkreditering av
doktorgrader.
NOKUTs Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften) inneholder detaljerte bestemmelser om akkreditering av studier. Til
forskriften har NOKUT utarbeidet detaljerte veiledninger for søknad om akkreditering av
studier innen henholdsvis 1. syklus, 2. syklus, 3. syklus, fellesgrader, samt egen veiledning for
akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på masternivå.
Nord universitet har i tillegg lokale bestemmelser om etablering av nye studier. Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet, § 3-2 Studieportefølje, lyder slik:
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1. Styret gjør årlig vedtak om hvilke studier som skal inngå i universitetets samlede
studieportefølje.
2. Styret vedtar etablering og nedlegging av studier av mer enn 30 studiepoengs
omfang.
3. Dekan vedtar etablering og nedlegging av studier til og med 30 studiepoengs omfang.
4. Alle studier må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av studier fastsatt av
NOKUT.
I tillegg har rektor 18. mars 2016 vedtatt eget Reglement for etablering av studier og
godkjenning av studieplaner ved nord universitetet. Av reglementet framgår det at
grunnlagsdokumentasjon ved etablering av studier skal bestå av en generell del med
vurdering av følgende forhold:





Overordnet strategi
Etterspørsel
Fagmiljø
Økonomi

Videre framgår at dokumentasjon i forbindelse med etablering av nye studier skal beskrive
alle de forhold som er listet opp i Studietilsynsforskriften, og skal være i tråd med tilhørende
veiledninger. Dokumentasjonen skal være komplett. Dette gjelder studier på alle nivåer,
inkludert studier der dekan har etableringsfullmakt.
For nye studier hvor universitetsstyret har godkjenningsmyndighet, har styret delegert til
rektor å vedta detaljert studieplan med utførlige studieprogram- og emnebeskrivelser med
bestemmelser om undervisningsopplegg, vurderingsformer og lignende. Rektors vedtak
fattes på bakgrunn av tilråding fra sentralt Utdanningsutvalg.

Søknad om etablering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1 – 7 (300 studiepoeng, FLU)
Ut fra Nord universitets nasjonale ansvar for sør- og lulesamisk utdanning ligger det til
universitetets samfunnsoppdrag å sørge for at det utdannes nok samisklærere til at elever
med sør- og lulesamisk bakgrunn får oppfylt sitt krav på opplæring i samisk i barnehage og
grunnskole i henhold til nasjonalt lovverk.
En sør- og lulesamisk lærerutdanning skal i stor grad være integrert i de regulære
grunnskolelærerutdanningene. 30 av 300 studiepoeng vil være særegent for denne
utdanningen (15 studiepoeng første og tilsvarende andre studieår), i tillegg til mulige samisk
tematikk i PEL-emnene (pedagogikk og elevkunnskap) og i masteroppgaven. Det er derfor
strengt tatt ikke påkrevd å ha dette som en sak om nyetablering i styret. Dette er imidlertid
en viktig strategisk profilsak for Nord universitet. Det synes derfor riktig å ta den inn i
etableringssaken til styret. Det skal etableres samisk lærerutdanning 1-7 og 5-10, men for
studieåret 2018-2019 prioriteres det å lyse ut sør- og lulesamisk lærerutdanning 1-7.
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Siden det er forholdsvis få studenter som kommer til å velge sør- eller lulesamisk
lærerutdanning, vil det være vanskelig å legge opp disse lærerutdanningene som egne løp.
FLU foreslår derfor følgende hovedprinsipp for organisering av undervisningen for de som
følger samisk GLU:
 Studentene følger i hovedsak de «ordinære GLU-studentene»
 De samiske språkemnene (sør- eller lulesamisk) er obligatorisk
 Egne samlinger, eventuelt nettmøter, når det gjelder spesifikt samiske temaer i PEL,
fjernundervisningsdidaktikk og ev. andre emner
 Minst én praksisperiode skal være i samisk skole
Dette betyr at studenten som begynner på en sør- eller lulesamisk lærerutdanning dermed
blir del av et større studentfellesskap ved det aktuelle studiestedet (Bodø eller Levanger).
For å ivareta det samiske gjennom de språklige emnene, samisk PEL o.a., har de egen
undervisning i form av undervisning på campus og via nettmøter.
Tabellene nedenfor viser hvordan den sør- og lulesamiske lærerutdanningen ved Nord
universitet kan organiseres. I første omgang anbefaler FLU at universitetet tilbyr samisk GLU
1–7. Her er behovet for nye lærere størst. Studenter som velger Samisk 2, kan de også
undervise i samisk på ungdomstrinnet.
GLU 1-7: Skolefag som masterfordypning
Studenter som skal opptas må ha studiekompetanse i samisk fra videregående opplæring.
1. studieår
Høst

N
o

PE
L

30 15

2. studieår

Sa
M
m1 a
15
30

PE
L
15

3. studieår

4. studieår

5. studieår

Masterfag PE
15
L
30

Vit/met
20
SærPensum
10

Masterfa
g
30

Fag
did.
15

Masteropp
g.

20

30

Sa
Vit/met
m 1 (1 uke)
15
Fag 4
(Eks.
Sam 2)
30

Vår

Praksi
s

30

30

FoU
opp
g

Beg
.
opp
l
15

30

Overordnet strategi
Nord universitet har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innenfor sør- og
lulesamisk. I universitetets strategi 2020 står det: «Universitetet har et særskilt nasjonalt
ansvar for lule- og sørsamisk språk og kultur. Målet er å styrke og utvikle de samiske

108

102/17 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 - 17/03810-1 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 : Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019

studietilbudene, samisk forskning og formidling og stimulere til forskningsbasert samarbeid
med andre som forsker på, og underviser om, urfolk.» I en slik sammenheng er utvikling av
en sær- og lulesamisk lærerutdanning av stor betydning for universitetet.
Etterspørsel
Det er et akutt behov for en sør- og lulesamisk lærerutdanning. Det har lenge vært
etterspurt av forvaltningskommunene og det samiske miljøet, spesielt av de som er
engasjert i å styrke samisk opplæring, fra barnehage til høyere utdanning. Det er likevel
snakk om små grupper med potensielle søkere, så det må gjøres en aktiv innsats for å
rekruttere studenter til dette programmet. Det arbeides med å få til en ordning der
studentene i dette studieprogrammet får inntil 200 000 kr i stipend hvert studieår gjennom
et spleiselag mellom Fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Det i seg selv
bør være et rimelig godt incitament for å sikre ei bærekraftig rekruttering av samisklærere.
Fagmiljø
Fagmiljøet i Bodø/Árran har personer med høy kompetanse. Det er blant annet utviklet et
bachelorprogram og et masterprogram i lulesamisk. Det er planer om et sørsamisk
bachelorprogram (Levanger). I Levanger er det utviklet et studietilbud (30 stp) i sørsamisk
kulturkunnskap. Nytilsatt stipendiat i sørsamisk historie og kulturkunnskap har stått for
emneplan og undervisning. I Levanger er det en professor i musikk med joik som spesialfelt.
Dette er et emne som vil kunne inngå i samisk GLU. En førsteamanuensisstilling i sørsamisk
språk og litteratur er under utlysning. Fast tilsatt språklærer er i permisjon, men sørsamisk
begynnerkurs samt Sørsamisk 1 og 2 har vært godt ivaretatt av innleid språklærer. Noen
emner kan sør- og lulesamiske studenter ha felles som f.eks. samisk kulturkunnskap, samisk
litteratur og samisk lingvistikk. Når det gjelder sistnevnte emne kan det dekkes av tilsatte
ved Árran.
Økonomi
Siden det er snakk om relativt få studenter, er integrering med GLU-master som skissert i
modellen over, en viktig faktor for økonomisk bærekraft. Undervisningssamkjøring mellom
Bodø og Levanger er både ønskelig og mulig. Dessuten har KD åpnet for at Nord universitet
kan gjøre såkalt sideinntak av videreutdanningsstudenter til de samiske emnene i
lærerutdanningen. Det er en del ferdig utdannede lærere som ønsker formell kvalifisering i
sør- eller lulesamisk gjennom å ta Samisk 1 og/eller Samisk 2. Disse kan dermed gå inn i de
aktuelle GLU-kursene i masterprogrammet.

Søknad om etablering av Bachelor i Strength and conditioning (180
studiepoeng, FLU)
I forbindelse med fusjonen går FLU igjennom sine idretts- og kroppsøvingsutdanninger med
henblikk på revisjon. I dag er fagprofilen til idrett- og kroppsøvingsutdanningene som tilbys i
Bodø, Nesna og Levanger svært like og bygget opp på en tradisjonell måte i forhold til andre
norske institusjoner. Det er ønskelig å unngå at den faglige overlappingen mellom
studiestedene blir for stor, og det kan utvikles komplementære faglige profiler.
Det planlagte studieprogrammet tar sikte på å tilby en utdanning som imøtekommer viktige
kompetansebehov. Studieprogrammet er en bachelorgradsutdanning med to fordypninger
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som studentene kan velge mellom; 1. Trening og 2. Idrettstrener. I fordypningsretning
trening legges det opp til et samarbeid med den irske utdanningsinstitusjonen Setanta
College. Setanta College har et sterkt fagmiljø og treningsfaglig kompetanse utover det vi i
dag kan tilby ved Nord universitet. Et samarbeid med Setanta College vil muliggjøre et
bachelorstudium med to studieretninger, og bidra til at fordypning trening får langt høyere
kvalitet og attraktivitet enn det Nord universitet kan tilby alene.
Studiemodell

Overordnet strategi
Studieprogrammet vil bidra til kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og bidra
til å øke kompetansen innenfor barne- og ungdomsidretten spesielt. Utdanningen er dermed
i samsvar med Nord universitets fagprofil «velferd, helse og oppvekst». En bachelorgrad i
samarbeid med Setanta College vil bidra til internasjonalisering og gi det idrettsfaglige
miljøet ved Nord universitet en internasjonal samarbeidspartner med et sterkt
forskningsmiljø, og kontakter inn mot en rekke profilerte europeiske toppidrettsmiljøer. Det
planlagte studieprogrammet er ment å tilby en mer attraktiv og arbeidslivsrettet
bachelorutdanning, som skal stimulere til at flere studenter velger å gjennomføre hele
bachelorgradsløpet.
Etterspørsel
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til
treningsfaglig kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings
kompetanseutvalg uttrykker i en analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres
kompetansebehov. Fordypning trening er tenkt å imøtekomme treningssenterbransjens
etterspørsel av treningsfaglig kompetanse.
Dagens norske idrettsutdanninger er i for liten grad tilpasset de kravene som stilles for å
jobbe med trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes
liten grad av praksisrettet undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende
yrkesgruppen innenfor idretten på verdensbasis, og dette var hovedårsaken til at Setanta
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College opprettet sin virksomhet i 2007. Fordypning idrettstrener vil gi egnet kompetanse for
trenerarbeid innen idretten, mens fordypning trening vil bidra til egnet kompetanse for
spesialisert arbeid med fysisk trening innenfor et bredt spekter av idretter, på ulike nivåer.
Spesialiserte utdanninger på bachelornivå med fysisk trening som hovedfokus og stor grad
av praksisrettet undervisning, tilbys i dag ikke ved noen skandinaviske
utdanningsinstitusjoner. Som første lærested med tilbud om et slikt studieprogram har Nord
universitet mulighet til å bli markedsledende på utdanning til treningssenterbransjen i
Skandinavia.
Studieprogrammet skal erstatte årstudium personlig trener, idrett årsstudium og idrett
bachelor. Disse tre studieprogrammene hadde i 2017 tilsammen 133 førsteprioritetssøkere i
Bodø, og søkningen har vært stabil på dette nivået de siste årene. Det nye
studieprogrammet er utformet med en bransjetilpasset fagprofil som ikke finnes andre
steder i Skandinavia. Det forventes derfor at dette søkertallet vil kunne øke betraktelig.
Setanta College vil bidra med markedsføring nasjonalt og internasjonalt for å sikre
studentrekruttering. Setantas tilknytning til europeiske toppidrettsorganisasjoner (f. eks
fotballklubben Arsenal FC) har potensiale til å øke studiets attraktivitet. Studieprogrammet
har et måltall på 60 studenter, og det forventes at måltallet vil oppnås fra studiets oppstart.
Fagmiljø
Fagmiljøet ved idrett, friluftsliv og kroppsøving i Bodø ledes av en førsteamanuensis. I 2017
besto forskningsgruppen av 9 faste og midlertidige vitenskapelige ansatte; 3
førsteamanuensiser, 1 førstelektor, 1 stipendiat og 4 universitetslektorer. Gruppen driver
forskning innenfor ulike treningsfaglige disipliner, derav idrettspsykologi, treningsfysiologi og
treningsledelse. Denne egne forskningen vil kunne brukes aktivt i undervisningen. I tillegg til
personell fra Nord Universitet vil det leies inn gjesteforelesere fra samarbeidsinstitusjonen
Setanta College til undervisning i 6 emner. Alle gjesteforelesere fra Setanta College har
master- eller doktorgrad. Fagmiljøet ved Setanta College ledes av Professor Liam Hennessy
som er en av de ledende anerkjente kapasitetene innen fagfeltet. Studiet oppfyller de
nasjonal kravene: Minst 50% av årsverkene knyttet til studiet utgjøres av tilsatte i
hovedstilling ved institusjonen, det er personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet, og 20 prosent av det samlede fagmiljøet er være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Økonomi
Nord universitet vil årlig betale en avtalt sum for Setantas bidrag i 6 emner, samt for bidrag
til markedsføring av studiet. I studiets to første år vil denne summen tilsvare omtrentlig det
samme som kostnaden ved å tilby studiet alene. Fra studiets 3. år vil summen være omlag
450 000 kr høyere enn kostnadene ved å tilby studiet alene. Med dagens satser tilsvarer
dette 3,25 studenter gjennom bachelorgradsprogrammet. Fakultetets vurdering er at dette
er en god investering, da samarbeidet med Setanta college har potensiale til skape et langt
mer attraktivt studieprogram enn om vi tilbyr studiet alene. Om en legger til grunn en
gjennomføringsgrad på 90 % (1. år), 60 % (2. år) og 50 % (3.år), vil studieprogrammet
generere overskudd fra 48 innrullerte studenter. Slik fakultetet vurderer det vil studiets
måltall (60) med samme gjennomføringsgrad kunne gi overskudd på om lag 1 100 000 kr.
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Søknad om etablering av Master i Regnskap og revisjon (120 studiepoeng,
HHN)
Handelshøgskolen søker om opprettelse av et nytt studieprogram, Master i regnskap og
revisjon. Fakultetet har tidligere tilbudt Bachelor i regnskap og revisjon (Bodø) og Bachelor i
revisjon (Steinkjer). Disse studieprogrammene avsluttes. Kravene for å bli autorisert revisor
endres fra 2017, slik at det nå kreves utdanning på masternivå for å kunne søke om
autorisasjon. Master i regnskap og revisjon oppfyller alle de nye kravene, slik at fullførte
kandidater vil kunne søke om autorisasjon. Programmet er planlagt med oppstart høsten
2018, studiested Bodø.
Studieplanen til Master i regnskap og revisjon er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av
prodekan for utdanning ved HHN, med både interne og eksterne representanter. Den er
basert på detaljerte føringer fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) om
krav for å bli autorisert revisor. Det foreligger et komplett forslag med program- og
emnebeskrivelser, behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved HHN 2. oktober 2017.

Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1. semester

Endringsledelse
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

Regnskap 1
(7,5 sp)

2. semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1
(7,5 sp)

Regnskap 2
(7,5 sp)

3. semester Forskningsmetode
Verdsettelse og
Valgemne 2
(7,5 sp)
lønnsomhetsanalyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
4. semester
Masteroppgave
(30 sp)

Revisjonsystemer og
standarder
(7,5 sp)
Praktisk
revisjon
(7,5 sp)
Valgemne 3
(7,5 sp)

Søkere må ha en bachelorgrad som oppfyller NRØAs krav til innhold og omfang av en
økonomisk-administrativ økonomiutdanning, spesifisert som:





Metodefag: 20 studiepoeng
Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

Dette betyr at studenter som har tatt en av følgende bachelorgrader ved HHN vil være
kvalifisert:
o Bachelor i økonomi og ledelse
o Bachelor i regnskap
o Bachelor i eiendomsmegling
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o Bachelor i digital organisasjon og økonomi
Med fullført Master i regnskap og revisjon, kvalifiserer kandidatene til en PhD i
bedriftsøkonomi ved HHN. Programmet vil dermed kunne inngå i et komplett
gjennomgående løp fra grunnutdanning til PhD, som er i tråd med føringene fra
universitetsstyret.
Overordnet strategi
I Nord universitets strategi 2020 (vedtatt 12.9.17) står følgende: «En viktig del av universitets
profil er å være en betydelig nasjonal leverandør av studier innen profesjonsfag.» Master i
regnskap og revisjon vil være et godt supplement til de klassiske profesjonsutdanningene.
HHN er en handelshøgskole som har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy
kvalitet på alle nivåer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Fakultetet skal ha
en stor faglig tyngde innenfor økonomistyring, herunder regnskap og revisjon. En master i
regnskap og revisjon er dermed svært relevant for HHN sin strategi, og bygger opp under
satsingsområdene forankret i fakultetet.
Etterspørsel
Handelshøgskolen forventer en stabil søkermasse til programmet. Fakultetet planlegger å ta
opp 40 studenter høsten 2018. Det er per i dag anslagsvis 5-6 andre institusjoner (NHH, BI,
UIS, UIA, NTNU) som tilbyr et tilsvarende studieprogram. Da det framover vil være påkrevd
med denne type utdanning for å bli autorisert revisor, er det behov for et slikt studietilbud i
Nord-Norge. Tromsø ser ikke ut til å ha en slik mastergrad per i dag. Mange av våre
bachelorprogram trekker i stor grad studenter fra de nærmeste fylkene. På masternivå er
det mer geografisk spredning i studentmassen, og med et såpass spesialisert studieprogram
som dette, kan det forventes søkere fra hele landet. Det er i dag er en stor etterspørsel etter
statsautoriserte revisorer, hvor andre læresteder har hatt god søking, og en kan dermed gå
ut fra at fullførte kandidater har gode muligheter for en relevant jobb.
Fagmiljø
Handelshøgskolen har et bredt og stabilt fagmiljø innen det økonomisk-administrative
fagområdet. Master i regnskap og revisjon vil i hovedsak benytte seg av fagmiljøet i
faggruppen Økonomisk analyse og regnskap. Faggruppen arbeider blant annet med
problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans og kvantitativ metode.
Programmet vil også kunne hente ressurser fra de andre faggruppene. Flere av de
vitenskapelig ansatte som underviste på Bachelor i regnskap og revisjon, vil inngå i
undervisningsressursen tilknyttet det nye masterprogrammet. Noen av emnene planlegges å
være felles med Master of Science in Business, slik at det vil være noe overlappende fagmiljø
mellom disse programmene. Dette er også naturlig ut fra deres profil. Det legges opp til et
utvekslingssemester for de studentene som ønsker det på 3. semester. Fagmiljøet vil bli
vurdert mer i detalj i forbindelse med akkrediteringen av studieprogrammet.
Økonomi
Studieprogrammet vil inngå i HHN sin ordinære aktivitet, og finansieres på like linje med
fakultetets øvrige bevilgningsfinansierte program. Ambisjonen er å ta opp 40 studenter til
programmet, for å sikre et robust studentmiljø og en akseptabel kandidatproduksjon.
Hoveddelen av fagmiljøet vil bestå av fast ansatte ved HHN. Samkjøring med emner på MSc
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in Business vil bidra til ressurseffektivitet.

Søknad om etablering av årsstudium Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkluderende praksis (årsstudium 60 studiepoeng, FSV)
I NOU 2016:17 På lik linje, pkt. 20.3.5 anbefales det å sette i gang forsøksordninger med et
særlig tilrettelagt studietilbud ved universitet eller høyskole for personer med
utviklingshemming. Dette er allerede en realitet i Irland, på Island, i Canada og flere stater i
USA. Bufdir har i 2017 bevilget midler til et prosjekt ved Nord universitet, Fakultet for
samfunnsvitenskap, til å utvikle en studieplan, og det er ut fra denne studieplanen en ønsker
å sette i gang et studieprogram fra og med studieåret 2018-2019.
Studiet går over to studieår og har tre samlingsuker per semester. Studiet har nivå på syklus
1. Bortsett fra første emne strekker de tre øvrige emnene seg over flere semestre. I disse tre
emnene har de også praksis tilsvarende 14 dager. Studieprogrammet er planlagt slik:
Semester
Høst 2018

Emnekode

Navn
Selvbestemmelse i teori og
praksis

Stp
10
2,5

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre
2,5
Forskning og medforskerrollen
Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Forskning og medforskerrollen

2,5

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre

12,5

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre

5

Forskning og medforskerrollen

2,5

Arbeid, aktivitet og deltakelse

5

Arbeid, aktivitet og deltakelse

15

Forskning og medforskerrollen

2,5

Overordnet strategi
Politiske mål om livslang læring og det å gjøre samfunnet universelt utformet og dermed
bidra til å redusere funksjonshemming, er holdt høyt i Norge i dag. Ved å starte dette
studieprogrammet vil Nord universitet være med å bryte ned funksjonshemmende barrierer
som virker diskriminerende og ekskluderende. Andre universitet og høgskoler vil kunne
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komme etter med andre studier rettet mot samme målgruppe. Studieprogrammet har stor
samfunnsrelevans og representerer realisering av viktige verdier i vårt samfunn.
I universitetets nye strategiplan står det: «Gjennom utvikling av nye læringsformer, med vekt
på engasjerende og involverende utdanningsprogrammer, skal kandidater utdannet ved
Nord ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle fremtidsrettede løsninger». Målgruppen for
dette utdanningsprogrammet gir utfordringer når det gjelder både størrelse på klassen,
tilrettelegging for læring, valg og tilpassing av læremidler. Derfor må en i dette studiet
utvikle nye læringsformer som spesielt er tilpasset denne målgruppen. Undervisningen må
tilrettelegges på en slik måte at studenten først og fremst oppøver seg ferdigheter for å
kunne ivareta sin nye kompetanse på ulike arenaer i samfunnslivet.
Etterspørsel
Det tas sikte på å ta opp 12 studenter ved første opptak, og fakultetet mener det er grunn til
å tro at det ikke vil medføre vansker å fylle plassene. Hvis erfaringer fra Island, som hadde
første opptak i 2007, legges til grunn, har de alltid hatt en lang søkerliste til de 15
studieplassene som de tar opp nye studenter til annethvert år. Studieprogrammet vil i tillegg
til vanlige publiseringskanaler for Nord universitet også bli omtalt i fagblad og
interesseorganisasjonenes medlemsblad og på deres nettsider. Fakultetet mener derfor at
studieprogrammet vil få stor oppmerksomhet og god søkning.
Fagmiljø
Tre fakulteter ved Nord universitet samarbeider om studieprogrammet. Studiested vil være i
Bodø, og Fakultet for samfunnsvitenskap vil ha det organisatoriske ansvaret. Dette fakultetet
har program- og emneansvarlig samt representant i ressursgruppe. Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap med medarbeider stasjonert i Namsos inngår med enmneansvar og har
representant i ressursgruppe. Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag går inn med
medarbeider i Mo i Rana som faglige ressursperson. Den samlede kompetansen med
blanding av kjennskap til målgruppen, utvikling av undervisningsopplegg og forskning knyttet
til funksjonshemming generelt og personer med utviklingshemming spesielt vurderes som
svært god. De nasjonale kravene om at minst 50 % av de som har undervisnings- og
emneansvar skal ha førstekompetanse oppfylles. De som har program- og emneansvar har
førstekompetanse som dosenter. I ressursgruppen er det en med førstekompetanse som
professor og to universitetslektorer. Den ene av universitetslektorene har søkt om
førstekompetanse og den andre er i startgropen for å søke.
Økonomi
Studieprogrammet er undervisningsintensivt, særlig fordi dette er det første av sitt slag i
Norge og det skal skje utvikling av undervisningsmåter og tilrettelegging av
undervisningsmateriell parallelt. Fakultetet har satt opp følgende beregninger når det
gjelder kostnadssiden i studieprogrammet:
En samlingsuke beregnes slik:
106 læretimer (forelesninger og arbeid i grupper) dvs. 636 timer per studieår og 1272 for to
studieår. 24 læretimer til individuell veiledning dvs. en time individuell veiledning pr student
per samlingsuke, 144 timer per studieår og 288 for to studieår. 8 læretimer per samlingsuke
til veiledning av mentorer dvs. 48 timer per studieår og 96 timer for to studieår.
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Ressursgruppe:
Arbeidet til de tre fagpersonene som skal bistå emneansvarlige med utvikling av
undervisningsmateriell og undervisningsmetoder beregnes til 10 timer per emne dvs. 30
timer pr emne. Det er fire emner over to år, og det vil utgjøre 120 timer for hele studiet.
Program og emne ansvar
Programansvar for studieprogrammet utgjør 80 timer. Emneansvar for 10 studiepoeng er 40
timer og for 20 studiepoeng 65 timer. Til sammen utgjør det 290 timer.
Praksis:
Finne praksisplasser og gjøre avtaler: 12 timer per student.
Veiledning: 4 timer per student, dvs. 8 læretimer. For 12 studenter på tre ulike emner utgjør
dette totalt 720 lærertimer.
Praksisperiodens kostnader pr student beregnes til kr 5000.-. For tre praksisperioder utgjør
det kr. 180 000 kr.
Reiser:
Emneansvarlig i Namsos må reise til Bodø i samlingsukene. Det beregnes 8000 kr per
samlingsuke til reise, kos og losji. Dette vil utgjøre 48 000 kr i året og 96 000 kr totalt for to
studieår.
Til sammen:
2686 lærertimer og 276 000 kr til utgifter praksis og reiser emneansvarlig.

Videreutdanninger og master ved FSH
Fakultetet for sykepleie og helsefag beskrev i foreløpig studieportefølje en del utfordringer
knyttet til mastergradsutdanningene ved fakultetet. Gjennomgang av tallmaterialet i
foreløpig studieportefølje tilsa at fakultetet måtte vurdere en rekke momenter, spesielt for
spesialsykepleie, før endelig studieportefølje vedtas. FSH har arbeidet med saken i løpet av
sommeren, men har ikke tatt en endelig beslutning om organisering og samkjøring av
masterutdanningene. Blant annet venter fakultetet på tilbakemelding fra sykehus og
helseforetakene. Kartlegging av faglig bærekraft viser at fakultetet er sårbart innenfor
spesialsykepleie, og fakultetet vil derfor styrke bemanningen gjennom nyrekruttering høsten
2017 og fremover.
Ledelsen ved fakultetet er i dialog med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset
angående hvilke behov praksisfeltet har. Tilbakemelding så langt er at praksisfeltet i NordNorge har et sterkt behov for spesialsykepleiere som kan gå direkte ut i spesialisttjenesten,
og dette er viktigere enn å få ansatte kandidater med mastergradsutdanning. Sykehusene i
Nordland skal komme med skriftlig utredning om konkrete behov medio oktober. I
utredningsarbeidet vurderer fakultetet muligheten for å gjøre opptak til rammeplanstyrte
videreutdanninger i spesialsykepleie (ABIOK), med påfølgende påbygging til master tilpasset
videreutdanningene. Denne løsningen vil kunne dekke behovet til praksisfeltet og samtidig gi
mulighet til å gå videre på mastergradsutdanning for de som ønsker det.
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FSH trenger ytterligere tid for å avklare hvordan fakultetet skal ivareta behovet til
praksisfeltet, enten som videreutdanning eller som master med fordypning, og videre utrede
muligheten for en påbyggingsmaster for disse videreutdanningene. Fakultet ber om å få
komme med avklaringer om følgende til styrets møte i desember:



Oppstart av videreutdanningene Anestesi, Intensiv og Operasjon høst 2018
Etablering av påbygging til master (påbyggingsstudium) for videreutdanningene
Anestesi, Intensiv, Operasjon, Barn og Kreftsykepleie

Oppsummering og anbefalinger
De ovennevnte studieprogrammene framstår alle som interessante bidrag til videre utvikling
av studieporteføljen til Nord universitet.


Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master (300 studiepoeng, FLU)

Dette er et viktig nytt tilbud som vil være sentral i Nord universitets ivaretakelse av det
nasjonale ansvaret for sør- og lulesamisk forskning og utdanning. Det er snakk om små
studentgrupper, slik at samkjøringen med de regulære GLU-tilbudene er viktig. Det vil være
aktuelt å søke om særskilt økonomisk støtte for å utvikle og drifte et slikt tilbud. Dette må
følges opp overfor sentrale myndigheter. Studiet er i tråd med strategi 2020, og modellen er
så robust som det er mulig innen dette fagområdet. KD har ønsket studiet. Det vil være enda
en samarbeidsoppgave mellom fagmiljøet på sør-samisk på Levanger og lulesamisk-miljøet i
Bodø/Arran. FLU er oppmerksom på hvordan det kan organiseres uten å bli altfor
kostnadskrevende. Det anbefales at studiet godkjennes.


Bachelor i Strength and conditioning (180 studiepoeng, FLU)

Studieprogrammet er en interessant nyskaping innenfor idrett som fagområde med
internasjonalt samarbeid som et sentralt element. Studieprogrammet vil kunne rekruttere
godt. Studieprogrammet må også ha et norsk navn. Studiet ligger innenfor strategien.
Studiet er en videreutvikling av tidligere studier og en samordning av flere studieprogram.
Studiet er tilpasset endringer i arbeidsmarked. Det er sterkt samarbeid med anerkjent
internasjonal partner, noe Nord universitet trenger. Etterspørsel, faglighet og økonomi
virker godt gjennomtenkt og tilfredsstillende. Det anbefales at studiet godkjennes.


Master i regnskap og revisjon (120 studiepoeng, HHN)

Dette er en nødvendig oppfølging av endrede nasjonale krav til regnskaps- og
revisjonsutdanning. Studiet er innenfor universitetets strategi og møter nye krav i
samfunnet. Studiet vil styrke studieporteføljen på HHN. Faglighet, etterspørsel og økonomi
er godt gjennomtenkt og tilfredsstillende. Det anbefales at studiet godkjennes.


Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60
studiepoeng, FSV)
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Det planlagte studieprogrammet er en ganske radikal nyskaping, i og med at
utviklingshemmede er målgruppen. Det vil være behov for en del prinsipielle avklaringer
nasjonalt om høyere utdannings rolle overfor en slik målgruppe. Det bør tas initiativ overfor
Kunnskapsdepartementet og eventuelt NOKUT med henblikk på slike avklaringer.
Studieprogrammet bør kunne gjennomføres, gitt at det går igjennom en vellykket
akkrediteringsprosess, i første omgang som en pilot. Studiet kan vurderes å ligge innenfor
strategien og profilområdet helse, oppvekst og velferd. Det er tenkt at studiet skal integreres
i aktiviteten ved FSV ved at studentene vil gi praksis i andre studier. Studiet vil gi ny
kunnskap som kan utnyttes i de andre sosialvitenskapelige studiene, både ved FSV, FSH og
FLU. På den andre siden er det nasjonalt grensesprengende å lage et eget studie på et
universitet for utviklingshemmede. Det kan diskuteres om Nord universitet bør bruke
ressurser på dette i den fasen vi nå er. Økonomisk er studiet beskrevet til å kreve ca. 1,6
årsverk i undervisning og veiledning og ca. 270’ i drift. Det bør vurderes om det skal dekkes
av Nord universitet sine budsjetter, eller om det bør søkes ekstern finansiering av dette. Det
anbefales at styret godkjenner en pilotgjennomføring, og at en ber om at det sikres
følgeforskning/evaluering av studiet og at det søkes ekstern finansering til gjennomføringen.


Videreutdanninger og master i spesialsykepleie

Det anbefales at FSH får utsettelse til styremøtet i desember angående nyetablering av
videreutdanningene Anestesi, Intensiv og Operasjon fra høst 2018 og planer om master som
påbygging.

Vedlegg:
Notat fra FLU om Sør- og lulesamisk lærerutdanning
Søknad fra HHN om etablering av master i Regnskap og revisjon
Søknad fra FSV om etablering av årsstudium Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkluderende praksis
Når det gjelder bachelor i Strengt and conditioning og utsettelse av søknad om
videreutdanninger og master innenfor spesialsykepleie, se vedlagte innspill fra FLU og FSH i
styresaken om studieportefølje 2018-2019 (Strength and conditioning er godt beskrevet i
saken.
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Bodø og Levanger 22.05.2017

Notat om planlegging av sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
Fra: Per Ravna og Asbjørn Kolberg, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Til: Nord universitet
Bakgrunn
I artikkelen Samisk lærertetthet i Samiske tall forteller 9 (Kommentert samisk statistikk 2016)
gir Kevin Johansen (seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland) en analyse av behovet for
samisklærere de neste 10-20 årene. Under forutsetning av at elevtallet for samisk holder seg
på dagens nivå, viser analysen at det må utdannes 1,5 sørsamiske lærere pr år for å sikre
dagens lærerdekning. Utdanningsbehovet for lulesamiske lærere er i samme
størrelsesorden.
På bakgrunn av situasjonen i lule- og sørsamisk område har Fylkesmannen i Nordland tatt
initiativ til et prosjekt for å styrke lule- og sørsamisk opplæring. Prosjektet har følgende
målsettinger:
1. Øke antallet lule- og sørsamisktalende lærere
2. Øke læringsutbyttet for lule- og sørsamiske elever gjennom styrket metodeopplæring
3. Generell styrking av den lule- og sørsamiske skolen
Ett av tiltakene som foreslås, er utvikling av en sør- og lulesamisk lærerutdanning. Nord
universitet har fått i oppdrag å planlegge en femårig sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning. En prosjektgruppe er nedsatt og er i gang med
planleggingsarbeidet: Kevin Johansen, Per Ravna og Asbjørn Kolberg.
Femåring grunnskolelærerutdanning på masternivå
Fra og med studieåret 2017/18 blir dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger erstattet av
en femårige, integrerte masterutdanninger rettet mot trinn 1-7 eller mot trinn 5-10 (heretter
kalt GLU 1-7 og GLU 5-10). I begynnelsen av 2015 startet arbeidet med å utarbeide forskrift
om rammeplan for de femårige GLU-utdanningene. Vel ett år senere (i mars 2016) startet
arbeidet med forskrift for samiske GLU-utdanninger. Nord universitet var representert med
to personer i rammeplanutvalget for samisk GLU, Per Ravna og Asbjørn Kolberg.
Tabellen nedenfor viser tidsplanen for utvikling av rammeplan og retningslinjer for
henholdsvis nasjonale og samiske GLU-utdanninger:
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Nasjonal GLU 1–7 og 5–10

Samisk GLU 1–7 og 5–10

Rammeplanutvalg nedsatt primo 2015 –
forslag til forskrift oversendt KD 01.11.15

Rammeplanutvalg nedsatt i mars 2016 –
forslag til forskrift oversendt KD 02.05.16

Forskrift sendt på høring i desember 2015 –
høringsfrist 01.04.16

Forskrift sendt på høring i juni 2016 –
høringsfrist 01.09.16

Forskriften trådte i kraft 07.06.16

Forskriften trådte i kraft 23.11.16

Programgruppe og 13 faggrupper nedsatt av
NRLU i 2015 – forslag til retningslinjer (fellesdel
og fagplandel) sendt på høring 15.04.16. Frist:
15.05.16

Programgruppe startet arbeidet i januar 2017.
Retningslinjer (fellesdel) sendt på høring
22.03.17. Frist: 19.04.17.
Faggrupper samisk og duodji er nedsatt?

Retningslinjer (fellesdel og fagplandel)
publisert 01.09.16

Retningslinjer publiseres før sommeren 2017?

I forskrift for samisk GLU § 1 (3) slås det fast at «Den samiske grunnskolelærerutdanningen er
likeverdig med den nasjonale grunnskolelærerutdanningen. Hovedundervisningsspråk er
samisk. Det kan gjøres unntak for institusjoner som gir lule- og sørsamisk utdanning».
Etter prosjektgruppens mening åpner formuleringen i § 1 (3) opp for utvikling av en sør- og
lulesamisk lærerutdanning, der undervisningsspråket i hovedsak er norsk. Dette er
utgangspunktet for prinsippene og modellene som presenteres nedenfor.
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning: prinsipper og modeller
Siden det er forholdsvis få studenter som kommer til å velge sør- eller lulesamisk
lærerutdanning, vil det neppe være mulig å legge opp disse lærerutdanningene som egne
løp. Vi foreslår derfor følgende hovedprinsipp for organisering av undervisningen for de som
følger samisk GLU:
 Studentene følger i hovedsak de «ordinære» GLU-studentene
 De samiske språkemnene (sør- eller lulesamisk) er obligatoriske
 Egne samlinger, ev. nettmøter, når det gjelder spesifikt samiske temaer i PEL og ev.
andre emner
 Minst én praksisperiode i samisk skole
Det betyr at studenten som begynner på en sør- eller lulesamisk lærerutdanning dermed blir
del av et større studentfellesskap ved det aktuelle studiestedet (Bodø eller Levanger), men
får ivaretatt det samiske gjennom de språklige emnene, PEL o.a., både i form av
undervisning på campus og via Skype. En del samiske emner bør også være obligatorisk for
studentene som ikke har valgt samisk lærerutdanning. Det er viktig at det samiske blir en del
av GLU-profilen ved Nord universitet.
2
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Aktuelle modeller
Tabellene nedenfor viser hvordan man kan organisere den sør- og lulesamiske
lærerutdanningen ved Nord universitet; hhv. GLU 1–7 og 5–10.
1. GLU 1-7: Skolefag som masterfordypning
For studenter med studiekompetanse i samisk fra videregående.
Fag merket gult: Felles for alle GLU-studentene
Fag merket grønt: Felles sør- og lulesamisk (ev. felles for alle GLU-studentene)
1. studieår
Høst

2. studieår

3. studieår

No PEL Sam Ma PEL Sam Vit/met
30 15 15
30 15 15
(1 uke)
Fag 4
(eks. Sam
2)
30

4. studieår
FoU- Materfag
oppg 15

Vår

Praksis

30

30

Masterfag
30

Fag- Beg.
did. oppl
15
15

20

30

5. studieår
PEL Vit/met
30 20
SærPensum
10
Masteroppg.
30

2. GLU 5-10: Skolefag som masterfordypning
For studenter med studiekompetanse i samisk fra videregående.
Fag merket gult: Felles for alle GLU-studentene
Fag merket grønt: Felles sør- og lulesamisk (ev. felles for alle GLU-studentene)

Høst

1. studieår

2. studieår

Sam PEL Fag
1
15 2
30
15

Sam
2
15

Vår

Praksis

30

3. studieår

PEL Fag Vit/met
FoU15 2
(1 uke)
oppg
30 Fag 3
30
(Int.sem)
Sam Fag
2
2
15
15

30

20

4. studieår

5. studieår

Master PEL Vit/met
Fag
30 20
30
SærPensum
(ev.
10
Sam 3)
Masteroppg.
30
30

Utfordringer
• Rammeplan og forslag til retningslinjer legger stramme føringer for GLU-masterne
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• Forslag til retningslinjer legger ikke opp til en samisk PEL-plan (bare samisk språk og
duodji får egne fagplaner)
• Forslag til retningslinjer slår fast at alle fagene skal være forankret i samisk kultur og
samfunn og ha samiske læringsforståelser og undervisningsmåter som utgangspunkt
• Omfang og progresjon i utdanningen skal være den samme for alle GLU-tilbudene. Når
samiske tema skal inn i fag, må noe annet tas ut.
Når det gjelder PEL, kan en vurdere å utarbeide en egen NORD-modell som gjør at emner
kan være felles både for samisk GLU og den nasjonale GLU-modellen.
Rekruttering av studenter og lærere
Det uteksamineres årlig relativt få studenter med studiekompetanse i sør- eller lulesamisk,
og av disse er det selvsagt ikke alle som er motivert eller kvalifisert for en lærerutdanning på
masternivå. Derfor må det iverksettes rekrutteringstiltak i god tid før studiene utlyses. Den
andre utfordringen er mangelen på kompetente lærere ved NORD, særlig i sørsamisk.
Når det gjelder den kritiske lærersituasjonen for sørsamisk ved fakultetet, kan den avhjelpes
noe ved at en stilling er under utlysning i disse dager. Et samarbeid med andre institusjoner
bør også drøftes for å avhjelpe situasjonen, f.eks. Aajege på Røros og UiT.
Når det gjelder rekruttering av studenter, bør NORD i samarbeid med aktuelle
fylkeskommuner (Nordland og Trøndelag) utarbeide et opplegg med skolebesøk,
nettkampanjer o.l. for å gjøre den planlagte sør- og lulesamiske lærerutdanningen kjent.
Samtidig bør en i samarbeid med fylkeskommunene drøfte økonomiske incitamenter for
kandidater som tar sør- og lulesamisk lærerutdanning.
Oppsummert foreslår vi følgende tiltak for å rekruttere studenter til sør- og lulesamisk GLU:
1. Informasjonsopplegg (skolebesøk o.a.) allerede i løpet av høsten 2017
2. Økonomiske incitament (stipendium, avskrivning av studielån o.a.) for studenter som
tar masterutdanningen i sør- eller lulesamisk GLU (i samarbeid med fylker og
skoleeiere)
3. Sørge for at de samiske språkemnene og andre samiske emner får god og
hensiktsmessig plassering i studiemodellen
4. Synliggjøre det samiske ved Nord universitet: Bl.a. sørge for at alle GLU-utdanningene ved
Nord universitet får en samisk profil, og at samisk historie og kultur framgår tydelig på alle
campus (gjennom skilt, dekor, kunstnerisk utsmykning osv.)

Veien videre: tidsplan
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning ble vedtatt i november 2016,
mens retningslinjene ennå ikke er utarbeidet. Rammeplan og retningslinjer skal være
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førende for institusjonenes arbeid med samisk grunnskolelærerutdanning. For NORD
innebærer dette bl. a. utarbeidelse av programplaner for sør- og lulesamisk GLU 1-7 og 5-10.
Målet bør være at den sør- og lulesamiske lærerutdanningen på masternivå utlyses via SO
våren 2018. Det betyr at den må behandles i alle aktuelle instanser innen NORDs Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag så snart som mulig, slik at en ferdig modell kan
styrebehandles før utgangen av 2017.
I arbeidsprosessen fram mot styrebehandling bør en avklare og følge opp det vi her velger å
kaller ‘utfordringer’ slik at studiemodellen for sør- og lulesamisk GLU ivaretar forskriftens
krav og samtidig skal kunne samordnes på en hensiktsmessig måte med NORDs to hovedløp
for GLU 1–7 og 5–10 f.o.m. høsten 2018.
Men det foreliggende notatet ønsker prosjektgruppen å informere om status for arbeidet
med planlegging av sør- og lulesamiske lærerutdanninger og starte de formelle prosessene
fram mot forslag til programplaner til styrebehandling.
Notatet sendes til faglig ledelse ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag og til
universitetets studieavdeling ved studiesjef Jan Atle Toska.
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Etableringssøknad – Master i regnskap og revisjon
Bakgrunn
Handelshøgskolen søker om å opprettelse av nytt studieprogram, Master i regnskap og revisjon.
Fakultetet har tidligere tilbudt Bachelor i regnskap og revisjon (Bodø) og Bachelor i revisjon
(Steinkjer). Disse studieprogrammene avsluttes. Kravene for å bli autorisert revisor endres fra 2017,
slik at det nå kreves utdanning på masternivå for å kunne søke om autorisasjon. Master i regnskap og
revisjon oppfyller alle de nye kravene, slik at fullførte kandidater vil kunne søke om autorisasjon.
Programmet er planlagt med oppstart høsten 2018, studiested Bodø.

Overordnet strategi
Nord universitetets overordnede fagprofil er delt inni tre områder: Blå og grønn vekst; Innovasjon og
entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. Master i regnskap og revisjon vil være relevant i alle
kategoriene, og har dermed en naturlig plass i universitetets studieportefølje.
I Nord universitet overordnede strategi (vedtatt 12.9.17) står følgende: «En viktig del av universitets
profil er å være en betydelig nasjonal leverandør av studier innen profesjonsfag.» Master i regnskap
og revisjon vil være et godt supplement til de klassiske profesjonsutdanningene.
HHN er en handelshøgskole som har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet på
alle nivåer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Fakultetet skal ha en stor faglig
tyngde innenfor økonomistyring, herunder regnskap og revisjon. En master i regnskap og revisjon er
dermed svært relevant for HHN sin strategi, og bygger opp under satsingsområdene forankret i
fakultetet.

Studieplan
Studieplanen til Master i regnskap og revisjon er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av prodekan
for utdanning ved HHN, med både interne og eksterne representanter. Den er basert på detaljerte
føringer fra NRØA om krav for å bli autorisert revisor. Det foreligger et komplett forslag med
program- og emnebeskrivelser, behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved HHN 2. oktober 2017 (sak
59/2017).

Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1. semester

Endringsledelse
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

Regnskap 1
(7,5 sp)

2. semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1
(7,5 sp)

Regnskap 2
(7,5 sp)

3. semester

Forskningsmetode
(7,5 sp)

4. semester

Verdsettelse og
Valgemne 2
lønnsomhetsanalyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
Masteroppgave
(30 sp)
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Søkere må ha en bachelorgrad som oppfyller NRØAs krav til innhold og omfang av en økonomiskadministrativ økonomiutdanning, spesifisert som:





Metodefag: 20 studiepoeng
Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

Dette betyr at studenter som har tatt en av følgende bachelorgrader ved HHN vil være kvalifisert:
o
o
o
o

Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap
Bachelor i eiendomsmegling
Bachelor i digital organisasjon og økonomi

Med fullført Master i regnskap og revisjon, kvalifiserer kandidatene til en PhD i bedriftsøkonomi ved
HHN. Programmet vil dermed kunne inngå i et komplett gjennomgående løp fra grunnutdanning til
PhD, som er i tråd med føringene fra universitetsstyret.

Etterspørsel
Fakultetet forventer en stabil søkermasse til dette programmet. Handelshøgskolen planlegger
å ta opp 40 studenter høsten 2018. Det er per i dag anslagsvis 5-6 andre institusjoner (NHH,
BI, UIS, UIA, NTNU) som tilbyr et tilsvarende studieprogram. Da det framover vil være
påkrevd med denne type utdanning for å bli autorisert revisor, ser HHN et behov for et slikt
studietilbud i Nord-Norge. Tromsø ser ikke ut til å ha en slik mastergrad per i dag. Mange av
våre bachelorprogram trekker i stor grad studenter fra de nærmeste fylkene. På masternivå ser
vi en mer geografisk spredning i studentmassen, og med et såpass spesialisert tilbud som
dette, forventer vi derfor søkere fra hele landet.
Vi ser at det i dag er en stor etterspørsel etter statsautoriserte revisorer, hvor andre nevnte
studiesteder har hatt god søking, og kan dermed gå ut fra at fullførte kandidater har gode
muligheter for en relevant jobb.

Fagmiljø
Handelshøgskolen har et bredt og stabilt fagmiljø innen det økonomisk-administrative
fagområdet. Master i regnskap og revisjon vil i hovedsak benytte seg av fagmiljøet i
faggruppen Økonomisk analyse og regnskap. Faggruppen arbeider blant annet med
problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans og kvantitativ metode.
Programmet vil også kunne hente ressurser fra de andre faggruppene. Flere av de
vitenskapelig ansatte som underviste på Bachelor i regnskap og revisjon, vil inngå i
undervisningsressursen tilknyttet det nye masterprogrammet. Noen av emnene planlegges å
være felles med Master of Science in Business, slik at det vil være noe overlappende fagmiljø
mellom disse programmene. Dette er også naturlig ut fra deres profil. Det legges opp til et
utvekslingssemester for de studentene som ønsker det på 3. semester.
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Økonomi
Studieprogrammet vil inngå i HHN sin ordinære aktivitet, og finansieres på like linje med
fakultetets øvrige bevilgningsfinansierte program. Ambisjonen er å ta opp 40 studenter til
programmet, for å sikre et robust studentmiljø og en akseptabel kandidatproduksjon.
Hoveddelen av fagmiljøet vil bestå av fast ansatte ved HHN. Samkjøring med emner på MSc
in Business vil bidra til ressurseffektivitet,

Konklusjon
Handelshøgskolen anser en ny Master i regnskap og revisjon som et betydningsfullt bidrag til
studieporteføljen ved Nord universitet og ber styret om å etablere studieprogrammet med sikte
på første opptak høsten 2018.
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Søknad om etablering av 60stp, samlingsbasert studie «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis

Norge er et land som setter verdier som likhet, selvbestemmelse og demokrati høyt. Som et av de landene i verden som skårer høyt på de fleste
indikatorer kan vi være stolte av vårt samfunn. Allikevel er det slik at selv i et av verdens rikeste land er ikke muligheten lik for alle grupper
mennesker. Det er fremdeles marginaliserte grupper i dagens samfunn som ikke har de rettighetene og mulighetene største delen av befolkningen har.
En av disse marginaliserte gruppene er mennesker med utviklingshemming. På mange områder har utviklingen gått i retning av større grad av
inkludering i samfunnslivet. Men fremdeles er det slik at mennesker med utviklingshemming diskrimineres på mange områder. I artikkel 24 i FN
konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) står det at staten skal bygge ned barrierer som hindrer lik rett til
utdanning. Det utdanningstilbudet som her foreslås vil være et forsøk på å både gi utviklingshemmede rett til høyere utdanning samt gi tilgang til
opplæring og kompetanse slik at de i større grad kan bli aktive medborgere.
Tre fakultet ved Nord universitet samarbeider om dette studiet. Fakultet for samfunnsvitenskap vil ha det organisatoriske ansvaret. Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap og fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag inngår i faggruppen både med pedagogiske ressurser og er representert
i studiets ressursgruppe.
Studiet vil gå over to år, er samlingsbasert med seks samlingsuker pr studieår samt praksis tilsvarende 14 dager i tre av de fire emnene.

Målgruppe for studiet og mål for utdanningen
Studiet retter seg mot personer med utviklingshemming. Mål for utdanningen er at man etter gjennomført utdanning skal kunne gå inn i roller
som representant for personer med kognitive funksjonsnedsettelser på ulike områder i system og samfunn og kunne opptre som likemann. Dette kan
være på områder som selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse i arbeidslivet og ulike former for aktivitet.
Å kunne utvikle seg selv som menneske er sentralt i studiet. Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om samfunn,
samfunnsinstitusjoner, arbeidsmarked og fritidssektoren og få mulighet til å oppøve ferdigheter om hvordan man kan påvirke beslutninger som tas på
ulike områder i samfunnet.
Studiet vil omhandle temaer om hva inkluderende praksis, selvbestemmelse og medvirkning som aktive borgere innebærer. Videre vil et
sentralt område være å øve seg på å tenke kritisk om funksjonshemming og ulike praksiser i samfunnsinstitusjoner, uttrykke ulike synspunkter, delta i
diskusjoner og ta del i å utforske løsninger på problemer.
Å lære seg å finne ut om ting er viktig. Derfor vil studentene også lære om forskning og delta på forskningsprosjekt som medforskere.
Bakgrunn for studiet:
Studiet vil være det første i landet som tar opp studenter med utviklingshemming. Livslang læring er et politisk mål for den norske befolkning.
Personer med utviklingshemming er i realiteten utestengt fra tilgang til videre utdanning etter videregående skole og for noen folkehøgskole. Såkalt
vedlikeholds undervisning i voksenopplæringen etter § 4A-2 annet ledd er det stadig færre som får tilgang til.
I FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 24 heter det blant annet at personer med nedsatt
funksjonsevne skal ha tilgang til livslang læring. I artikkel fem heter det at statene skal sikre tilrettelegging for å hindre diskriminering.
Både norsk politikk og CRPD legger en relasjonell forståelse av funksjonshemming til grunn. Dette innebærer at man ikke bare kan begrunne
den diskriminering som ligger i at personer med utviklingshemming ikke får tilgang til høyere utdanning med deres kognitive funksjonsnedsettelse.
Man må også se på hvordan utdanning er tilrettelagt.
I NOU 2016:17 På lik linje, pkt. 20.3.5 er det ei anbefaling om å sette i gang forsøksordninger med et særlig tilrettelagt studietilbud ved
universitet eller høyskole for personer med utviklingshemming. Dette er allerede en realitet i Irland, på Island, i Canada og flere stater i USA.
Bufdir har i 2017 bevilget midler til et prosjekt ved Nord universitet, fakultet for samfunnsvitenskap, for å utvikle en studieplan og det er
denne studieplanen som nå ønskes igangsatt fra og med studieåret 2018/2019.

Strategisk betydning:
Nord universitets overordnede fagprofiler består av tre søyler og dette studiet kan inngå i to av dem; innovasjon og entreprenørskap, velferd,
helse og oppvekst.
Studiet er det første på universitets- og høgskolenivå i landet som retter seg mot personer med utviklingshemming. Både utvikling av
studieplan og gjennomføring av studiet representerer nybrottsarbeid ved Nord universitet.
Politiske mål om livslang læring og det å gjøre samfunnet universelt utformet og dermed bidra til å redusere funksjonshemming er holdt høyt i
Norge i dag. Ved å starte dette studiet vil Nord universitet være med å bryte ned funksjonshemmende barrierer som virker diskriminerende og
ekskluderende. Andre universitet og høgskoler vil kunne komme etter med andre studier rettet mot samme målgruppe. Studiet har slik stor
samfunnsrelevans og representerer realisering av viktige verdier i vårt samfunn.
I utvikling av helse og velferdstjenester er det et uttalt mål at brukermedvirkning skal skje. Det er i dag vanskelig å finne representanter med
utviklingshemming som kan påta seg slike roller. Mål for utdanningen er at man skal kunne være likemann for andre på områder som
selvbestemmelse og medvirkning og innta roller hvor man representerer andre og kunne delta i innovativt arbeid med utvikling av
samfunnsinstitusjoner. Nord universitet har profesjonsutdanninger som det vil kunne være nyttig å samarbeide med både for faglig utvikling og
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gjennom utvikling av sosiale relasjoner. I Nord universitets strategi 2020 beskrives fokus på brukernes rettigheter som en naturlig del innen søylen
velferd, helse og oppvekst. En utdanning rettet mot personer med utviklingshemming vil foruten å være nyskapende kunne gi synergieffekter inn mot
utdanningen av helse-, sosialarbeidere og lærere. Det at brukergruppen blir representert i et studiemiljø åpner for mange nye pedagogiske og
forskningsmessige muligheter. Vi anser også dette studiet som strategisk viktig i forhold til å samarbeide og utnytte faglige resurssuer internt mellom
universitet fakulteter. Tre fakultet vil være med på å utvikle dette studiet, slik sett vil dette studiet være en god arena for å utprøve
samhandlingsarenaer i vår nye organisasjon.
Etterspørsel
Det tas sikte på å ta opp 12 studenter ved første opptak og det er grunn til å tro at det ikke vil medføre vansker å fylle plassene. Hvis erfaringer fra
Island som hadde første opptak i 2007 legges til grunn har de alltid hatt en lang søkerliste til de 15 studieplassene som de tar opp nye studenter til
annethvert år.
Studiet vil i tillegg til vanlige publiseringskanaler for Nord universitet også bli omtalt i fagblad og interesseorganisasjonenes medlemsblad og
på deres nettsider. Det er all grunn til å tro at studiet vil få stor oppmerksomhet og god søkning.

Forslag til studieprogram:
Studiet går over to studieår og har tre samlingsuker pr semester. Samlingsukene er fra og med mandag til og med fredag med fem undervisningstimer
daglig. Bortsett fra emne en strekker de tre øvrige emnene seg over flere semestre. I disse tre emnene har de også praksis tilsvarende 14 dager.
Studieprogrammet er planlagt slik:

Semester
Høst 2018

Emnekode

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Navn
Selvbestemmelse i teori og praksis

Stp
10

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre

2,5

Forskning og medforskerrollen

2,5

Forskning og medforsker rollen

2,5

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre

12,5

Samfunn, likemannsarbeid og
representant for andre

5

Forskning og medforsker rollen

2,5

Arbeid, aktivitet og deltakelse

5

Arbeid, aktivitet og deltakelse

15

Forskning og medforsker rollen

2,5

Arbeids- og undervisningsformer
I strategi 2020 står det «Gjennom utvikling av nye læringsformer, med vekt på engasjerende og involverende utdanningsprogrammer, skal kandidater
utdannet ved Nord ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle fremtidsrettede løsninger.» Målgruppen for utdanningen gir utfordringer i forhold til
både størrelse på klassen, tilrettelegging for læring, valg og tilpassing av læremidler. Derfor må en i dette studiet utvikle nye læringsformer som
spesielt er tilpasset denne målgruppen. Undervisningen må tilrettelegges på en slik måte at studenten først og fremst oppøver seg ferdigheter for å
kunne ivareta sin nye kompetanse på ulike arenaer i samfunnslivet.
Målgruppen for utdanningen gir utfordringer i forhold til både størrelse på klassen, tilrettelegging for læring, valg og tilpassing av læremidler.
Erfaringer fra Island viser at en kombinasjon av forelesning sammen med andre studenter, som til dels vil bli fulgt opp av undervisning i
mindre grupper for det aktuelle kullet gir best læringsutbytte for studentene. Derfor vil undervisningen bli lagt opp slik at studentene på denne
utdanningen vil være tilstede og delta på undervisning i emner som foregår med andre studenter. Dette vil være introduksjonsforelesninger på sentrale
emner. I etterkant vil faglærene med utgangspunkt i introduksjonsforelesningene utdype emne og tema i undervisning og veiledning i mindre grupper.
Den enkelte faglærer får derfor et stort ansvar for å tilpasse undervisningsmaterialet til studentgruppen.
Det vil bli lagt opp til gruppearbeid med studenter (mentorer) fra andre utdanninger. Denne mentorgruppen vil da få et dobbelt fokus både det
å lære temaet gruppearbeidet omhandler, samtidig som de skal bidra til at studenter fra denne utdanningen lærer. Dette er en modell de også bruker
ved Reykjavik universitet.
Mennesker med utviklingshemming kan ha begrensninger med å forholde seg til læring på den måten vi ofte forbinder med universitetsstudier.
Dette vil spesielt være lesing og skriving. Derfor vil studiet være tilrettelagt med studentaktive arbeidsformer hvor diskusjon, refleksjon og utprøving
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sammen med veiledere og andre vil være en sentral pedagogisk arbeidsform. Slik sett vil studiet være praktisk rettet og ha fokus på å øke studentenes
ferdigheter i å bruke egne erfaringer og opplevelser som påvirkningsaktører eller veiledere.
Erfaringer fra Island viser at både pensum og undervisningsmetoder trenger en individuell tilpassing. Pensumet som er satt opp på de ulike
emnene vil derfor variere i både form og innhold. Noe av pensumet vil være en beskrivelse til lærere om hvilke temaer som skal belyses i
undervisningen, mens andre deler av pensum er mere tilrettelagt for denne målgruppen og kan brukes av studentene selv i egenstudier.
Vurderingsformer
Et viktig og sentralt pedagogisk prinsipp er at det skal være en sammenheng mellom undervisningsform og vurderingsform. Det meste av
undervisningen vil foregå i grupper hvor diskusjon og refleksjon over sentrale temaer i studiet vil bli vektlagt, gjerne i kombinasjon med praktiske
øvelser. Det er da viktig at studentene er til stede og dette er begrunnelsen for at det er obligatorisk oppmøte som må godkjennes i henhold til
fraværsreglement før studentene kan fremstille seg til eksamen i det enkelte emne.
I hovedsak har vi lagt opp til vurderingsformer der studentene skal presentere sine arbeider og resultater og vil variere mellom individuelle
fremføringer og fremføring i gruppe. Denne formen er valgt fordi undervisningen er praktisk rettet og utøvelse av ferdigheter er sentralt.
Internasjonalisering og utveksling
I Irland og Island er det universiteter som har hatt høyere utdanninger rettet mot utviklingshemmede i flere å og som det er etablert samarbeid
med i løpet av planlegging av studiet. Dette er University of Iceland, Reykjavik og Trinity College, Dublin. Samarbeidet vil her fortsette både knyttet
til utvikling av undervisning og forskning.
Faglig kompetanse for etablering av studiet
Tre fakultet ved Nord universitet samarbeider om dette studiet. Studiested vil være i Bodø og fakultet for samfunnsvitenskap vil ha det
organisatoriske ansvaret. Dette fakultetet har program- og emneansvarlig samt medlem i ressursgruppe. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap med
medarbeider stasjonert i Namsos inngår med enmneansvar og har representant i ressursgruppe. Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag går inn
med medarbeider i Mo i Rana som faglige ressursperson.
Den samlede kompetansen med blanding av kjennskap til målgruppen, utvikling av undervisningsopplegg og forskning knytet til
funksjonshemming generelt og personer med utviklingshemming spesielt vurderer vi som svært god.
Kravet fra NOKUT om at minst 50% av de som har undervisnings- og emne ansvar skal ha førstekompetanse oppfylles. De som har programog emne ansvar har førstekompetanse som dosenter. I ressursgruppen er det en med førstekompetanse som professor og to universitetslektorer. Den
ene av universitetslektorene har søkt om førstekompetanse og den andre er i startgropen for å søke.

Videre studier
I og med at studiet er nybrottsarbeid finnes det i dag ikke muligheter for videre studier. Det er imidlertid et sterkt ønske fra initiativtakere at
det skal bli mulig å utvikle en bachelor som dette studiet kan inngå i. Dette må vurderes nærmere når erfaringer fra dette første studiet er gjort og
studiet er evaluert.
Yrkesmuligheter
Kandidatene som tar denne utdanningen skal kunne opptre som likemenn for andre og representere andre på system- og samfunnsnivå. Det
kan være som brukerrepresentant på systemnivå, som talsperson på kurs og annen opplæring av fagfolk, som styremedlem i organisasjoner, som
foreleser på kurs som interesseorganisasjonene har for foreldre og andre og delta i offentlig debatt.
Gjennom emnet «Arbeid, aktivitet og deltakelse» vil studentene få kjennskap til arbeidsmuligheter noe som vil kunne gjøre dem bedre rustet
for arbeidslivet.
Opptakskrav:
Opptak skjer på bakgrunn av realkompetanse (§3-1) eller etter dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for søkere under 25 år
(§3-2). I vurdering for opptak vil det bli lagt vekt på fullført videregående skole. Studiet er spesielt tilrettelagt for personer med kognitive
funksjonsnedsettelser som har hatt individuell opplæringsplan (IOP) i videregående skole. De som er interessert i studiet vil bli invitert til en
informasjonsdag om studiet sammen med sine nærmeste støttespillere. Aktuelle søkere vil bli innkalt til et intervju før opptak gjøres.
Økonomiske forhold
Studiet er undervisningsintensivt særlig fordi dette er det første av sitt slag i Norge og det skal skje utvikling av undervisningsmåter og tilrettelegging
av undervisningsmateriell parallelt.
En samlingsuke beregnes slik:
106 læretimer (forelesninger og arbeid i grupper) dvs 636 t pr studieår og 1272 for to studieår.
24 læretimer til individuell veiledning dvs en time individuell veiledning pr student pr samligsuke, 144 t pr studieår og 288 for to studieår.
8 læretimer pr samlingsuke til veiledning av mentorer dvs 48 t pr studieår og 96 t for to studieår.
Ressursgruppe
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Arbeidet til de tre fagpersonene som skal bistå emneansvarlige med utvikling av undervisningsmateriell og undervisningsmetoder beregnes til 10
timer pr emne dvs 30 timer pr emne. Det er fire emner over to år og dette vil utgjøre 120 timer for hele studiet.
Program og emne ansvar
Programansvar for årsstudie utgjør 80 t. Emneansvar for 10 studiepoeng er 40 t og for 20 studiepoeng 65 t. Til sammen utgjør det 290 t.
Praksis
Finne praksisplasser og gjøre avtaler 12 t pr student.
Veiledning 4 t pr student dvs 8 læretimer. For 12 studenter på tre ulike emner utgjør dette totalt 720 lærertimer.
Praksisperiodens kostnader pr student beregnes til kr 5000.-. For tre praksisperioder utgjør det kr. 180.000.-.
Reiser
Emneansvarlig Oddbjørn Johansen som bor i Namsos må reise til Bodø i samligsukene. Det beregnes kr. 8000.- pr samlingsuke til reise, kos og losji.
Dette vil utgjøre kr. 48.000.- i året og 96.000.- totalt for to studieår.
Til sammen
2686 lærertimer og kr. 276.000.- til utgifter praksis og reiser emneansvarlig.
Det må søkes innpass i finansieringskategori.
Kvalifikasjon og vitnemål
Etter fullført og bestått studie vil kandidaten få en karakterutskrift hvor emner inngår med karakterfastsetting og opplysninger om hvor
studenten har hatt sin praksisperiode.
Mål, innhold og læringsutbytte i studiet
Studiet vil omhandle temaer om hva inkluderende praksis, selvbestemmelse og medvirkning som aktive borgere innebærer. Videre vil et
sentralt område være å øve seg på å tenke kritisk om funksjonshemming og ulike praksiser i samfunnsinstitusjoner, uttrykke ulike synspunkter, delta i
diskusjoner og ta del i å utforske løsninger på problemer.
Å lære seg å finne ut om ting er viktig. Derfor vil studentene også lære om forskning og delta på forskningsprosjekt som medforskere.
Disse emner inngår i studiet:


Emne 1: Selvbestemmelse i teori og praksis 10 studiepoeng



Emne 2: Samfunn, likemannsarbeid og representant for
andre 20 studiepoeng



Emne 3: Forskning og medforsker rollen 10



Emne 4: Arbeid, aktivitet og deltagelse 20 studiepoeng.

studiepoeng

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Etter endt utdanning har kandidaten:


kunnskap om samfunnsinstitusjoner og verdier som ligger til grunn for vårt demokrati



kjennskap til ulike forståelser av funksjonshemming



kunnskap om levekår for personer med utviklingshemming



kunnskap om rettigheter personer med utviklingshemming har



kjennskap til forskning og forskningsprosessen



kunnskap om ulike roller som talsperson, likemann, representant på systemnivå og som medforsker

Ferdigheter:
Etter endt utdanning kan kandidaten:


finne, vurdere og henvise til kunnskap om rettigheter og tilrettelegge for at andre skal kunne ta del i denne kunnskapen



reflektere over hvordan ulike forhold innvirker på livssituasjoner



anvende kunnskap om samfunnet til å reflektere i møte med enkeltpersoner og deres livssituasjon



reflektere over verdier og holdninger som ligger til grunn for ulike ordninger og praksis



anvende relevant kunnskap og egne erfaringer for å ivareta rollen som likemann, representant på systemnivå og være medforsker

Generell kompetanse:
Etter endt utdanning kan kandidaten:
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samarbeide med andre for å fjerne barrierer i samfunnet som virker diskriminerende og øker gapet mellom den enkeltes forutsetning og



utveksle synspunkter og delta i diskusjoner med andre om hva selvbestemmelse innebærer



planlegge og gjennomføre rollen som talsperson og representere personer med utviklingshemming på ulike nivåer



ha kjennskap til forskningsprosessen og kunne delta som medforsker

samfunnets krav

Oversikt over emne ansvar, fagmiljø, ressurs på studiet og kompetanse
Gunn Strand Hutchinson, fakultet for samfunnsvitenskap, vil være programansvarlig og ha ansvar for to av emnene. Oddbjørn Johansen,
fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er emneansvarlig for to emner. Det er etablert en ressursgruppe på tre personer som vil bistå emneansvarlige
med å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg. De som inngår i denne gruppen er professor Johans T. Sandvin ved fakultet for
samfunnsvitenskap, Bodø, høgskolelektor Marit Haugenes ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Namsos, og høgskolelektor Lisbeth Flatraker
ved fakultet for lærerfag, kunst og kulturfag, Mo i Rana.
For de tre som inngår i ressursgruppe vil belastning for den enkelte være på ti timer pr emne dvs 40 timer totalt for den enkelte.
Tabellen nedenfor viser emner og emneansvar, ressurs brukt på dette studiet og hva som gjenstår til andre program.

Emnekode

Emnenavn

Emneansvarlig

Ressurs på

Ressurs på

programmet

andre

Stillingskode

Studiepoeng

program
Selvbestemmelse i
teori og praksis
Samfunn,
likemannsarbeid og
representant for
andre
Forskning og
medforskerrollen
Arbeid, aktivitet og
deltakelse

Gunn Strand
Hutchinson
Gunn Strand
Hutchinson

60%

0

Dosent

10

60%

0

Dosent

20

Oddbjørn
Johansen
Oddbjørn
Johansen

60%

40%

Dosent

10

60%

40%

Dosent

20

Vi vurderer den samlede fagkompetanse for de emneansvarlige og medlemmer av ressursgruppen som svært relevant for dette studiet.
Program- og emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson har i sosialt arbeid bidratt til fagutvikling i samfunnsarbeid og publisert lærebøker. I
samfunnsarbeid er arbeid med utvikling av selvbestemmelse og støtte til utvikling av kompetanse på å bli aktive medborgere sentralt. Hun har nylig
vært involvert i et forskningsprosjekt hvor selvbestemmelse og medborgerskap blant utviklingshemmede er i fokus. I tillegg til sitt arbeid har hun
over flere tiår hatt tillitsverv i interesseorganisasjonen Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) hvor hun blant annet som studieleder på
nasjonalt nivå og fylkesstudieleder har vært involvert i utvikling av studiemateriell og kursing av medlemmer med utviklingshemming.
Emneansvarlig Oddbjørn Johansen har på vernepleierutdanningen bidratt med aksjonsforskning og forskning rundt selvbestemmelse, aktivitet og
kulturdeltagelse blant og med mennesker med utviklingshemming. Han har vært en av initiativtakerne til teater nonSTOP et profesjonelt teater for
mennesker med utviklingshemming. I tillegg er han aktiv deltakende i et forskningsprosjekt vedrørende omfattende tjenester i andres hjem hvor
fokuset er på opplevd selvbestemmelse hos brukere med stort bistandsbehov. Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med SAMFORSK NTNU.
Han har arbeidet som studieleder ved vernepleierutdanningen hvor han hovedfokus har vært på alternative lærings- og vurderingsordninger.
Johans Tveit Sandvin har undervist både i sosialt arbeid og sosiologi, på alle nivå, både i teori og metode generelt, og i temaer som berører
velferdsstatens tjenester og utfordringer spesielt. Som forsker har Sandvin blant annet fulgt situasjonen til mennesker med utviklingshemming
gjennom flere tiår, og har bidratt til å til å sette søkelys på viktige problemstillinger både som forsker, foredragsholder, som medlem i offentlige
utvalg, som leder av Statens råd for funksjonshemmede og som medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
Marit Haugenes i ressursgruppa er tilknyttet vernepleierutdanningen. Her har hun deltatt i flere prosjekter der personer med utviklingshemming har
vært deltakere; Lettere når jeg er aktiv og medforskere; Mitt hjem – Min arbeidsplass og Slik vil jeg ha det!. De to prosjektene der medforskning er
arbeidsformen inneholder forskning på medforskningsprosessen. Alle prosjektene har fokus på utvikling av kompetanse i selvbestemmelse og
selvhevdelse, og har vært gjennomført i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU. Ut over arbeid med disse prosjektene er
utdanning av vernepleiere en sentral del av arbeidsoppgavene. Her har studentaktive metoder en sentral plass i den pedagogiske tilretteleggingen.
Lisbeth Flatraaker har sin spisskompetanse knyttet til mangfoldtematikk i vid forstand. Gjennom sitt virke ved ulike institusjoner for barn og voksne
med utviklingshemmede på 1980 – tallet var hun med på to store HVPU reformer. Den første da de fylkeskommunale sentralinstitusjonene ble
nedlagt. Den andre da egne kommunale boliger for alle ble et viktig mål. Senere, som leder av et kommunalt flyktningkontor fortsatte hun sitt
engasjement for brukermedvirkning, mestringsperspektiv, inkludering, toleranse, respekt og likeverdig opplæring, bare i forhold til ei ny gruppe,
flykninger og asylsøkere. Senere har hun gjennom jobb som lærer i grunnskolen undervist elever med rettigheter etter både Opplæringslovas § 5 og
Opplæringslovas § 2-8.
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Som forsker i UH sektor har Flatraaker de siste fem årene bidratt både med kunnskapsformidling og forskning. I perioden 2013 – 2014 deltok hun i
det nasjonalt initierte Kompetanse for Mangfoldprosjektet som ble ledet fra UiT. Hennes personlige erfaringer, eget utviklingsarbeid og senere
forskning er meget relevante fordi hun ivaretar et helhetsperspektiv i forhold til sårbare personer som faller utenfor det vi kan kalle
«normalkategorien», og som derfor utfordrer mange profesjonsansatte blant annet innen opplærings – og helsesektor.
Kobling til forskning og FOU-arbeid i studiet
Et av emnene Forskning og medforskerrollen har fokus på forskning og studentene skal få praksis i det å delta i forskningsprosjekt som
medforskere. Dette innebærer at studentene vil bli koblet til pågående forskningsprosjekter. Det tas sikte på at fagmiljø ved fakultet for
samfunnsvitenskap søker om forskningsmidler til evaluering av den første utdanningen og at dette gjøres i samarbeid med forskere ved andre
universitet. Professor Trond Bliksvær, fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø, vil være forskningsansvarlig og samarbeid vil være
med professor Bjørn Erik Johnsen, vernepleierutdanningen i Harstad, UIT.
Forskningsrådets program FINNUT vil være svært aktuelt å søke midler fra.
Fakultet for samfunnsvitenskap lyser nå ut fire stipendiatstillinger rettet mot PhD i sosiologi. Det vil kunne være aktuelt å koble en stipendiat
til et følgeforskningsprosjekt for dette foreslåtte studiet.

Fakta opplysninger om studiet
Felt
Fyll ut / Velg standardtekst

Skriveveiledning

Programnavn

Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis

Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Samfunnsvitenskap

Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.

Årsstudium

Studiepoeng (ECTS)
Varighet

60
2 år

Studiemodus

Deltid

Oppgi programmets
varighet i antall semester.
For deltid – velg
progresjonsprosent.

Evt. studieprogresjon:
50
Studiested

Bodø

Programansvarlig

Gunn Strand Hutchinson

Studieveileder

Astrid Kjærefjord Gaaustad

Undervisningsspråk

Norsk

Kostnader
(P-KOST)

Ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

Oppgi evt. informasjon om
øvrige kostnader, f.eks
feltarbeid, tokt, nødvendig
utstyr.

Fort. >

Beskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Fyll ut / velg standardtekst
Dette er første studie på universitets- og
høgskolenivå i Norge rettet mot personer med kognitive
funksjonsnedsettelser. Å kunne utvikle seg som menneske er

Skriveveiledning
Beskriv studiet i 3-4
setninger. Hvorfor er det
viktig? Hvem vil ha
interesse for studiet?

sentralt i studiet. Gjennom studiet får studenten kunnskap om
samfunn, samfunnsinstitusjoner, arbeidsmarked og
fritidssektoren og får mulighet til å oppøve ferdigheter om
hvordan man kan påvirke beslutninger som tas på ulike
områder i samfunnet.

132

6

102/17 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 - 17/03810-1 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 : nystudievedlegg3selvbestemmelse

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Etter gjennomført studie skal kandidaten kunne opptre som
likemann for andre personer med utviklingshemming.
Utdanningen gir kompetanse i det å være brukerrepresentant
på systemnivå og være talsperson på kurs og annen opplæring
av fagfolk. Kandidaten skal også kunne delta som foreleser på
kurs som interesseorganisasjonene har for foreldre og andre
og kunne delta i offentlig debatt. Kandidaten vil også få
kjennskap til arbeidsmuligheter noe som kan gjøre den enkelte
bedre rustet for arbeidslivet.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

I og med at dette er første studie rettet mot denne
målgruppen finnes det i dag ikke muligheter for videre
utdanning. Avhengig av erfaring med dette studiet og
evalueringen vil det kunne bli arbeidet for å utvikle en
bachelor som dette studiet kan inngå i.

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Opptak skjer på bakgrunn av realkompetanse (§3-1) eller
etter dispensasjon fra kravet om generell
studiekompetanse for søkere under 25 år (§3-2). I
vurdering for opptak vil det bli lagt vekt på fullført
videregående skole. Det vil bli gjennomført intervju av
aktuelle søkere.

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter å
ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.
Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.
For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.
Oppgi evt. andre
opptakskrav.

Fort. >
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Realkompetanse
(P-REALKP)

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Oppgi evt. særskilte krav

Studiet vil omhandle temaer om hva inkluderende
praksis, selvbestemmelse og medvirkning som aktive borgere
innebærer. Videre vil et sentralt område være å øve seg på å å
tenke kritisk om funksjonshemming og ulike praksiser i
samfunnsinstitusjoner, uttrykke ulike synspunkter, delta i

Beskriv programmet,
programmets formål,
innhold og struktur. Husk å
ikke gjenta informasjon
som fremkommer i andre
felt f.eks. Kort introduksjon
eller Læringsutbytte.

diskusjoner og ta del i å utforske løsninger på problemer.
Å lære seg å finne ut om ting er viktig. Derfor vil studentene
også lære om forskning og delta på forskningsprosjekt som
medforskere.
Disse emner inngår i studiet:
 Emne 1: Selvbestemmelse i teori og praksis 10
studiepoeng


Emne 2: Samfunn, likemannsarbeid og talsperson for
andre 20 studiepoeng



Emne 3: Forskning og medforsker rollen 10
studiepoeng



Emne 4: Arbeid, aktivitet og deltagelse 20
studiepoeng.

Læringsutbytte
(P-MAL)

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Etter endt utdanning har kandidaten:


kunnskap om samfunnsinstitusjoner og
verdier som ligger til grunn for vårt

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100 –
200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

demokrati


kjennskap til ulike forståelser av
funksjonshemming



kunnskap om levekår for personer med
utviklingshemming



kunnskap om rettigheter personer med
utviklingshemming har



kjennskap til forskning og
forskningsprosessen



kunnskap om ulike roller som talsperson,
likemann, representant på systemnivå og
medforsker rollen

Ferdigheter:
Etter endt utdanning kan kandidaten:


finne, vurdere og henvise til kunnskap om
rettigheter og tilrettelegge for at andre skal
kunne ta del i denne kunnskapen



reflektere over hvordan ulike forhold innvirker
på livssituasjoner



anvende kunnskap om samfunnet til å reflektere
i møte med enkeltpersoner og deres livssituasjon



reflektere over verdier og holdninger som ligger
til grunn for ulike ordninger og praksis



anvende relevant kunnskap og egne erfaringer
for å ivareta rollen som likemann, representant
på systemnivå og være medforsker

Generell kompetanse:
Etter endt utdanning kan kandidaten:


samarbeide med andre for å fjerne barrierer i
samfunnet som virker diskriminerende og øker gapet
mellom den enkeltes forutsetning og samfunnets
krav



utveksle synspunkter og delta i diskusjoner med
andre om hva selvbestemmelse innebærer
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planlegge og gjennomføre rollen som talsperson og
representere personer med utviklingshemming på
ulike nivåer



ha kjennskap til forskningsprosessen og kunne delta
som medforsker

Utveksling
(P-UTVEKS)

Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for utveksling,
samt hvilke/t semester
anbefales til utveksling.
Beskriv konkrete
utvekslings- og
praksisavtaler.

Fort. >
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Lover, retningslinjer og reglement
Felt
Fyll ut / velg standardtekst
Programevaluering
(P-EVALU)

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår
som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Studiet vil også bli evaluert gjennom et
følgeforskningsprosjekt.
Obligatorisk deltakelse i undervisning Jmfr
godkjent reglement
Krav til deltakelse må være godkjent før man kan
fremstille seg til vurdering i de enkelte emner.
Vurderingsform er gruppeoppgave med muntlig
presentasjon.

Vurdering gis for oppmøte som godkjent/ikke
godkjent og på gruppeeksamen med muntlig
presentasjon som bestått/ikke bestått

Skriveveiledning
Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.
Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet samt
Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet.

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet samt tilhørende retningslinjer på
universitetets nettsider.

Vis til rammeplaner,
retningslinjer for tildeling
av praksisplasser osv.,
med lenker og
vedtaksdato om aktuelt

Faktaopplysninger om emnet

Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Selvbestemmelse i teori og praksis (10stp)

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Gunn Strand Hutchinson

Skriveveiledning

Bodø

Undervisningsspråk
Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)
Emneevaluering
(E-EVALU)

Norsk
Høst 2018
Nei. Inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende
praksis»
Semester avgift og pensumlitteratur.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse

Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Fyll ut / velg tekst
Studentene vil lære om de politiske mål for
selvbestemmelse og hva FN konvensjonen for mennesker
med nedsatt funksjonsevne sier om selvbestemmelse.
Videre vil man se på hva forskning,
organisasjoner og hva NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
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for å realisere grunnleggende rettigheter for personer
med utviklingshemming sier om hvordan situasjonen er i

å benytte punktliste i
dette feltet.

dag når det gjelder selvbestemmelse og hva som foreslås
om beslutningsstøtte.
Det vil bli arbeidet med egen forståelse og
praksis i utøvelse av selvbestemmelse, hva
beslutningsstøtte innebærer og hvordan ta i bruk ulike
kunnskapskilder for å belyse livssituasjoner.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten:


har kjennskap til ulike forståelser av
funksjonshemming



Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

kjenner til politiske mål for
selvbestemmelse



kjenner til hvordan selvbestemmelsen
for personer med utviklingshemming
kan være



kjenner til viktige forutsetninger for
utvikling av selvbestemmelse

Ferdigheter:
Studenten kan:


anvende relevant kunnskap i refleksjon og
diskusjon om selvbestemmelse



reflektere over hva selvbestemmelse og
beslutningsstøtte i praksis kan innebære og
hva som er viktig for å styrke
enkeltpersoners selvhevdelse

Generell kompetanse:
Studenten:


har innsikt i hvordan samspillet mellom den
enkeltes forutsetninger og krav fra miljøet har
betydning for funksjonshemming



kan gjøre rede for hva som er sentrale
målsettinger for selvbestemmelse



kan utveksle synspunkter med andre om hva som
kan styrke selvbestemmelse

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkludering i praksis»

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Opptakskrav til studiet «Selvbestemmelse,
medborgerskap og inkluderende praksis»

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Samlingsbasert

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

På enkelte forelesninger vil studentene delta på
undervisning sammen med andre studenter på FSV. Et
viktig prinsipp for studiet er at undervisningen skal bygge
på de erfaringer og den kunnskapen studentene har.
Undervisningen vil ta utgangspunkt i å forklare eller vise
hvordan ting henger sammen samt ta opp hva man
allerede vet om de ulike temaene.
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Lesing og skriftlig arbeid vil forekomme, men i
begrenset omfang. Studentene vil få hjelp til å sette seg
inn i pensum. Dette vil skje med utgangspunkt i den
enkelte student.
Gruppearbeid, diskusjoner og samtaler vil derfor
være en sentral basis i all tilrettelegging for læring. Videre
vil drama, rollespill og forumteater bli tatt i bruk for å
oppøve deltagernes ferdigheter. Læringsaktiviteten vil
være styrt ut fra at deltagerne selv skal være aktiv og
legge premissene for hvordan undervisningen blir lagt
opp.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Lov om vergemål (2010)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011)
Pasient og brukerrettighetsloven (1999)
FN konvensjonen om rettigheter for personer med
nedsatt funksjonsevne (2008)
NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for sikre mennesker

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

med utviklingshemming grunnleggende
rettigheter
Ellingsen, E. K. (2007) Selvbestemmelse – Egne og andres
valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
Tidemand-Andersen, C. (2016) Dette er meg. En bok om
identitet, følelser og valg for folk med
utviklingshemming. Bønes: Skauge Forlag.
Kittelså, A.M. (2011) Vanlig eller utviklingshemmet?
Selvforståelse og andres følelser. Bergen:
Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.
Pensumlitteratur vil bli tilrettelagt for den enkelte
student.

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Nei

Obligatorisk deltakelse i undervisning jmfr. godkjent
reglement. Krav til deltakelse må være godkjent før man
kan fremstille seg til vurdering i emnet. Vurderingsform er
gruppeoppgave med muntlig presentasjon. Karakterer vil
være bestått eller ikke bestått. Dersom man får
karakteren ikke bestått vil det være mulig å arbeide videre
med oppgave og fremstille seg til ny prøve to ganger jmfr.
eksamensreglement.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat. Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på
web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig ved fakultetet. Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner

Faktaopplysninger om emnet

Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Samfunn, likemannsarbeid og talsperson for andre (20stp)

Skriveveiledning
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Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Emneansvarlig
Gunn Strand Hutchinson
Undervisningsspråk
Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)
Emneevaluering
(E-EVALU)

Norsk
Høst 2018, vår 2019 og høst 2019
Nei
Semester avgift og pensumlitteratur.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse

Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Fyll ut / velg tekst
Emnet skal legge grunnlaget for kunnskap,
kompetanse og ferdigheter studenten skal ha for å kunne
være en aktiv borger.
Emnet skal gi innføring i demokratitenkning,
likestilling og deltakelse, det norske samfunn, politiske
systemer og velferdssamfunnet samt velferdsstatens
utvikling.

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Studentene vil lære om hva offentlige
myndigheter sier om likemannsarbeid, medvirkning og
det å representere andre på system- og samfunnsnivå. En
stor del av emnet dreier seg om opparbeidelse av
praktiske ferdigheter i utøvelsen av disse roller.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten :


kjenner til verdier som ligger til grunn for vårt
demokratiske system



Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

har kunnskap om kjennetegn ved den norske
velferdsstaten



kjenner til politiske mål for personer med
funksjonsnedsettelse og deltakelse som
medborgere



kunnskap om hva aktivt medborgerskap
innebærer

Ferdigheter:
Studenten kan:


reflektere over hvordan man kan delta for å
være en aktiv medborger



anvende kunnskap for å begrunne hvorfor
det er viktig at også personer med
utviklingshemming er aktive deltakere



gå inn i rollen som likemann.



representere andre på ulike områder i
system og samfunn



veilede andre i det å være aktiv medborger

Generell kompetanse:
Studenten :


kan samarbeide med andre for å påvirke på ulike
områder



har innsikt i veiledning av andre om det å være
aktiv medborger

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkludering i praksis»

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
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frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Opptakskrav til studiet «Selvbestemmelse,
medborgerskap og inkluderende praksis»

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Samlingsbasert
På enkelte forelesninger vil studentene delta på
undervisning sammen med studenter fra andre studier på
fakultet for samfunnsvitenskap. Det vil bli lagt opp til å
treffe politikere, administrative ledere, fag- og
interesseorganisasjoner samt mediefolk.
Et viktig prinsipp for utdanningen er at
undervisningen skal bygge på de erfaringer og den
kunnskapen studentene har. Undervisningen vil ta
utgangspunkt i å forklare eller vise hvordan ting henger
sammen samt ta opp hva man allerede vet om de ulike
temaene.
Gruppearbeid, diskusjoner og samtaler vil derfor være en
sentral basis i all tilrettelegging for læring. Videre vil
drama, rollespill og forumteater bli tatt i bruk for å
oppøve deltagernes ferdigheter. Læringsaktiviteten vil
være styrt ut fra at studentene selv skal være aktiv i og
legge premissene for hvordan undervisningen blir lagt
opp.
Lesing og skriftlig arbeid vil forekomme, men i begrenset
omfang. Studentene vil få hjelp til å sette seg inn i
pensum. Dette vil skje med utgangspunkt i den enkelte
student.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Lov om vergemål (2010)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011)
Pasient og brukerrettighetsloven (1999)
Opplæringsloven (1998)
FN konvensjonen om rettigheter for personer med
nedsatt funksjonsevne (2008)
NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for sikre mennesker

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

med utviklingshemming grunnleggende
rettigheter
Ellingsen, E. K. (red.) (2014) Utviklingshemming og
deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.
Hutchinson, G.S. (2010) Samfunnsarbeid. Mobilisering og
deltakelse i sosialfaglig arbeid. Oslo:
Universitetsforlaget.
Söderström, S. & Tøssebro, J. (2011) Innfridde mål eller
brutte visjoner? Noen hovedlinjer i utviklingen av
levekår og tjenester for utviklingshemmede.
Rapport Mangfold og inkludering. Trondheim:
Samfunnsforskning AS.
Pensumlitteratur vil bli tilrettelagt for den enkelte
student.

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

I emnet er det lagt opp en praksisperiode hvor
studenten under veiledning skal oppøve seg ferdigheter
som talsperson. Praksisplassen vil kunne være knyttet til
ulike arbeidsplasser, bofelleskap eller institusjoner som
NAV, sykehus, interesseorganisasjoner eller frivillige lag
og organisasjoner.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
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Vurderingsordninger

Obligatorisk deltakelse i undervisning jmfr. godkjent
reglement. Krav til deltakelse må være godkjent før man
kan fremstille seg til vurdering i emnet.
Vurderingsform er gruppeoppgave med muntlig
presentasjon.
Karakterer vil være bestått eller ikke bestått. Dersom
man får karakteren ikke bestått vil det være mulig å
arbeide videre med oppgave og fremstille seg til ny prøve
to ganger jmfr. eksamensreglement.

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat. Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på
web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig ved fakultetet. Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner

Faktaopplysninger om emnet

Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Forskning og medforskerrollen (10sp)

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Oddbjørn Johansen
Undervisningsspråk
Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)
Emneevaluering
(E-EVALU)

Norsk
Høst 2018, vår 2019, høst 2019, vår 2020
Nei inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis»
Semester avgift og pensumlitteratur.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse

Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Fyll ut / velg tekst
Emnet skal gi kunnskap om forskning og den rolle
forskning kan spille når det gjelder å forstå og utvikle
samfunnet til et inkluderende samfunn.
I forskning har det tidligere vært tradisjon å
forske «på» marginale grupper, mens det nå er et sterkt
krav om å inkludere de som er i fokus som medforskere.

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

141

15

102/17 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 - 17/03810-1 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019 : nystudievedlegg3selvbestemmelse

Dette gjelder også personer med utviklingshemming.
Emnet vil bygge på erfaringer fra medforskningsprosjekter
Det vil bli lagt vekt på praktisk arbeid med
medforskerrollen og hvordan den kan fungere.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten:


kjenner til forskningsprosessen



har kunnskap om medforskerrollen

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter:
Studenten kan:


anvende forskning til å belyse levekår



bruke egne erfaringer I medforskerrollen



reflektere over egen rolle som medforsker

Generell kompetanse:
Studenten:


kan planlegge og delta som medforsker i
forskningsprosjekter



kan presentere forskning som begrunnelse for
synspunkter som brukes i diskusjoner

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkluderende praksis»

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Opptakskrav til studiet «Selvbestemmelse,
medborgerskap og inkluderende praksis»

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Et viktig prinsipp for utdanningen er at undervisningen

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

skal bygge på de erfaringer og den kunnskap studenten
har. Undervisningen vil ta utgangspunkt i å forklare eller
vise hvordan ting henger sammen samt ta opp det vi
allerede vet om de ulike temaene.
Gruppearbeid, diskusjoner og samtaler vil derfor
være en sentral basis i all tilrettelegging for læring.
Læringsaktiviteten vil være styrt ut fra at studentene selv
skal være aktiv i og legge premissene for hvordan
undervisningen blir lagt opp.
Lesing og skriftlig arbeid vil forekomme, men i
begrenset omfang. Studentene vil få hjelp til å sette seg
inn i pensum. Dette vil skje med utgangspunkt i den
enkelte student.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Bramness, J. G. (2016) Hva jeg snakker om når jeg
snakker om forskning. Oslo: Universitetsforlaget

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Johannesen, A., Natland, s. Støkken, A.M. (red.) (2011)
Samarbeidsforskning i praksis. Oslo:
Universitetsforlaget
Studentene vil få pensum tilrettelagt med
utgangspunkt i den enkelte.
Det vil bli tatt i bruk filmer og arbeidshefter knyttet til
medforskerrollen fra prosjektet Mitt hjem – Min
arbeidsplass og videreføringen i prosjektet Slik vil jeg
ha det. Dette er eksempler fra forskningsprosjekter
hvor personer med utviklingshemming er medforskere.
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Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

I emnet er lagt inn praksis hvor studentene vil få
mulighet til å delta i pågående forskningsprosjekt som
medforsker.

Vurderingsordninger

Obligatorisk deltakelse i undervisning jmfr. godkjent
reglement. Krav til deltakelse må være godkjent før man
kan fremstille seg til vurdering i emnet.
Vurderingsform er gruppeoppgave med muntlig
presentasjon av forskningsprosjekt de har deltatt i.
Karakterer vil være bestått eller ikke bestått. Dersom
man får karakteren ikke bestått vil det være mulig å
arbeide videre med oppgave og fremstille seg til ny prøve
to ganger jmfr. eksamensreglement.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat. Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på
web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig ved fakultetet. Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner

Faktaopplysninger om emnet

Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Arbeid, aktivitet og deltakelse (20stp)

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Oddbjørn Johansen
Undervisningsspråk
Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)
Emneevaluering
(E-EVALU)

Norsk
Høst 2019 og vår 2020
Nei, inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis»
Semester avgift og pensumlitteratur.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse

Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Fyll ut / velg tekst
Levekårsundersøkelser viser at
utviklingshemmede har sakket akterut de seinere år når
det gjelder arbeid (Tøssebro og Söderholm, 2011). I dette
emnet inngår kunnskap om arbeidslivet og hvilke
muligheter som finnes for tilrettelegging på
arbeidsplasser for arbeidstakere med en kognitiv
funksjonsnedsettelse

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Det vil også bli tatt opp ulike aktiviteter og
ordninger innen fritid. Her vil studentene lære om
hvordan starte opp aktiviteter og lære om hvilke mulige
ordninger som finnes for å tilrettelegge for aktiviteter ut
fra den enkeltes interessefelt.
Praktiske øvelser, møte med arbeidsliv og ulike
organisasjoner og veiledning av andre vil bli tatt opp. I
deler av emnet vil studentene delta på undervisning
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sammen med studenter fra andre studier på fakultet for
samfunnsvitenskap.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten:


kjenner til politiske målsettinger for
arbeid for alle



Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

kjenner til hvordan situasjonen er i dag
for personer med utviklingshemming
når det gjelder arbeid



kjenner til ulike muligheter som finnes
for tilpasning av arbeid for arbeidstakere
med utviklingshemming



kjenner til hva som finnes av ulike
fritidsaktiviteter og har kunnskap om
hvordan fritidsaktiviteter kan
tilrettelegges for å kunne inkludere
mennesker med kognitiv
funksjonsnedsettelse

Ferdigheter:
Studenten kan:


informere andre om arbeidsmuligheter



informere andre om fritidsmuligheter



gjøre rede for ulike måter fritidsaktiviteter kan
tilrettelegges på for å inkludere personer med
kognitiv funksjonsnedsettelse



ta initiativ for å få igangsatt eller endret praksis i
eksisterende aktiviteter for å kunne inkludere
personer med utviklingshemming

Generell kompetanse:
Studenten:


kan være en ressurs i forhold til andre når det
gjelder arbeid



kan være initiativtaker og samarbeidspartner for
å få startet nye fritidsaktiviteter eller gjort
endringer med sikte på inkludering

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Inngår i studiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkluderende praksis»

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Opptakskrav til studiet «Selvbestemmelse,
medborgerskap og inkluderende praksis»

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Et viktig prinsipp for utdanningen er at undervisningen

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

skal bygge på de erfaringer og den kunnskapen
studentene har. Undervisningen vil ta utgangspunkt i å
forklare eller vise hvordan ting henger sammen samt ta
opp hva man allerede vet om de ulike temaene.
Gruppearbeid, diskusjoner og samtaler vil derfor
være en sentral basis i all tilrettelegging for læring. Videre
vil drama, rollespill og forumteater bli tatt i bruk for å
oppøve studentenes ferdigheter.
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Læringsaktiviteten vil være styrt ut fra at
studentene selv skal være aktiv i og legge premissene for
hvordan undervisningen blir lagt opp.
Lesing og skriftlig arbeid vil forekomme, men i
begrenset omfang. Studentene vil få hjelp til å sette seg
inn i pensum. Dette vil skje med utgangspunkt i den
enkelte student.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Pensum:
Arbeid- og Inkluderingsdepartementet: St.meld. nr. 9
(2006-2007): Arbeid, Velferd og Inkludering.
Oslo.
Beyer, S., Verdugo, M.A., Jordan de Urries, F.B. (2010):
A Comparative Study of the Situation of
Supported Employment in Europe. Journal of
Policy and Practice in Intellectual Disabilities,
Vol.7, 130-136.
Bliksvær, T. og Midtsundstad, A. (2015) Deltakelse på
fritiden – perspektiver på fritidsdeltakelse for
mennesker med utviklingshemming. Bergen:
Fagbokforlaget
Ellingsen, K.E. (2011): Nederst ved enden av bordet?
Om utviklingshemmedes deltakelse i
arbeidslivet. Fontene Forskning 2/11, s.4-19
Midtsundstad, A. (2016) Aktiv i eget liv. Muligheter på
ulike livsarenaer for mennesker med
utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget
Olsen, Terje (2009): Versjoner av arbeid. Dagaktivitet
og arbeid etter avviklingen av
institusjonsomsorgen. Uppsala, Uppsala
Universitet.
Reinertsen, S. (2012) Nasjonal tilstandsrapport over
Arbeids- og aktivitetssituasjonen blant
personer med psykisk utviklingshemming.
Rapport juni 2012 NAKU
Studentene vil få pensum tilrettelagt med
utgangspunkt i den enkelte.

I emnet er det lagt opp en praksisperiode hvor
studenten under veiledning skal få erfaring fra ulike
fritidsområder og arbeidsplasser.

Vurderingsordninger

Obligatorisk deltakelse i undervisning jmfr. godkjent
reglement. Krav til deltakelse må være godkjent før man
kan fremstille seg til vurdering i emnet.
Vurderingsform er gruppeoppgave med muntlig
presentasjon av gruppe eller individuell oppgave knyttet
til praksis. Karakterer vil være bestått eller ikke bestått.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Dersom man får karakteren ikke bestått vil det være mulig
å arbeide videre med oppgave og fremstille seg til ny
prøve to ganger jmfr. eksamensreglement.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat. Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på
web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig ved fakultetet. Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
 Ansvarlig fakultet
 Nivå
 Studiepoeng
 Undervisningssemester
 Varighet
 Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Saksgang

Møtedato

ENDELIG STUDIEPORTEFØLJE VED NORD UNIVERSITET 2018/2019
Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte forslag til studieportefølje for studier over 30 studiepoengs
omfang for studieåret 2018/2019, samt nedlegging av studier i tråd med saksframlegget.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene fortsetter arbeidet med samordning av
studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av endelig
studieportefølje for 2018/2019. Dette innebærer også å sikre god fordeling av
studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
 Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic endrer navn til Bachelor i paramedic,
med forbehold om godkjenning fra helsedirektoratet
 Master i biologi og akvakultur endrer navn til Master i biovitenskap
 Bachelor i sosiologi endrer navn til Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
 Bachelor i informasjonssystemer endrer navn til Bachelor i digital organisasjon og
økonomi
 Master of Science in Energy Management får et tillegg i navnet slik at nytt navn
blir Master of Science in Energy Management, Governance and International
Business
 Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse endrer navn til Master i beredskap og
kriseledelse
4. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke studiet når
søkertallene for studieåret 2018–2019 foreligger.
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Sammendrag
Etter at forslag til foreløpig studieportefølje ble behandlet av styret på møtet i juni, har
fakultetene fortsatt med planleggingen ut fra de føringer som styret ga. Nå legges
fakultetenes søknad om endelig studieportefølje 2018/2019 fram for styret.
Innledning
Studieporteføljen er en oversikt over de studieprogram universitetet tilbyr det aktuelle
studieåret. Studieplassene er beregnet for det enkelte program ut fra bl.a. kapasitet og
økonomi. I noen tilfeller er studieplassene absolutte, eksempelvis studier med praksis der
universitetet har avtale om begrensede praksisplasser. Studieporteføljen er også vurdert ut
fra årets søkertall og opptak.
Bakgrunn
Sak om foreløpig studieportefølje ble behandlet av styret i møte 14. juni. I vedtaket bes
fakultetene videreføre arbeidet med samordning av studieporteføljen for den fusjonerte
institusjonen, sikre programmenes faglige og økonomiske bærekraft og begrunne eventuell
etablering eller nedleggelse av studier. Her er SEFØ-modellen et godt verktøy.
Saken nevner også NOKUTs anbefaling til institusjonen etter innledende tilsyn, der Nord
universitet blir bedt om å vektlegge faglig styrke, utvikling og konsolidering av studiesteder
og studieportefølje. Dette finnes også igjen i Strukturmeldingen, som forventer en
effektivitetsgevinst etter fusjoner, der dublerende fagmiljø samkjøres og samles, og slik sikre
institusjonenes soliditet. Nord universitet har satt i gang et stort kompetanseløft for å nå
samme førstestillings- og toppkompetansenivå som tilsvarende institusjoner.
Det er tidligere vist til fakultetenes arbeid med vurdering og samordning av eksisterende
portefølje, slik som samordning av studieplanen for grunnskolelærerutdanningen,
mastergraden i musikk, praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, studier i økonomi
og ledelse, regnskap, sosiologi og sammenslåing av to masterprogram ved FBA. Styret ga
klare føringer om å videreføre dette arbeidet, også for profesjonsutdanninger som avventer
nye rammeplaner. Fakultetene har levert sine forslag til endelig portefølje for 2018-2019, og
vi kan nå vurdere om fakultetene har svart godt nok på forventningene i Kvalitetsmeldingen
om å unngå dublerende fagmiljø og sikre soliditeten. Likedan om noen av vurderingene som
ble gjort i sak om foreløpig studieportefølje har blitt endret.
Et tema som har vært tatt opp med fakultetene, er signaler om ny finansieringsmodell fra
KD, der uteksaminerte kandidater gir bedre finansiering enn studiepoeng. Emner og
årsenheter må i større grad bygges opp om de gradsgivende studiene, for å gi størst mulig
inntjening på sikt. Med store ressurser satt av til kompetanseheving, må både inntjening og
effektivitet i studietilbudet vektlegges og etterleves. Likeledes må tilbudet treffe samfunnets
behov for kompetanse, og da spesielt i våre nærområder. Tilbudet må også ha appell til
potensielle studenter, og vise arbeidsmuligheter etter studiet.
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Premisser for eksisterende portefølje:
Fakultetene ble spesielt bedt om å vurdere studieprogram som uteksaminerer mindre enn
20 studenter og har hatt lav rekruttering over mange år. Her er det mulighet både til å legge
ned studietilbudet permanent, videreutvikle tilbudet så det rekrutterer bedre eller å legge
det på is for en periode.
Enkelte studier, slik som lærer- og barnehagelærerstudiene, er kritisk for å dekke
samfunnets behov for arbeidskraft. Her har studier blitt opprettholdt, selv om ikke alle
studieplasser har blitt fylt. Vi kan likevel oppnå stordriftsfordeler ved samkjøring. Studier
som ikke er i tråd med strategi, profilområder og doktorgradene, bør fortrinnsvis avvikles.
I denne saken er det også lagt ved en oversikt over kurs på 30 studiepoeng og mindre. Slik
framgår fakultetenes samlede tilbud og forpliktelser. Se vedlagte tabeller.

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU):
I sak om foreløpig portefølje skrev fakultetet at det nye fakultet jobbet både med å bygge
kultur, sikre robuste fagmiljø, økonomisk bærekraftige studier og et kompetanseløft for
undervisningspersonalet. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess og krever fokus på hele
bredden av aktiviteter. FLU er det største fakultetet, både i antall ansatte og studenter.
Rekrutteringsarbeidet til lærerutdanningene vil være en av de viktigste oppgavene framover.
Fakultetet har benyttet SEFØ-modellen, og vurdert porteføljen i lys av den. For nye studier,
har modellen vært brukt fullt ut. Fakultetet skriver at det må skapes en sammenheng
mellom de studieprogram som tilbys, antall utdannede kandidater og samfunnets behov for
kompetanse og arbeidskraft. Lærerutdanningene er helt sentrale for viktige oppgaver i
samfunnet.
I forhold til studieporteføljen, er fakultetet opptatt av en best mulig felles ressursutnyttelse
og å ha en samfunnsrelevant studieportefølje. Relevante studieprogram beskrives slik:





«..våre studieprogrammer skal i omfang være relevant slik at behovet for
profesjonsutøvere innenfor sentrale velferdsyrker som lærere og barnehagelærere i vår
region blir dekket.
..studiene må gi studenter jobbmuligheter. Flere av studiene ved fakultet for
lærerutdanning, kunst- og kulturfag er knyttet til områder hvor det i dag er begrensede
jobbmuligheter (kunst/kultur/idrett/friluftsliv) i samfunnet. Fakultetet må bestrebe seg
på at våre utdanningsprogrammer gir arbeid etter endt utdanning.
..våre studieprogrammer skal i innretning være slik at kompetansen man får som
profesjonsutøverne gjennom våre utdanninger er relevant i samtid og fremtid.»

Nye studier:
For studieåret 2018/2019 foreslås det opprettelse av to nye studieprogram.
 «Bachelor in Strength and Conditioning», eller «Bachelor i styrke og kondisjon» i
Bodø. Dette er en arbeidstittel, og endelig norsk navn bør fastsettes av rektor i
god tid før utlysningen på SO.
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Dette tilbudet er et samarbeid med Setana College i Irland. Tilbudet er en utvikling og
samordning av årsstudiet Personlig trener, som nå legges på is og bachelor- og årsstudiet i
idrett, Bodø. Det nye bachelorstudiet får to studieretninger, trener og idrettstrener.
For neste studieår etableres også et nytt masterstudium.


Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, Bodø og Levanger

Det er et ønske fra KD at Nord universitet starter dette studiet. Studiet følger samme
rammeplan som ordinær Master GLU, men samiske språkemner er obligatoriske i tillegg til
en tilpasning av PEL-faget (pedagogikk og elevkunnskap).
Se flere detaljer i styresak om nye studier. Når det gjelder Master i praktisk kunnskap,
arbeides det nå med forslag til et fordypingsemne i kunst og kultur. Dette betyr at studiet får
et bredere nedslagsfelt og kan tiltrekke seg flere søkere.
Oppstart av tidligere godkjente studier:
 Bachelor yrkesfaglærer. Dette studiet ble vedtatt opprettet av styret for UiN i
desember 2014. Studiet ble da utsatt, og er heller ikke akkreditert med godkjent
studieplan. Dette skal nå gjøres.
Tidligere akkrediterte studier som ikke hadde opptak i år, men som ønskes startet opp i 2018:




Master i profesjonsrettet naturfag, Nesna (Studiet ble satt «på vent» i 2017-2018.) Kan
dekke et behov for videreutdanning for lærere.
Master i profesjonsrettet pedagogikk, Nesna. (Det var et opptak høsten 2016). Studiet vil
på sikt bli samordnet med GLU-utdanningen.

Begge tilbudene er beregnet på lærere som ønsker videreutdanning, og vil kunne dekke et
stort behov i skolesektoren.
Studier som settes legges på is/går i sykluser:
 Bachelor barnehagelærer deltid, Levanger
 Bachelor i friluftsliv, Bodø, Nesna. Levanger
 Årsstudium Visuelle kunstfag, Bodø
 Årsstudium friluftsliv, Bodø, Nesna, Levanger
 Master i idrett-, trener- og lederprofesjon, Bodø
 Joint Master Degree i borderologi, Bodø
 Masterpåbygging undervisning og læring i grunnskolen, Levanger
 Master i lulesamisk (i samråd med Arran)
 Master i undervisning og læring i grunnskolen
Studier som legges ned etter at studentene har avsluttet studiene, eller studierett har
opphørt:
 Bachelor i Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, Levanger (erstattes av
lektorutdanningen)
 Bachelor- faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Bodø (erstattes av
lektorutdanningen)
 Bachelor i idrett, Bodø (erstattes av Bachelor Strength and Conditioning)
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Årsstudium i kroppsøving, Levanger (inn i lektorutdanningen)
Årsstudium personlig trener, Bodø (erstattes av Bachelor Strength and
Conditioning)

Emner på 30 studiepoeng og mindre:
Dette er stort sett emner som inngår i/eller er valgfag i andre studier (GLU, BLU, Master
musikk, ulike bachelorer mm), og som i tillegg kan søkes av kandidater som ikke
nødvendigvis vil ta hele graden som emnet tilhører. Slik sett fungerer disse emnene som
videreutdanningstilbud i regionen. Dette er en form for siderekruttering som bidrar til at vi
kan opprettholde et relativt bredt tilbud av emner på utdanningene våre. Dette er viktig for
studienes attraktivitet og omdømme, og ikke minst for å dekke behovet for kompetanse i
regionen.
Endringer som er foretatt i forhold til styresak fra juni, om midlertidig portefølje, er at den
varslede bachelor i friluftsliv nå er utsatt da det fortsatt jobbes med utviklingen av studiet.
Den er derfor tatt bort fra forslaget til portefølje.
GLU – opptakstall:
Det er gjort en endring i antall studieplasser på alle utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10.
Dette gjøres for bedre å samsvare med kandidatmåltallene fra KD. For GLU 1-7 er
kandidatmåltallet fra KD på 97 kandidater. Her er antall studieplasser både i Levanger og
Bodø endret fra 60 til 40. På det samlingsbaserte studiet i Levanger er det 30 studieplasser
og det samlingsbaserte studiet på Nesna er satt ned fra 40 til 30 studieplasser.
For GLU 5-10 er kandidatmåltallet 72. GLU 5-10 både i Levanger og Bodø har satt opp antall
studieplasser fra 40 til 60. Det samlingsbaserte studiet på Nesna har økt fra 30 til 40
studieplasser.

Handelshøyskolen Nord (HHN)
Flere arbeidsgrupper ved fakultetet har vært i sving det siste året, også med eksterne
representanter, for å se på eksisterende studieprogram. Dette har medført endringer på
flere av programmene. De studieprogram som tilbys på flere studiesteder, har nå samme
studieplan. Dette gjelder Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø, Mo og Steinkjer), Bachelor
i økonomi og ledelse (Bodø, Mo og Steinkjer) og Bachelor i regnskap (Bodø og Steinkjer).
I tillegg til den nevnte samkjøringen arbeider fakultetet med en større revidering av Bachelor
i informasjonssystemer, som tilbys på Mo. Bachelorprogrammet endrer navn til Bachelor i
digital økonomi og organisasjon, og studieplanen er delvis samkjørt med studieplanen for
Bachelor i økonomi og ledelse, som også tilbys på Mo. Tidligere Årsstudium i
informasjonssystemer legges ned, da emnene på førsteåret på den nye studieplanen til
Bachelor i digital økonomi og organisasjon og på Årsstudium i økonomi og ledelse, dekker
inn dette tilbudet.
Det har også blitt gjennomført en revidering av MBA programmene. Ikke alle forslag til
endringer er ferdig utredet og kan implementeres høsten 2018. MBA i økologisk økonomi og
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MBA i ledelse tilbys dermed fortsatt som egne program i Bodø høsten 2018, og ikke som
tidligere meldt, som valgemner i ordinær MBA. MBA i teknologiledelse vil kun tilbys på Mo
framover, med opptak annet hvert år. Fakultetet viser til at miljøet på Mo har god
kompetanse for å videreføre dette programmet, som også hadde sin opprinnelse i Momiljøet.
Høsten 2018 tilbys MBA på Stjørdal og Bodø. Dette vil være de to prioriterte studiestedene
for programmet. Studieplanen er lik for disse to studiestedene, med unntak av at
valgemnetilbudet kan variere noe. Selv om porteføljen av MBA-program er redusert ved bl.a.
færre studiesteder, gir dette mulighet for opptak av flere studenter på de gjenværende
programmene.
Siviløkonom/Master of Science in Business er noe revidert. Muligheten til å fordype seg i en
av fire eksisterende hovedprofiler beholdes. De obligatoriske emnene endres noe for å få en
mer moderne profil på programmet og gjøre det mer relevant for arbeidslivet. Fokus er på å
utdanne endringsagenter, og innarbeide perspektivet fra Engage (SFU) i programmet.
Modellen endres for å tilrettelegge bedre for studentutveksling, og det samarbeides med
Kiev National University i Ukraina om å kunne tilby en dobbelgrad.
Master of Science in Energy Management endrer navn ved å legge til «Governance and
International Business». Slik gjenspeiler navnet bedre det faktiske innholdet. Programmet er
en fellesgrad mellom HHN og MGIMO i Moskva. Det planlegges ingen større endringer i
programmet til høsten 2018, men det arbeides med å innføre en tredje samarbeidspartner,
East China Normal University i Shanghai, Kina, fra høsten 2019.
Det erfaringsbaserte masterprogrammet i samfunnssikkerhet og kriseledelse legges om.
Tidligere var dette et tverrfakultært program som hadde flere utfordringer, noe bl.a.
resultatet fra Studiebarometeret viste flere år på rad. Handelshøgskolen velger å avslutte
det tverrfakultære samarbeidet og å tilby Master i beredskap og kriseledelse. Ikke bare
navnet er endret, men det er også laget ny studieplan fra høsten 2018. I tillegg til en intern
arbeidsgruppe, har det vært avholdt ekstern panelvurdering med relevante deltagere for å få
tilbakemelding på forslaget til ny studieplan. På grunn av omfattende endringer, søkes det
nå om reakkreditering av studieprogrammet.
Flere studier nedlegges på sikt, se nedenfor i saken, og noen studier har sykliske opptak.
Trafikkpedagogikk, årsstudium tilbys hvert andre år på Stjørdal. Da det ikke var opptak
høsten 2017, planlegges det opptak høsten 2018. Årsstudium i økonomi, markedsføring og
ledelse har opptak på Mo bare annet hvert år, og det planlegges ikke opptak på Mo høsten
2018.
Nytt studium:
HHN varslet allerede i sak om foreløpig portefølje at det kom til å bli opprettet kun ett nytt
studium ved fakultetet for kommende studieår, Master i regnskap og revisjon. Begrunnelsen
er basert på at krav for å bli autorisert revisor endres fra 2017, slik at det nå kreves
utdanning på masternivå for å kunne søke om autorisasjon. Det nye studiet er planlagt i
Bodø. Studenter fra alle de fire bachelorutdanningene ved fakultetet er, etter gjennomført
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grad, kvalifiserte for opptak på det nye masterstudiet. I tillegg vil uteksaminerte kandidater
fra masterstudiet, være kvalifiserte for doktorgradsstudier i bedriftsøkonomi.
Studier som legges ned etter at studentene har avsluttet studiene, eller studierett har
opphørt:
 Digitale medier årsstudium, Mo. (Siste opptak i 2013. Ikke aktivt fagmiljø
tilknyttet faget)
 Årsstudium i informasjonssystemer, Mo. (Erstattes av emner på førsteåret til
bachelor i digital organisering og økonomi)
 Bachelor i revisjon, Steinkjer (Nye krav til revisorutdanninger)
 Revisjon 65 stp, Steinkjer (Nye krav til revisorutdanninger)
 MBA i luftfartsledelse, Bodø (For få søkere som oppfyller opptakskravet)
 MBA, Mo i Rana (tilbyr annen variant, MBA i teknologiledelse)
 Årsstudium maritim økonomi og ledelse, Bodø. (Del av bachelor i nautikknedlagt)
 Årsstudium Innovasjon og entreprenørskap Steinkjer (med Folkeuniversitetet,
avtale sagt opp). Dette gjelder også:
 Årsstudium i mellomledelse årsstudium, Steinkjer (FU)
 Årsstudium HR og lønnsarbeid, Steinkjer (FU)
 Årsstudium grunnleggende regnskap, Steinkjer (FU)
Oppsigelse av avtale med Folkeuniversitetet skjer ut fra at fakultetet har behov for å benytte
de faglige ressursene som var knyttet opp i dette programmet i kjernevirksomheten.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Studieporteføljen ved fakultetet består av både profesjonsfag, disiplinfag og ledelsesfag.
Fakultetet skriver at de satser på å tilby en attraktiv studieportefølje studieåret 2018/2019
som både skal bidra til å virkeliggjøre Nord universitet sin strategi og ivareta universitetets
samfunnsoppdrag. Imidlertid mener de også at det i forhold til egen kompetanseplan, er
viktig at studieporteføljen ikke er for omfattende i kommende studieår.
Fakultetet ønsker å tilby de samme studiene som ble tilbudt studieåret 2017/2018, men med
noen endringer. De studiene fakultetet ønsker å tilby presenteres i vedlagte tabell. Til sak
om midlertidig portefølje, varslet fakultetet et nytt bachelorstudium i ledelse og innovasjon,
med bakgrunn i den forskningen som skjer i denne faggruppen. Det viser seg imidlertid at
det ble for lite tid til å utvikle studiet, så forslaget er ikke lengre aktuelt for opptaket i 2018.
Fakultetet arbeider videre med initiativet, og ønsker å komme tilbake med et forslag for et
senere studieår.
Nye studier som ønskes startet opp er et 30 studiepoeng emne i «Videreutdanning i
økonomisk rådgivning», et samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Høgskolen
Innlandet. I tillegg ønsker fakultetet å tilby årsstudiet «Selvbestemmelse, medborgerskap og
inkluderende praksis». Studiet er utviklet i et samarbeid mellom sosialt arbeid ved fakultetet
og vernepleie ved FSH. (Se egen vurdering i sak om etablering av nye studier).
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Studier med større endringer:
Både tidligere NSN og FSV tilbød Årsstudium- og Bachelor i sosiologi. Disse studiene var noe
forskjellige, og fakultetet ønsker å avslutte de opprinnelige tilbudene. Fakultetet har laget en
ny studieplan som bygger på de opprinnelige studieprogrammene og endret navn til
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse. Programmet inneholder et årsstudium i sosiologi,
og både årsstudiet og bachelorprogrammet planlegges utlyst i Bodø og på Steinkjer.
Programmet vil ha en fordypning/studieretning i Steinkjer og en annen i Bodø.
Fjerdesemesteret vil gå felles for studentene i Steinkjer og Bodø via digitale løsninger og
seminar. Endringene vurderes ikke som store nok til at studiet omtales som et nytt studium
med ny akkreditering, selv om navn og deler av innholdet endres.

Studier som legges ned etter at studentene har avsluttet studiene, eller studierett har
opphørt:
 IKT for lærere 1 og 2 (fakultetet vil på sikt tilby en fordypning i IKT på Master i
tilpasset opplæring ved FLU)
 Årsstudium i 3D art, animasjon og visuelle effekter (fakultetet satser på bachelor)
 Årsstudium i film og TV produksjon (fakultetet satser på bachelor)
 Årsstudium i spill og opplevelsesteknologi (fakultetet satser på en bachelor)
 Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse (ikke lengre relevant, innfaset i HRMstudiet)
 Årsstudium i statsvitenskap (erstattet av internasjonale relasjoner)
 Bachelor i statsvitenskap (erstattet av Bachelor internasjonale relasjoner)
 Bachelor i lederskap/ Bachelor i organisasjon og ledelse (erstattes av Bachelor HRM)
 Bachelor i kommunaløkonomi og ledelse (for få søkere)
 Bachelor og årsstudium i sosiologi («gammel drakt», se over)
Fakultetet meldte allerede i sak om foreløpig portefølje at de rydder opp i de mange
ledelsesstudiene. De legger ned to årsstudier, offentlig administrasjon og ledelse og
statsvitenskap samt bachelorene i statsvitenskap, lederskap og kommunaløkonomi og
ledelse. I stedet lages en basis for studiene der to bachelorprogram får 90 studiepoeng felles
og der 60 studiepoeng av basis vil utgjøre et årsstudium som kan tilbys på flere studiesteder.
Fakultetet ønsker på denne måten å konsentrere seg om færre studieprogram med
markedsrelevans som tiltrekker seg flere studenter. Studiene i Internasjonale relasjoner og
HRM viser seg å større appell til potensielle studenter.
Følgende studium legges på is inntil videre:


Bachelor i film og TV-produksjon

Fakultetet har tidligere varslet lav akademisk kompetanse innenfor multimediefeltet, og
dette er tatt høyde for i forbindelse med kompetanseplanen. Det viser seg nå at det kun er
2,7 fast ansatte i programmet. Resten av programmet drives pr. i dag med vikarer, til dels
uten masterkompetanse, og fakultetet vurderer ikke dette som kvalitetsmessig forsvarlig.
Fakultetet vil i de tre-fire nærmeste årene satse på kompetanseheving av de fast ansatte
innenfor multimedier. I tillegg vil det arbeides for å finne ekstern forskerkompetanse på
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feltet/fagområdet. Slik forskerkompetanse er vanskelig å finne, noe som innebærer at det vil
ta lengre tid enn fram til høsten 2018 for å få dette på plass. Det vil også bli en gjennomgang
av den akademiske kompetansen i hele «multimediefeltet» på fakultetet for å se hvem som
kan støtte opp om hvilke av de tre studiene fakultetet har. I høst vil det bli foretatt
reakkreditering av alle tre multimediestudiene ved fakultetet.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Styret og ledelsens signaler om å videreføre arbeidet med samordning av studieporteføljen,
har resultert i både avvikling og sammenslåing av studieprogram. Fakultetet fokuserer på å
styrke eksisterende portefølje og rette den inn mot studier som rekrutterer til eget
masterprogram. Dette arbeidet startet tidligere ved å slå sammen to masterprogram og
nedleggelse av tre bachelorprogram. Slik konsentreres ressursene om å forbedre kvalitet og
gjennomstrømning i eksisterende studieprogram, samt å frigjøre mer tid til forskning. FBA
fremmer derfor ingen forslag på etablering av nye studier for studieåret 2018/2019.
For fakultetets mastertilbud, Master i biologi og akvakultur, ønskes det navneendring til
Master i biovitenskap. Dette begrunnes i en endring på studiet med en fjerde studieretning
knyttet til fakultetets fagmiljø på Steinkjer, terrestrisk økologi. Fra tidligere av er det
følgende valgretninger: akvakultur, genomikk og marin økologi.
Studium som fases ut/legges ned etter at studenter i løp er ferdige:
 Grunnstudium (årsstudium)
Studiet har hatt god rekruttering, men har i flere år hatt lav gjennomføringsgrad. De fleste
studentene velger dette studiet for å oppnå realfagsfordypning til opptak på andre studier,
og velger ofte bare noen av emnene. Studiet ble i utgangspunktet opprettet for å sikre
rekruttering til to av fakultetets bachelorgrader, og var i flere år et viktig tilbud fra fakultetet.
Nå har imidlertid begge bachelorgradene god søkning, og behovet har falt bort. I tillegg har
de fire største universitetene nå skjerpet kravet til opptak på realfagsutdanningene, så
studiet er heller ikke tilstrekkelig for opptak til mange realfagsstudier.
Ved å legge ned studiet oppnås flere fordeler som bl.a. økt laboratoriekapasitet for
bachelorstudiene med mulighet for å øke studentopptaket. Det gir også mulighet for å
skreddersy kjemiundervisningen og dermed øke gjennomstrømningen i tillegg til å løse
problemer innen timeplanlegging og frigjøre faglige og administrative ressurser.
Bachelor i naturforvaltning og bachelor i utmarksforvaltning samordnes til ett studium.
Studiene er identiske bortsett fra et emne på 10 studiepoeng. Studiene har ulike
opptakskrav, der det ene har krav til realfagskompetanse. Fakultetet sier at inntakskvaliteten
på studiene virker å være like god. Ved å slå sammen de to studietilbudene skapes en god
klassefølelse ved at alle studentene er på samme program. Krav til opptak blir generell
studiekompetanse. Navn på studiet vil bli Bachelor i naturforvaltning under forutsetning av
at tittelen «naturforvalter» ikke er beskyttet, og at det ikke er krav til realfagsbakgrunn som
opptaksgrunnlag. Dette undersøkes nå av fakultetet. Studieplanen vil være den som ble
benyttet på Bachelor i utmarksforvaltning. Det betyr at det en periode vil være to
bachelorstudier innen naturforvaltning med ulik kode.
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Ved en sammenslåing vil det frigjøres faglige ressurser til forskning, samt at
rekrutteringsarbeidet forenkles gjennom en tydelig fagprofil. Fakultetet varsler også at
Årsstudium i utmarksforvaltning vurderes nedlagt på sikt, dersom bachelorstudiet
rekrutterer tilfredsstillende.
Studier som legges på is for studieåret 2018/2019:
 Bachelor i økonomi og landbruk
Dette studiet ble opprettet i 2015/2016. Ved utløpet av søknadsfristen til inneværende
studieår var det få søkere med 1. og 2. prioritet og studiet ble trukket. Studiet består i all
hovedsak av emner fra bachelorstudiet i økonomi og ledelse, samt emner fra Bachelor i
husdyrfag - velferd og produksjon. Kandidatene vil ikke kvalifisere til FBA’s mastergrad, men
derimot til MSc in Business.
Søkertallene fra de to årene det har eksistert, viser at interessen for studiet er lavt. Ved
etableringen var det ønskelig at studiet skulle gå i tre år før den totale bærekraften for
studiet skulle vurderes. Fakultetet mener studiet har lav økonomisk risiko, da de fleste
emner allerede finnes i andre studieprogram på Steinkjer. FBA får imidlertid liten uttelling i
antall studiepoeng, i tillegg til at faglige ressurser bindes opp i studiet. Det vises til at en
permanent nedleggelse vil gi dårlige signaler i forhold til Innovasjonscampus Steinkjer, der
NIBIO har signert leiekontrakt. Det forventes at en der vil tiltrekke seg forskerkompetanse
innen de sentrale fagområder i studiet, i tillegg til studiets relevans for den blågrønne
profilen til universitetet. Studiet foreslås derfor i første omgang lagt på is for høstens opptak.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)
Fakultetet gjør ingen vesentlige endringer i forhold til sak om foreløpig studieportefølje,
verken på bachelorstudiene eller videreutdanningene. Sykepleierutdanningene opplevde en
stor økning i antall søkere høsten 2017, og er den største utdanningen ved fakultetet. Det er
varslet innskjerpete nasjonale opptakskrav for utdanningen, noe som vil kunne slå ut for
fakultetet ved neste opptak. Sykepleierutdanningene er viktige for den økonomiske
bærekraften for fakultetet. Studiene er også viktige for å opprettholdelse sentrale oppgaver i
velferdsstaten.
Fire studiesteder tilbyr Bachelor i sykepleie på heltid: Bodø, Namsos, Levanger og Mo i Rana.
I tillegg utlyses et nett- og samlingsbasert deltidsstudium Nordland med opptak av studenter
til tre undervisnings- og praksisområder (Salten, Vesterålen og Helgeland). I løpet av høsten
kommer nye nasjonale retningslinjer for Bachelor i sykepleie. Nye retningslinjer planlegges
implementert nasjonalt studieåret 2020 (utsatt fra 2019). Så snart som de nye
retningslinjene er kjent, starter utvikling av en ny sykepleieutdanning ved Nord universitet.
Fakultetet har etter oppstart av Bachelor i prehospitalt arbeid i Bodø høsten 2017, besluttet
at studiet skal tilbys med samme studiemodell (nett- og samlingsbasert deltid, 4 år) også i
Namsos. Fakultetet ønsker å ha opptak annet hvert år ved hvert av de to studiestedene, noe
som betyr at studiet vil bli utlyst for studieåret 2018/2019 i Namsos og at neste opptak i
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Bodø blir i 2019/2020. Dette for å ha en tydelig profil og kunne utnytte fagressursene best
mulig. Nasjonalt er det utarbeidet felles studieplan for denne bachelorgraden, der det også
foreslås å endre navn til Bachelor i paramedic. Studieplanen er sendt til helsedirektoratet for
godkjenning. Fakultet vil følge forslaget på navn dersom det blir vedtatt.
Bachelor i vernepleie på heltid tilbys i Namsos hvert studieår. Fireårig deltidsstudium ble
igangsatt i Namsos studieåret 2016/2017, men på grunn av arbeid med ny forskrift, vil det
ikke bli opptak studieåret 2018/2019. Fakultetet planlegger en rullering av
deltidsutdanningen mellom Bodø og Namsos. På grunn av kapasitetsproblemer blir det kun
ett deltidsstudium om gangen.
Bachelor i farmasi utlyses hvert år i Namsos. Det har vært igangsatt deltidsstudier tidligere,
men nytt opptak planlegges ikke med det første. Fagmiljøet på farmasi bidrar i flere av de
andre utdanningene.

Masterstudier:
Fakultetet vil for kommende studieår utlyse masterstudier i psykisk helsearbeid (Namsos) og
klinisk sykepleie (Bodø). På sistnevnte studium vil det bli endrede opptakskrav, der krav om
ett års arbeidserfaring blir tatt bort. Nyutdannede sykepleiere kan dermed gå rett til
mastergradsstudier. Slik håper fakultetet å rekruttere videre til doktorgraden, og bidra til å
styrke eget fagmiljø.
Når det gjelder Master i spesialsykepleie som inneholder de tidligere ABIOK-utdanningene,
ber fakultetet om å komme tilbake med avklaringer til styrets møte i desember angående
oppstart av videreutdanningene i anestesi, intensiv og operasjon. Det er ikke tatt endelig
beslutning om organisering og samkjøring av utdanningene. Fakultetet vurderer muligheten
til å gjøre opptak til rammeplanstyrte videreutdanninger med påfølgende påbygging til
master tilpasset videreutdanningene. Påbyggingsdelen vil i tillegg til de tre nevnte
videreutdanningene, også gjelde barn og kreftsykepleie.
Det er flere problemer tilknyttet studiene, bl.a. faglig bærekraft. Fra sykehusenes side blir
det framhevet et stort behov for spesialsykepleiere som kan gå rett ut i
spesialisthelsetjenesten, mens behovet for kandidater med mastergradsutdanning er
mindre.
Følgende studietilbud legges ned/fases ut når studenter i løp er ferdige:
 Bachelor sykepleie deltid, Trøndelag (ingen kull i løp)
 Bachelor sykepleie deltid, Sandnessjøen
Ingen av disse studiene har oppdaterte studieplaner. Siste kull i Sandnessjøen går ut våren
2019. Lærere og potensielle studenter fases inn til deltidsstudium Helgeland. Et tidligere
deltidsstudium som har rullert i regionene i Trøndelag har ingen kull i løp per i dag. Et
desentralisert studium i Levanger uteksaminerte siste kull våren 2017.
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Samlet oversikt over studier som legges ned etter hvert som studentene har avsluttet
studiene, eller at studierett har opphørt
Masterstudier:
 MBA i luftfartsledelse, Bodø
 MBA, Mo i Rana

Bachelorstudier:
 Bachelor i Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, Levanger
 Bachelor- faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Bodø
 Bachelor i idrett, Bodø
 Bachelor i revisjon, Steinkjer
 Bachelor i statsvitenskap
 Bachelor i lederskap/ Bachelor i organisasjon og ledelse
 Bachelor i kommunaløkonomi og ledelse
 Bachelor og årsstudium i sosiologi, «gammel drakt»
 Bachelor sykepleie deltid, Trøndelag
 Bachelor sykepleie deltid, Sandnessjøen
Årsstudier:
 Årsstudium i kroppsøving, Levanger
 Årsstudium personlig trener, Bodø
 Årsstudium i informasjonssystemer, Mo.
 Årsstudium maritim økonomi og ledelse, Bodø. (Del av bachelor i nautikknedlagt)
 Årsstudium Innovasjon og entreprenørskap Steinkjer (FU)
 Årsstudium i mellomledelse årsstudium, Steinkjer (FU)
 Årsstudium HR og lønnsarbeid, Steinkjer (FU)
 Årsstudium grunnleggende regnskap, Steinkjer (FU)
 Årsstudium i 3D art, animasjon og visuelle effekter
 Årsstudium i film og TV produksjon
 Årsstudium i spill og opplevelsesteknologi
 Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse
 Årsstudium i statsvitenskap
 Årsstudium Grunnstudium
Vurdering av fakultetenes arbeid med studieporteføljen
I sak om foreløpig studieportefølje ble det gitt honnør til fakultetene for å ha jobbet godt
med å samordne porteføljene fra de tre tidligere institusjonene. To fagtilbud,
barnehagelærer og sykepleie, venter på nye nasjonale rammeplaner. De ble likevel
oppfordret til å samordne der det er mulig, og sikre mest mulig like studieplaner på alle
studiesteder.
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En vurdering etter årets opptak ligger til grunn for forslag til portefølje for 2018/2019. Her er
både studiesteder og studieplasser, eventuell «frys» og nedleggelse av studietilbud vurdert,
og flere fakultet kommer med forslag om å legge på is, eller legge ned tidligere studietilbud.
Fakultetene er også opptatt av ny finansieringsmodell, og unngår mange årsstudier som ikke
støtter opp om en grad. SEFØ-modellen er i stor grad benyttet, og konsolidering er nå blitt et
ord som er implementert i fagmiljøene. Ingen nye studier foreslås der det er nødvendig å
bygge opp et nytt fagmiljø, og studieporteføljen er mindre enn den som ble lyst ut for
inneværende studieår.
Det er ikke gjort endringer i antall studiesteder fra forrige porteføljesak, og kravet om å tilby
komplementære studier står fortsatt fast. Vi må unngå at universitetet i unødvendig grad
konkurrerer med seg selv og spiser fra hverandres tilbud. Det er fortsatt behov for en
sterkere grad av samordning og prosesser på tvers av fakultetene. Her er det et ønske om
også å utnytte gode fagmiljø og lage tverrfakultære tilbud som kan imøtekomme
kompetansebehov i samfunnet.
Fakultetene ble også i sak om foreløpig portefølje bedt om å legge studier på is i en
begrenset periode, istedenfor å legge de ned for raskt. Slik vil fakultetene få bedre tid til å
vurdere rekrutteringspotensial og den videre utvikling og profilering av det involverte
fagmiljøet. Ved en eventuell senere nyopprettelse, vil dette kreve full akkreditering, noe vi
prøver å unngå. Nord universitet har gode rutiner for å reakkreditere studier jevnlig og på
denne måten ivareta kvalitetskontroll av studietilbudet.

Vedlegg:
Tabell over studier som lyses ut for studieåret 2018/2019
Portefølje FLU
Portefølje HHN
Portefølje FSV
Portefølje FBA
Portefølje FSH
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Fakultet for lærerutdanning og kunst og kultur. Innspill til endelig studieportefølje 2018-2019
Programkode
BIRDID
20ENG
3EN
FRI1
20FRI

Studieprogram over 30 stp
Årsstudier:
BirdID Western Palearctic
Engelsk
Engelsk
Friluftsliv
Friluftsliv

GID
60IDR

Studiep. Studiested

SO/LOK

Ant.
Studiepl Kommentarer

60
60
60
60
60

Levanger
Levanger
Bodø
Bodø
Levanger/Nesna

LOK
SO
SO
SO
SO

20
25
20
20
40

For fugleobservatører i hele Europa - nettstudium (Mooc)
Inngår i "gammel" GLU, tilbys også eksterne
Utgjør første studieår i Bachelor i engelsk.
Det arbeides med en tverrfakultær bachelor med planlagt utlysning i 2019-2020
Det arbeides med en tverrfakultær bachelor med planlagt utlysning i 2019-2021/2022

Idrett

60

Bodø

SO

20

Årsstudiet er en del av bachelorgradsstudiene (Styrke og utholdenhet og Idrettsvitenskap). De er 100% samorganisert. På Nesna er det kun årsenhet som lyses ut på SO.

Idrett

60

Levanger

SO

20

Årsstudiet er en del av bachelorgradsstudiene (Styrke og utholdenhet og Idrettsvitenskap). De er 100% samorganisert. På Nesna er det kun årsenhet som lyses ut på SO.

IDR
20IDR
60KHA
20MUS
60SAM
60SPE
PPAN
PP1N

Idrett
Idrett (Meråker)
Kunst og håndverk
Musikk
Samfunnsfag
Spesialpedagogikk
Praktisk-ped utd, allmenfaglærere (PPUA)
Praktisk-ped utd, yrkesfaglærere (PPUY)

60
60
60
60
60
60
60
60

Nesna
Meråker
Levanger
Levanger
Levanger
Levanger
Bodø
Bodø/Levanger

SO
LOK
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK

20
20
25
25
40
30
140
75

Årsstudiet er en del av bachelorgradsstudiene (Styrke og utholdenhet og Idrettsvitenskap). De er 100% samorganisert. På Nesna er det kun årsenhet som lyses ut på SO.
Eget opplegg for toppidrettsutøvere innen ski og skiskyting. Inngår som en del av Bachelor idrett på Levanger. Samarbeid med VGS (ski)
Inngår i "gammel" GLU, tilbys også eksterne
Inngår i "gammel" GLU, tilbys også eksterne
Inngår i "gammel" GLU, tilbys også eksterne
Søkbart for studenter "gammel" GLU. Inngår i Master i tilpasset opplæring med fordypning i Spesialpedagogikk (syklus 2).
Nett- og samlingsbasert.
Nett- og samlingsbasert.

BLU-NT
BLU
NE-BLU

Bachelorgrader:
Barnehagelærer
Barnehagelærer, deltid
Barnehagelærer, nett- og samlingsbasert

180
180
180

Levanger
Nesna
Bodø

SO
SO
SO

60
30
30

BLUV
BLUS
BAENG
IBV
MFL
MFK
BALU
TPSF
BAYRK

Barnehagelærer, nett- og samlingsbasert
Barnehagelærer
Engelsk
Idrettsvitenskap
Musikk, faglærerutdanning
Musikkpedagog og formidler i kulturskolen
Lulesamisk språk
Teaterproduksjon og skuespillerfag
Yrkesfaglærer

180
180
180
180
180
180
180
180
180

Vesterålen
Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
Levanger
Bodø
Levanger
Bodø/Levanger

SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
SO

30
30
20
30
10
10
10
20
30

Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Utlyses annet hvert år (ikke utlyst 2017/2018, men skal utlyses 2018/2019). Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt
reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Årsstudium i engelsk inngår i bachelorstudiet
Første studieåret kjøres i Levanger, Meråker og på Nesna. Studenter på Nesna som vil ta 2. og 3. studieår, må flytte til Levanger.
Opptaksprøver. Samkjøres i stor grad med musikkpedagog og formidler i kulturskolen.
Opptaksprøver. Samkjøres i stor grad med faglærerutdanning i musikk.
Gir grunnlag for opptak til master i lulesamisk. Dette er i tråd med ønskene til det lulesamiske miljøet på Arran.
Opptaksprøver.
Eksisterende studium PPUY vil inngå som første år i denne graden. Studiet ble etablert i 2014.

Mastergrader:
Grunnskolelærerutdanning master 1-7
Grunnskolelærerutdanning master 1-7
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Grunnskolelærerutdanning master 1-7

300
300
300
300
300

Levanger
Bodø
Levanger
Bodø
Levanger

SO
SO
SO
SO
SO

40
40
60
60
30

MAGLUN1-7

Grunnskolelærerutdanning master 1-7

300

Nesna

SO

30

MAGLUN5-10
HOK
LEKROPP
MALOGO
MAMUS
MAPRO

Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Kroppsøving- og idrettsvitenskap
Kroppsøving og idrettsfag, lektorutdanning
Logopedi
Musikk
Praktisk kunnskap

300
120
300
120
120
120

Nesna
Levanger
Levanger
Bodø
Levanger
Bodø

SO
LOK
SO
LOK
LOK
LOK

40
20
30
20
20
20

MASPT
MANAT

Tilpasset opplæring
Profesjonsrettet naturfag

120
120

Bodø/Levanger
Nesna

LOK
LOK

40
20

Programkode

Studieprogram over 30 stp
Nye studier som foreslås etablert nå:

MAGLU1-7
MAGLU5-10

Studiep. Studiested

SO/LOK

Campusbasert utdanning. Fra 60 til 40 studieplasser pr campus. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011- 2017
Campusbasert utdanning. Fra 60 til 40 studieplasser pr campus. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011- 2017
Campusbasert utdanning. Fra 40 til 60 studieplasser pr campus. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011-2017.
Campusbasert utdanning. Fra 40 til 60 studieplasser pr campus. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011-2017.
Samlingsbasert utdanning. Studiet er nettstøttet og et tiltak for å bedre/øke rekrutteringen til GLU 1-7.
Samlingsbasert utdanning. Fra 40 til 30 studieplasse. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011-2017. For å kunne øke rekrutteringa til studiet vurderes
distribusjonsformen. Det skal også vurderes hvordan studiet presenteres på nett – markedsføring.
Samlingsbasert utdanning. Fra 30 til 40 studieplasse. Er mer i tråd med reelt studenttall. Erfaringstall fra 2011-2017. For å kunne øke rekrutteringa til studiet vurderes
distribusjonsformen. Det skal også vurderes hvordan studiet presenteres på nett – markedsføring.
* Studieplasser for faglærerutdanning i kroppsøving og idrett i 2017.
To studieretninger, en med opptaksprøve. Tidligere mastergrader innen musikk i Nesna og Levanger er samordnet.
Legger opp til to svært etterspurte valgretninger for å øke rekrutteringen.
På studiested Bodø tilbys fordyping i spesialpedagogikk, generell pedagogikk, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk, yrkesdidaktikk og IKTdidaktikk. På studiested
Levanger tilbys fordyping i spesialpedaggogikk.

Ant.
Studiepl Kommentarer

Styrke og utholdenhet

180

Bodø

SO

30

Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

300

Bodø/Levanger

SO

5+5

Samarbeid med Setanta College i Irland muliggjør bachelorstudium med to studieretninger, Trening og Idretts-trener. Erstatter PT, årsstudium Idrett og Bachelor idrett i
Bodø.
Studiet har en egen samisk rammeplan, men følger i hovedsak den norske rammeplanen med unntak av de obligatoriske samiske språkemnene (sør- eller lulesamisk - 3060 stp) og noe tilpasning av PEL - fjernundervisningsdidaktikk . Den samiske rammeplanen åpner for at undervisningsspråk (i andre fag enn samisk) kan være norsk for
institusjoner som gir sør- og lulesamisk utdanning.
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Studier uten opptak 2018-2019:
Visuelle kunstfag

60

Bodø

Barnehagelærer, deltid.

180

MAIDR
MABORD
MALU
MUL
MAPROFPED

Friluftsliv
Idrett- trener- og lederprofesjonen
Joint Master Degree i borderologi
Lulesamisk språk
Undervisning og læring i grunnskolen
Profesjonsrettet pedagogikk, deltid

180
120
120
120
120
120

Levanger
Levanger/Bodø/N
esna
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger
Nesna

KFL
BFAKI
BAIDR
20KRO
PT

Studier som legges ned (etter at de siste studentene er uteksaminert):
Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning
Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Idrett
Kroppsøving
Personlig trener

180
180
180
60
60

Levanger
Bodø
Bodø
Levanger
Bodø

KUN1
BLD
BFR04/BAFRI

Programkode
30EFL
EVU-ENG2
KKH
NORSK2
NORSK
30KØV
30MAV
30MAT
MAT1KFK
30NFV

Studieprogram 30 stp eller mindre
KFK-studier:*
Engelsk 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn
Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1. - 10. trinn
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 8. - 13. trinn
Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, videreutdanning
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning
Matematikk KFK 1-7
Naturfag 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning

KFKMAT2
NOR2KFK
ENG1KFK
ENG1KFK

15KBAS
30PUBS
EVU-UAB
EVU-BAPED
EVU-VEILBA

Programkode
30FKJ
ERNÆR
ENGAD
30NIP
30FPD
30KBF
GR_SOSSP
SPP2
SPP3, SPP3B
YDID
RÅDGIV1
RÅDGIV2
1LU
15JO1

Studiep. Studiested

Opptak hvert 4. studieår - sist opptak var 2017/2018, neste opptak 2021/2022. Samordnet studieplaner under utarbeidelse. Avventer nasjonal BLU-evaluering samt
reviderte nasjonale retningslinjer før ferdigstilling til opptak 2019
Studiet settes på "vent" til det blir tid til å jobbe med en tverrfakultær modell.
Settes på "vent" - lyses ikke ut 2018/2019.
Utredes nærmere. Opptak annet hvert år. Avventer strategisk og finansiell avklaring fra rektor.
Fremmes for utlysning tidligst 2019/2020. Dette er i tråd med ønskene til det lulesamiske miljøet på Arran.

Erstattes av lektorutdanningen. Siste opptak 2016
Legges ned. Siste opptak høsten 2014
Betinget av at Bachelor i Styrke og utholdenhet godkjennes og lyses ut. Siste opptak 2016
Utgår. Siste opptak 2015
Siste opptak 2017. Erstattes av Bachelor i styrke og utholdenhet.

SO/LOK

Ant.
Studiepl. Kommentarer

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

LEVANGER
BODØ
BODØ
BODØ
BODØ
LEVANGER
LEVANGER
LEVANGER
NESNA
LEVANGER

Tilsagnsperiode ut 2025
Tilsagnsperiode 2016-2021 (5 år)
Tilsagnsperiode 2016-2019
Tilsagnsperiode 2016-2021 (5 år)
Tilsagnsperiode 2016-2021 (5 år)
Startes første gang 2017 - 3 års tilsagnsperiode
Tilsagnsperiode ut 2025
Tilsagnsperiode ut 2025
Plan for oppstart 2018/2019
Tilsagnsperiode 2018-2021 (3 år)

KFK Regional studier:*
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning
Norsk 2, 5.-10. trinn KFK
Engelsk 1 KFK
Engelsk 1 KFK

30
30
30
30

NESNA
NESNA
BODØ
NESNA

Nettbasert. Laget plan i samarbeid med fylkesmann i Nordland og KS Nordland for 5 år framover, til og med 2021/2022
Nettbasert. Laget plan i samarbeid med fylkesmann i Nordland og KS Nordland for 5 år framover, til og med 2021/2022
Nettbasert. Laget plan i samarbeid med fylkesmann i Nordland og KS Nordland for 5 år framover, til og med 2021/2022. Studiet avholdes i Bodø
Nettbasert. Laget plan i samarbeid med fylkesmann i Nordland og KS Nordland for 5 år framover, til og med 2021/2022. Studiet avholdes på Nesna

Kompetanse for framtidens barnehage:*
Kompetanseutvikling for assistenter og fagarbeidere i den samiske
barnehagen
Pedagogisk utviklingsarbeid i den samiske barnehagen
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
Veiledningsutdanning for praksislærere i barnhagen

15
30
30
30
15

LEVANGER
LEVANGER
LEVANGER
BODØ
MO I RANA

Med forbehold om videreført eksternfinansiering
Eksternfinansiert Fylkesmannen NT
Tilsagn gjort av UDIR for 2016-2020

Studieprogram 30 stp eller mindre
Andre studieprogram 30 stp eller mindre
Fuglekjennskap
Ernæring
Adventure Knowledge
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, Meråker
Kroppsøving, idrett og friluftsliv - bachelorfordypning
Grunnstudium i pedagogikk
Spesialpedagogikk 2
Spesialpedagogikk 3, samspill og samspillsvansker
Spesialpedagogikk 3, lese-, skrive- og språkvansker
Yrkesdidaktikk
Rådgivning 1
Rådgivning 2
Lulesamisk 1
Med joik som utgangspunkt

Studiep. Studiested

SO/LOK

Ant.
Studiepl. Kommentarer

30
30
30
30
30
30
30
30

LEVANGER
BODØ
BODØ
LEVANGER
LEVANGER
LEVANGER
NESNA
NESNA

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

Nettbasert og en del av BirdID.
20 Emnene inngår i Master i Folkehelsearbeid på FSH.
20 Tilbud til utenlandske studenter
20
20
20
20 God søkning og sammenheng med andre studier
20

30
30
30
30
30
15

NESNA
BODØ
NESNA
NESNA
BODØ
LEVANGER

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

20
20 Emnet inngår i Master i tilpassa opplæring.
20
20
15 For tiden gjennomføres nybegynnerkurset og vi har en del studenter som må få tilbud på bacheornivå. Studiet inngår i Bachelor lulesamisk språk.
20 Inngår ikke i gradsstudier, men er en del av vårt nasjonale ansvar Sør-samisk

160

103/17 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 - 17/01300-3 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 : TABELL FLU-X

30MUP

Musikkproduksjon

30 LEVANGER

LOK

20 Inngår i Bachelor musikkpedagog og formidler i kulturskolen, men tilbys også eksternt

10SS2
30MEV
15VEM1
15VEM2
VMENTOR1
VMENTOR1
VMENTOR2

Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2, 30 stp
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer -modul 1
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer -modul 2

30
30
15
15
15
15
15

LEVANGER
LEVANGER
LEVANGER
LEVANGER
NESNA
BODØ
BODØ

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

15
20
20
20
20
20
20

Nye studier som foreslås etablert nå:
Internasjonalt semester
IKT-pedagogikk
Tidlig innsats og spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage
Kunst og kultur
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3

30
30
30
10
30

NESNA
BODØ
BODØ
BODØ
LEVANGER

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

20
20
20
20
20

Studieprogram uten opptak 2018-2019:
Flerkulturell forståelse 1
Masteremne utdanningsledelse
Uteområdet som læringsarena
Småbarnspedagogikk
Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn, deltid
Naturfag 1

30
30
30
30
30
30

NESNA
BODØ
LEVANGER
BODØ
LEVANGER
LEVANGER

FKULT
30UTE
2SM
30KHD
30NAT
MULIG

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: Mulighet og vekst
* Antall studieplasser avklares med oppdragsgiver

30 BODØ

Sørsamisk 1 eller 2 alternerer. Samkjøres inn i Master GLU samisk. Studiet kan ikke erstattes av den planlagte nye GLU'en. Siden GLU-studentene kun vil ha 15 stp i året
blir framdriften for dårlig bl.a. for lærere som ønsker samisk evu (30 stp/år). Noe kan samkjøres rent praktisk, men må beholdes som eget studium.
Ekstra Ytre Namdal. Ferdig v2+0016.
Knutepunktansvar Trøndelag, Samarbeid NTNU, DMMH
Knutepunktansvar Trøndelag, Samarbeid NTNU, DMMH
Nasjonale krav om veilederkompetanse for praksislærere. Samme studieplan som Bodø / Levanger

Samorganiseres med emner i GLU og BLU
Emne som inngår i Master i tilpassa opplæring
Emne som inngår i Master i tilpassa opplæring
Emne som inngår i Master i praktisk kunnskap.
Knutepunktansvar Trøndelag, Samarbeid NTNU, DMMH. Viktig styrking opp mot Universitetsskoler.

Foreslås å kjøres annet hvert år, ikke opptak 2018/2019
Utgår pga oppdragsbrev KD om påbygging masteremne
Settes på vent studieåret 2018/2019
Oppstart 2019/2020
Skal ikke gå 2018/2019
Skal ikke gå 2018/2020
Settes på vent studieåret 2018/2019
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Handelshøgskolen - endelig studieportefølje 2018-2019
Programkode
BEDØKBO
ÅRØKLED
TLBÅ

Studieprogram over 30 stp
Årsstudier:
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid
Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

TLBTA

Kandidatstudium:
Trafikklærer, høgskolekandidatstudium (2 år)

120 STJØRDAL

INSBA
BAØKLED
BAREGN
BAEME

Bachelorgrader:
Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap
Bachelor i eiendomsmegling

180
180
180
180

MO I RANA
SO
STEINKJER, BODØ,SO
MO I RANA
BODØ, STEINKJERSO
BODØ
SO

30 Nytt navn
120
40
30

MSB5
MABED
MAENM
MBAE
MBATR
MBALED
MBAØØ
MASIK

Mastergrader:
Siviløkonom / Master of Science in Business 3+2
Siviløkonom / Master of Science in Business 2 år
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management: International Governance and Business
MBA
MBA
MBA i ledelse
MBA i økologisk økonomi
Master i beredskap og kriseledelse

300
120
120
90
90
90
90
90

BODØ
BODØ
BODØ
BODØ
STJØRDAL
BODØ
BODØ
BODØ

25
80
15 Nytt navn
100
100
80
40
50 Nytt navn

DRGE

Doktorgradsstudium:
Ph.d. i bedriftsøkonomi

NYKODE

Nye studier som foreslås etablert nå:
Master i regnskap og revisjon

120 BODØ

BEDØKHE
BEDØKVE
MBATEK
MBAVE
MBATO
TLB

Studier uten opptak 2018-2019:
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid
MBA i teknologiledelse
MBA
MBA
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

60
60
90
90
90
180

MO I RANA
STOKMARKNES
MO I RANA
VESTERÅLEN
TROMSØ
STJØRDAL

180
90
90
65
60
60
60
60
60
60
60

STEINKJER
BODØ
MO I RANA
STEINKJER
MO I RANA
MO I RANA
BODØ
STEINKJER/FU
STEINKJER/FU
STEINKJER/FU
STEINKJER/FU

Studier som legges ned (etter at de siste studentene er uteksaminert):
371
Bachelor i revisjon
MBAL
MBA i luftfartsledelse
MBAHE
MBA
65 REV
Revisjon, 65 studiepoeng
INSÅ
Årsstudium i informasjonssystemer
MEDITEORI
Digitale medier - årsstudium
MARØK
Maritim økonomi og ledelse, årsstudium
ÅRINNENTFU Innovasjon og entreprenørskap
ÅRMELLOMFU Mellomledelse
ÅRHRLØNNFU HR og lønnsarbeid
ÅRGRRFU
Grunnleggende regnskap
Programkode
IKTL1
IKTL2

Studieprogram 30 stp eller mindre
IKT og læring 1
IKT og læring 2

Studiep.

Studiested

SO/LOK

60 BODØ
SO
60 STEINKJER, BODØ,SO
MO I RANA
60 STJØRDAL
LOK

LOK

SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

BODØ

Studiep.

Studiested
30 MO I RANA
30 MO I RANA
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Ant. Studiepl.

Kommentarer - eksempelvis om programmet har oppstart våren 2019

100
120
40 Nytt navn, opptak hvert 2. år

100

8

LOK

40

Opptak hvert 2. år

Nytt navn, opptaket skjer H18 via årsstudiet (TLBÅ)

SO/LOK
LOK
LOK

Ant. Studiepl.
Kommentarer - eksempelvis om programmet har oppstart våren 2019
100
40
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EXHSU
OFFECO
INTENT
INTMARK

Business and Governance
Public Sector Economy
Semesterpackage International Entrepreneurship and Management
Semesterprackage International Marketing and Business Strategy

30
30
30
30

BODØ
BODØ
BODØ
BODØ
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LOK
LOK
LOK
LOK

20 Oppstart (semesterpakke) vår
15 Oppstart (semesterpakke) vår
20
20 Oppstart (semesterpakke) vår
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Fakultet for Samfunnsvitenskap. Innspill til endelig studieportefølje 2018-2019
ProgramkodeStudieprogram over 30 stp
Årsstudier:
NLS
Norwegian Language and Society
CPS1
HISN
HIS
IREK1
SL1
006
063
PK1
PKM
PKV
LPD
419

Nordområdestudier, nettbasert
Nettbasert studium i historie
Årsstudium i historie
Årsstudium i internasjonale relasjoner
Årsstudium i sosiologi
Årsstudium i sosiologi
Årsstudium i geografi
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Årsstudium i ledelse og personalarbeid
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse
Bachelorgrader:
BAHIS
Bachelor i historie
BAINT
Bachelor i internasjonale relasjoner
BACPS
Bachelor i nordområdestudier
BASOS
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
BASOS
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
BAGEO
Bachelor i geografi
BAHRM
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
BAHRM
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
BAHRM
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
3D og VFX Bachelor i 3D art, Animation og VFX
673
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
BAJOU
Bachelor i journalistikk
BASOA
Bachelor i sosialt arbeid
BABEV
Bachelor i barnevern
Mastergrader:
MAHRM90D Master i Human Resource Management (HRM)
90MKL
Master i kunnskapsledelse
LESAMF
Lektorutdanning i samfunnsfag
MASAMF120H
Master i samfunnsvitenskap
MASCIENCE Master in Social Science
(a) Master i samfunnsvitenskap, fordypninger:
1. Historie (Bodø)
2. Journalistikk (Bodø)
3. Public Administration (Bodø) - navneending
4. Sosialt arbeid (Bodø)

Studiep. Studiested SO/LOK

Ant.
studiepl.

60

Bodø

LOK

20

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana
Vesterålen
Levanger
Levanger

SO/LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

30
50
20
20
20
20
20
40
30
30
20
30

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Levanger
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø

SO
SO
SO/LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

20
20
30
20
20
20
30
30
30
35
35
35
60
30

90
90
300
120
120

Bodø
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø

LOK
LOK
SO
LOK
LOK

20
40
20
30
20

164

Kommentarer - eksempelvis om programmet har oppstart våren 2019
Gis sammen med FLU
SO-opptak innenfor Norden. LOK-opptak for søkere utenfor Norden. Del av
Bachelor i nordområdestudier. Navneendring.
Del av Bachelor i historie
Del av Bachelor i historie
Del av Bachelor i internasjonale relasjoner
Del av Bachelor i sosiologi. Samme studieplan i Bodø og Steinkjer.
Del av Bachelor i sosiologi. Samme studieplan i Bodø og Steinkjer.
Del av bachelor i geografi.
Del av Bachelor i Human Resource Management (HRM). Samme studieplan i
Vesterålen, Bodø og Mo i Rana.

Ny studieplan utviklet med utgangspunkt i eksisterende studieplaner (Bodø og
Steinkjer) - Navneendring

Samme studieplan i Bodø, Levanger og Steinkjer
Navneendring

Tre emner utgjør fordypningen i HRM på Master i samfunnsvitenskap
Opptak januar
Samkjøres delvis med Bachelor i historie.
Åtte fordypninger (a)
To fordypninger (b)
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5. Sosiologi (Bodø)
6. Geografi (Steinkjer)
7. Samfunnssikkerhet og terrorismestudier (Bodø)
8. Human Resource Management (Bodø)
(b) Master in Social Sciences
1. Social Work
2. Arctic Societies and Climate Change
Nye studier som foreslås etablert nå:
Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis
Videreutdanning i økonomisk rådgiving
Studier uten opptak 2018-2019:
BASOAH
Bachelor i sosialt arbeid
BABEVV
Bachelor i barnevern
FILM OG TV Bachelor i film og TV produksjon

60

Bodø

LOK

20

30

Bodø

LOK

30

180
180
180

Mo i Rana
Vesterålen
Steinkjer

SO
SO
SO

0
0
0

Studier som legges ned (etter at de siste studentene er uteksaminert):
Bachelor i statsvitenskap
180
Bodø
Årsstudium i offentlig rett
60
Bodø
Bachelor i lederskap
180
Bodø
IKT for lærere 1
30
Steinkjer
IKT for lærere 2
30
Steinkjer
3D art, Animation and VFX, 60 credits
60
Steinkjer
Årsstudium i spill og opplevelsesteknologi
60
Steinkjer
Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse
60
Steinkjer
Årsstudium i statsvitenskap
60
Bodø
Bachelor i kommunal økonomi og ledelse
180
Steinkjer
Div. EVU-studier
ProgramkodeStudieprogram 30 stp eller mindre
Studiep. Studiested
YVEILED2
Utdanning i yrkesfaglig veiledning
30
Bodø
Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og
SAMFORSK analyse
30
Levanger
30IKL
Innkjøpsledelse
30
Steinkjer

Utviklet i samarbeid mellom FSH (vernepleie) og FSV (sosialt arbeid) med støtte
fra BUFdir
Utviklet i et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Høgskolen
Innlandet og Nord.
Opptak hvert fjerde år. Forrige opptak var H17.
Opptak hvert fjerde år. Forrige opptak var H15.

BASTA
OFRE1
BAORL
029
IKT2-NT
60-3D_VFX
187
011
SV1
005

SO/LOK
LOK
LOK
LOK
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Ant. studiepl. Kommentarer - eksempelvis om programmet har oppstart våren 2019
20
deltid to semestre
20
30

deltid to semestre
deltid to semestre
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Fakultet for biovitenskap og akvakultur - Innspill til endelig studieportefølje 2018/19
Programkode

38
99

Studieprogram over 30 stp
Årsstudier:
Årsstudium i naturforvaltning
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Årsstudium i husdyrvelferd

Studiep.
60
60
60

Studiested

SO/LOK

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer

SO
LOK
SO

Ant. Studiepl. Kommentarer
10
30
20

Bachelorgrader:
321

Bachelor i naturforvaltning
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

180
180

Steinkjer
Steinkjer

SO
SO

35
25

BABII
BAHBL
BADYR
BAANIMAL
EMMMP

Bachelor i biologi (engelsk)
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i dyrepleie
Joint Bachelor Degree in Animal Science (engelsk)
Bachelor i internasjonal markedsføring

180
180
180
180
180

Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø

SO/LOK
SO
SO
SO
SO

40
50
35
35
45

120

Bodø

LOK

30

Av samlet 40 studieplasser utlyses 20 plasser på Samordna opptak (SO), og 20 plasser på Lokalt opptak (LOK) for internasjonale
studenter.

Mastergrader:
MABIO

Master i biovitenskap (engelsk)

Fire fordypninger, den ene ny fra 2018

Nye studier som foreslås etablert nå:
ingen
Studier uten opptak 2018-2019:
ØKOLAND
AQUABA

Bachelor i økonomi og landbruk
Semesterpakke Aquaculture and ecology

180
30

Steinkjer
Bodø

SO
LOK

0
0

GRUNN

Studier som legges ned (etter at de siste studentene er uteksaminert):
Grunnstudium
60
Bachelor i utmarksforvaltning
60

Bodø
Steinkjer

SO
SO

0
0

Programkode

Studieprogram 30 stp eller mindre

ENW
Semesterpakke Ecology and Arctic Marine Biology.(engelsk)
Semesterpakke Molecular Biosciences (engelsk)
MOLEBIO
AQMABIO/ AQUACUL
Semesterpakke Aquaculture and Marine Biosciences (engelsk)
121
Basiskurs i naturoppsyn
961
Geografiske informasjonssystem (GIS)

Studiepoeng Studiested
30
30
30
15
20

Bodø
Bodø
Bodø
Steinkjer
Steinkjer

SO/LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

Ant. studieplasserKommentarer
15

Navneendring.

10
30
20
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap innspill til endelig studieportefølje 2018-2019

BASY
BASYM
GSY
GRS
BASYS
BAFAR
GVP
BAPARAD

Studieprogram over 30 stp
Bachelorgrader
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie
Sykepleie, bachelorgradsstudium
Sykepleie, bachelorgradsstudium
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
Farmasi, bachelorgradsstudium
Vernepleie, bachelorgradsstudium
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

MASYK
MPH
MASPESYK

Mastergrader
Master i klinisk sykepleie
Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
Master i spesialsykepleie

120 BODØ
120 NAMSOS/LEVANGER
120 BODØ

LOK
LOK
LOK

VPD
60KBE
PSD
MAFOLK
FARD

Studier uten opptak høst 2018:
Vernepleie, bachelorgradsstudium, deltid
Kunnskapsbasert eldreomsorg, årsstudium
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Master i folkehelsearbeid - tverrfaglig
Farmasi, bachelorgradsstudium, deltid

180
60
60
120
180

NAMSOS
Namsos
BODØ
BODØ
NAMSOS

SO
LOK
LOK
LOK
LOK

Opptak vår

SPD
SYKEP

Studier som skal nedlegges fra høst 2018 :
Sykepleie, bachelorgradsstudium, deltid
Sykepleie, bachelorgradsstudium, deltid

180 Namsos
180 Sandnessjøen

LOK
SO

Nedlegges når studenter i løp er ferdig
Nedlegges når studenter i løp er ferdig

Kode
MPH446
MPH447
VEP1
VEP1
VEP2
VEP3
30MOT
HMS1
HEPED30
HVREHAB
PALL
NY
INTKOM
VELFERDTEK
GERI
PASIENT

Studieprogram. 30 stp eller mindre
Konflikthåndtering, traumer og traumatisering
Motiverende intervju
Veiledningspedagogikk 1
Veiledningspedagogikk 1
Veiledningspedagogikk 2
Veiledningspedagogikk 3
Motiverende intervju
Helse, miljø og sikkerhet
Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere
Hverdagsrehabilitering, Nettbasert
Palliativ – Behandling, pleie og omsorg 1
Palliativ – Behandling, pleie og omsorg 2
Interkulturell kommunikasjon
Velferdsteknologi
Geriatri, eldreomsorg og ledelse
Pasientsikkerhet

15FOL
DEMPS

Studier uten opptak høst 2018:
Folkehelse og helseatferd
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser

Programkode

Studiep. Studiested
180
180
180
180
180
180
180
180

Studiep.
7,5
7,5
15
15
15
30
30
30
30
30
15
15
30
30
30

BODØ
MO I RANA
NAMSOS
LEVANGER
BODØ/ MO/ VESTERÅLEN
NAMSOS
NAMSOS
NAMSOS

Studiested
Levanger
Namsos
Levanger
Namsos
Levanger
Levanger
Levanger
Bodø
Nett
Bodø
Levanger
Bodø
Nett
Nett
Bodø
Nett

15 Levanger
30 Bodø

SO / LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

SO / LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

LOK
LOK

Studier som skal nedlegges fra høst 2018 (fylles ut hvis aktuelt):
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Ant. studiepl.

Kommentarer

100
40
90
131
90 Opptak direkte til praksisregion; Salten, Helgeland, Vesterålen med 30 studieplasser på hvert sted.
30
30
30 Opptak annenhvert år til Namsos og Bodø. Deltidsutdanning.

20 Endre opptakskrav
30
Avklares til styremøte i desember

Ant.studiepl.
20
20
60
30
35
30
40
30
20
20
30
30
20
20
20
20

20
20

Kommentarer
Enkelt emner MPH, vår
Enkelt emner MPH, vår
Høst og vår
Vår
Høst og vår
Høst og vår
Vår

mindre navneendring, 1 tilføyes.
Nytt vår 2018
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DIAB
LUNG

Diabetesbehandling og diabetesomsorg
Lungelidelser – Behandling, pleie og omsorg

30 Bodø
30 Bodø

LOK
LOK
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Fra: Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag
Dato: 20. september 2017

Studieportefølje for fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag studieåret 2018 - 2019
1

Innledning og bakgrunn

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag FLU) har en relevant studieportefølje som ivaretar
samfunnsoppdraget på en god måte. Samtidig oppfattes studieporteføljen som omfattende og
kompleks.
Den foreløpige studieporteføljen for 2018/19, slik den ble fremmet for styret i mai 2017, og med de
vurderinger og kategoriseringer som er gjort der, ga en klar retning i arbeidet fram mot vedtak om
endelig studieportefølje, og er sentrale element i de SEFØ-analyser som er gjennomført.
I notat av 7. mars 2017 har prorektor for utdanning tilkjennegitt premisser fra styret og
institusjonsledelsen. Her heter det bl.a.:
En av de store utfordringene for Nord universitet i etterkant av fusjonen er samordning av
studieporteføljen. Både fra NOKUT og fra vårt eget styre er det gitt klare signaler om at det er
nødvendig å samordne det samlede studietilbudet på tvers av studiestedene for å sikre faglig og
økonomisk bærekraft. I styrets behandling av sak 105/16 ble bl.a. følgende vedtatt:
Oppstart av studier må vurderes ut fra overordnet strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi.
Porteføljen totalt skal vurderes i forhold til Nord universitetets overordnede fagprofil: Blå og grønn
vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. Nye studieprogram skal i størst
mulig grad bygge opp under universitetets fire ph.d.-program, slik at nye bachelor- og masterprogram
inngår i rekrutteringsgrunnlaget til ph.d.-programmene.
Eksisterende studieportefølje skal samordnes. For å sikre god utnyttelse av faglige ressurser på tvers av
ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at ulike studieprogram i dagens portefølje samordnes og får
felles studieplaner, selv om studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).

Studieportefølje 2018-2019 skal behandles på styremøtet 30. oktober 2017. Fakultetene har fått
styringssignal om å samordne, gå igjennom og vurdere eksisterende studieprogram og eventuelle
planer om etablering av nye studier, med henblikk på konsolidering av studieprogram og eventuelt
reduksjon i antall emner. Dette gjelder studier og emner som er bevilgningsfinansiert. Prorektor for
utdanning har videre presisert at konsolidering av studieprogram betyr at:





Avslutte studieprogram med lav rekruttering over flere år, og med frittstående halvårsog helårsenheter som ikke er del av grad.
Samkjøre eksisterende studieprogram som f.eks. BLU og sykepleie (så snart det er ny
rammeplan på plass – gjelder BLU som får ny plan i 2018).
Vurdere utvikling av flerårige planer for studieprogram som ikke har opptak årlig og som
skal utlyses på ulike studiesteder etter en fastsatt syklus.
Endre form-, og fase inn studier i bachelor eller masterprogram, og utforme dem slik at
de bygger opp under ph.d.-utdanningene.

FLU står i en krevende fase, og har i langt større grad enn de andre fakultetene utfordringer knyttet
til fusjonen (arbeid med organisasjonsbygging og kultur m.m.). Dette omfatter bla. utlysing og
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tilsetting av nye ledere på Faggruppe- og studieledernivå. Det meste av dette skal være på plass 15.
september, men det er Faggruppeledere som ikke er på plass før senere på høsten.
Det er videre slik at det per 11. september ikke foreligger sentralt gitte prinsipper for fordeling av
arbeidstid, noe som gjør det krevende å gjøre fullverdige SEFØ-analyser i arbeidet med
studieportefølje 2018/19. For å bøte på dette, har FLU utviklet egne retningslinjer for fordeling av
arbeidstid som brukes i arbeidet.
Fakultetet er oppmerksom på at studieporteføljen er avgjørende for fakultetets faglige og
økonomiske handlingsrom, da den legger sentrale premisser/føringer for budsjett/ressursbruk og
ikke minst inntjening. Videre er det slik at studieporteføljen må være relevant, attraktiv og
bærekraftig (økonomisk og faglig).
I arbeidet med endelig studieportefølje, har det vært et mål at fakultetet ikke skal ha konkurrerende
programmer. I noen tilfeller – eks. innen idrett, kan det imidlertid være slik at dersom
søkergrunnlaget er godt nok, vil det være grunnlag for programmer som er komplementære, og at
det da er legitimert ut fra ulikt faglig innhold. Komplementære programmer på samme fagområde vil
måtte bygge på eksisterende faglig bæreevne.
I arbeidet med studieporteføljen, har styret også vektlagt at eksisterende studieprogram skal
gjennomgås med tanke på samordning. Dette med henvisning til å sikre god utnyttelse av faglige
ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø. Fakultetet mener det vil være viktig at man på
hele institusjonen, inklusive de respektive fagmiljøer, har en klar og felles forståelse av hva som
menes med samordning og samkjøring. Det er eksempelvis nødvendig å ta hensyn til at det er svært
kostnadskrevende å basere oppstart på studieprogram på studiesteder der det i utgangspunktet ikke
er et tilstrekkelig robust fagmiljø, som tilfredsstiller nasjonale kompetansekrav. Dette fordi dette vil
innebære mye reisetid og reisekostnader for sentrale fagpersoner. Samtidig er det også slik at
utstrakt bruk av forelesninger i samtid ved streaming, ikke bare kan innføres rent instrumentelt, da
det både utfordrer oppfattelsen av kvalitet i forelesning/undervisning og fagmiljøenes læringssyn.
Slik sett vil styrking av kompetansen på alle studiesteder være det langsiktige og bærekraftige grepet
for FLU som er lokalisert til tre studiesteder.
I forbindelse med dette, er det nødvendig å arbeide fram en felles forståelse for meningsinnholdet i
det som er definert som et overordnet styringspremiss:
Dersom det er like gradsstudier som gjennomføres på to eller flere studiesteder ved Nord universitet,
Fakultetet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, skal studieplaner samordnes, og det skal foretas
en samordning/samkjøring av hele eller deler av undervisningen, der det synes faglig og
resursøkonomisk hensiktsmessig.
I det interne arbeid med studieporteføljen, har fakultetet lagt til grunn at studieporteføljen skal være
gjenstand for en SEFØ-analyse. I forbindelse med dette har vi gitt en nærmere beskrivelse av hva som
menes med begrepene relevante og attraktive studieprogram med faglige- og økonomisk
bæreevne.

1.1

Relevante studieprogram (S- , strategisk betydning)

Nord universitet skal være en kunnskaps- og kompetanseinstitusjon som har et særlig ansvar at vi får
en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Et verdibasert og bærekraftig samfunnsliv vil måtte ha
kompetanse og kunnskap på sentrale velferdsområder, og gi kvalitet i by- og stedsutvikling. Dette
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handler både om kunnskap og forskning, men også at Nord universitet skaper en god sammenheng
mellom hvilke studieprogram vi tilbyr, antall utdannende kandidater og samfunnets behov for
kompetanse og arbeidskraft. I dag er dette i all hovedsak (og i all for stor grad) markedsstyrt i forhold
til en etterspørsel i den potensielle studentmassen basert på individuelle ønsker om fremtidig
yrkesvalg.
Ut i fra dette kan relevante studieprogram grovt sies å handle om at:





1.2

..våre studieprogrammer skal i omfang være relevant slik at behovet for
profesjonsutøvere innenfor sentrale velferdsyrker som lærere og barnehagelærere i vår
region blir dekket.
..studiene må gi studenter jobbmuligheter. Flere av studiene ved fakultet for
lærerutdanning, kunst- og kulturfag er knyttet til områder hvor det i dag er begrensede
jobbmuligheter (kunst/kultur/idrett/friluftsliv) i samfunnet. Fakultetet må bestrebe seg
på at våre utdanningsprogrammer gir arbeid etter endt utdanning.
..våre studieprogrammer skal i innretning være slik at kompetansen man får som
profesjonsutøverne gjennom våre utdanninger er relevant i samtid og fremtid.

Attraktive studieprogram (E- etterspørsel)

Med attraktive studieprogram menes programmer som har god søkning og rekruttering. Her er det
særlig sentralt å analysere tallet på 1.prioritetssøkere opp i mot møtt-tall, og gjennomstrømming. Å
sette eksakte tall her vil bli en vurdering fra studium til studium, men en «sluttproduksjon» på 20
studenter per studium per år er et utgangspunkt.

1.3

Faglig og økonomisk bæreevne (F og Ø)

1.3.1 Faglig bæreevne:
Et viktig mål med fusjonen er å skape mer robuste fagmiljøer som gir en styrket og god
kompetansebase for utdannings- og forskningsaktivitet. Det skal være slik at fakultetet leverer
utdanningsprogrammer som vi er sikker på tilfredsstiller kompetansekravene som er definert av
nasjonale myndigheter, og at vi da har faglig bæreevne på de enkelte studier og på studieporteføljen
samlet. I arbeidet med å fremme studieporteføljen for 2018/19 må det gjøres en analyse av alle
studieprogram både enkeltvis og samlet. Dette for å sikre at vi ikke «teller» den samme
kompetansen flere ganger, og at kompetansebasen utvikles i tråd med målstyrt aktivitet. Det blir
avgjørende for å lykkes at vi i inngangen til dette arbeidet tenker «gevinster» av fusjonen, og at vi da
klarer å frigjøre oss fra tidligere strukturer og over til å tenke fagmiljøene samlet som en og samme
kompetansebase.
Den faglige bæreevnen vil bare styrkes dersom vi umiddelbart får omstilt oss fra å være tre
institusjoner til å være en. I et tidligere bilde konkurrerte vi om studenter, nå skal vi bygge
programmer som gjør oss samlet sett sterke i et nasjonalt og internasjonalt utdanningslandsskap.
Dette må bety at studieporteføljen vil måtte ha en annen regional innretning enn den vi har i dag.

1.3.2 Økonomisk bæreevne:
Det vil også være viktig at fakultetets studieprogrammer har selvstendig økonomisk bæreevne. Det
vil selvfølgelig være noen unntak, og da i tilfeller hvor det er særskilte strategiske hensyn som skal
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ivaretas, eller at studiet vurderes å ha en viktig samfunnsmessig betydning. Det generelle
utgangspunktet er derimot at alle studier i prinsippet skal ha et minimummåltall på 20 studenter som
gjennomfører og avlegger eksamen.

2

PROSESS FOR ARBEIDET MED STUDIEPORTEFØLJE 2018/19

2.1

Involvering og medvirkning;

FLU har sett det som viktig og nødvendig å gi faggruppelederne ansvar for å gjennomføre prosesser,
og bringe frem en innstilling til studieportefølje på sine fagområder. Dette for å sikre medvirkning og
eierskap i fagmiljøene til den videre utvikling av studieporteføljen.
Det har vært en ambisjon i arbeidet at faggruppelederne, med bakgrunn i SEFØ-analyser, skal sikre at
den samlede studieporteføljen baseres på at Nord universitet er en institusjon, den bemannings- og
kompetansebasen fakultetet har-, og en best mulig felles ressursutnyttelse. Det overordnede målet
er slik sett at fakultetets samlede studieportefølje for 2018/19 fortsatt skal være relevant og
attraktiv, og ha faglig og økonomisk bæreevne. Ledelsen ser at dette arbeidet er omfattende og
krevende, og har i løpet av prosessen kommet til den erkjennelse at det er nødvendig å se dette
arbeidet som en kontinuerlig prosess i et tidsperspektiv som rommer Nords eksistens.

2.2

Organisering av arbeidet med endelig studieportefølje;
1. Strategisk (SEFØ) vurdering av de respektive, foreslåtte program foretas i ledergruppen, og
hvor den enkelte faggruppeleder får et særskilt ansvar for å skrive frem denne vurderingen
på programmer på sitt område. Faggruppeleder ble anbefalt å nedsette en arbeidsgruppe (34 personer) med representanter i sine fagmiljøer, som bidrog i arbeidet.
2. Etterspørsel (SEFØ), eller attraktivitet/rekrutteringsevne ble foretatt ved at nødvendig
grunnlag og vurderinger ble gjort av en administrativ arbeidsgruppe. Dette for å få en mest
mulig objektiv vurdering av de foreslåtte studieprogrammene.
3. Faglig og økonomisk bæreevne (SEFØ), ble vurdert gjennom de faglig innspillene fra
faggruppelederne og vurderinger gjort den administrativ arbeidsgruppa. Utgangspunktet var
saksutredning i forbindelse med foreløpig studieportefølje 2018.

Ovennevnte elementer var på plass 15. september 2017. Fakultetet brukte deretter tiden frem mot
1. oktober til å fremme en innstilling til endelig studieportefølje 2018/19.

3

Endelig studieportefølje 2018.

I arbeidet med endelig studieportefølje for 2018-2019, er det tatt utgangspunkt i at FLU har en
samfunnsrelevant studieportefølje som i det store og hele oppfattes som attraktiv, og med en faglig
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og økonomisk bærekraft som stadig styrkes gjennom bla. en utvikling som trolig er i verdenstoppen
når det gjelder øking i kompetansenivå på kort tid.
Den økonomiske bærekraften er relatert til det faktum at Nord universitets studieplasser/ måltall
(basisfinansieringen fra KD) i stor grad er knyttet til lærer- og helsefagutdanningene. I tillegg kommer
kandidat- og måltallproduksjonen.
Ut ifra de forutsetninger som er beskrevet i notatet, og det faktum at studieporteføljen ved
fakultetet er kompleks og omfattende, har det ikke vært mulig å gjennomføre en komplett SEFØanalyse av alle studier ved fakultetet. Den foreløpige studieporteføljen, med de vurderinger og
kategoriseringer som er gjort, ga en klar retning i arbeidet fram mot endelig studieportefølje, og er et
sentralt bidrag i de vurderinger som er gjort, og i de SEFØ-analyser som er gjennomført.

Ut i fra dette har vi kategorisert studiene i 4 kategorier;

3.1

Sikre studier utlysning 2018-2019

Studier som Nord universitet skal ha, og som ikke blir omfattende «SEFØ-analysert». Dette er studier
som i første rekke fyller alle krav i SEFØ-analysen, men det er også studier som er av så strategisk stor
betydning både nasjonalt, regionalt og/ eller lokalt, at de gjennomføres selv om rekrutteringen (E i
SEFØ), er på et for lavt nivå. Helt konkret er dette ( – med kommentarer);


Studier innen sør- og lulesamisk språk.
o Nord universitet har nasjonalt ansvar for studier innen sør- og lulesamisk språk og
kultur i UH. Potensialet for rekruttering til disse studiene er langt lavere enn for de
øvrige studiene. Nords nasjonale ansvar, og statusen til sør- og lulesamsik språk og
kultur, gjør at studiene gjennomføres med langt lavere studenttall enn øvrige
studier.



GLU master 1-7 på alle de tre studiestedene
o GLU master 1-7 har opptak for første gang i 2017. Det har vært en nasjonal trend på
at rekrutteringen til 1-7 har vært svak. Myndighetenes satsing og forventninger til ny
master GLU er høye. Dette kombinert med det faktum at det er stort behov for
grunnskolelærere, gjør det nødvendig å gi oss tid til å bygge opp, implementere og
gjøre kjent den nye masterutdanningen på en god måte.
o For samlingsbasert GLU på Nesna/ Helgeland, skal det vurderes å endre
distribusjonsformen (hvor samlingene legges), for å kunne øke rekrutteringa til
studiet. Vi har ikke klart å ta ut potensialet som ligger på rekruttering i det nye
Trøndelag, Nordmøre og nordlige deler av Oppland og Hedmark (NTNU tilbyr ikke
samlingsbasert GLU). Helt konkret er det ønskelig at studiet (slik det ble gjort fram
til og med opptak 2016), lyses ut også i Trøndelag med utgangspunkt i Levanger.
Det skal også vurderes hvordan studiet presenteres på nett – markedsføring.



GLU master 5-10, samlingsbasert, Nesna
o GLU master 5-10 har opptak for første gang i 2017. Myndighetenes satsing og
forventninger til ny master GLU er høye. Dette kombinert med det faktum at det er
stort behov for grunnskolelærere generelt og i våre tre nordligste fylker spesielt, gjør
det nødvendig å gi oss tid til å bygge opp, implementere og gjøre kjent den nye
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masterutdanningen på en god måte. Se for øvrig kommentar under punktet over om
samlingsbasert GLU på Nesna/ Helgeland.


3.2

Master i praktisk kunnskap
o Masteren har litt for svak rekruttering. Samtidig er det avgjørende for rekruttering til
fakultetets PHD at master i praktisk kunnskap videreføres.

Nye studier - utredes

Nye studier som FLU søker om å starte opp under forutsetning av akkreditering. Studiene er
gjenstand for fullverdig SEFØ-analyse.
Dette er;




3.3

Bachelorstudier
o Styrke og utholdenhet, Bodø. (Akkreditering. Samarbeid med Setanta College i Irland
muliggjør bachelorstudium med to studieretninger, Trening og Idrettstrener. Sees i
sammenheng med årsstudiet PT som settes på vent). Forutsetter at studiet erstatter
BA idrett og årsstudium i Bodø. Se strategisk vurdering vedlagt).
Masterstudier
o GLU master 1-7, sør- og lulesamisk, Bodø/Levanger. På grunn av en prekær mangel
på lærere i sør- og lulesamisk de kommende 10–15 årene, har Fylkesmannen i
Nordland tatt initiativ til et prosjekt for å styrke lule- og sørsamisk opplæring. Ett av
tiltakene er utvikling av en femårig sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning. En
prosjektgruppe er allerede i gang med planleggingsarbeidet. Se nærmere beskrivelse
av saken blant vedleggene.

Godkjente studier som ønskes utlyst i 2018-2019

Dette er studier som er akkreditert, men som ikke har blitt prioritert for oppstart i årets portefølje,
eller som ønskes tilpasset og distribuert på flere studiesteder. Studiene er gjenstand for SEFØanalyse.
Dette er;




Masterstudier
o Tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk, Levanger. (Tidligere avtale
med NTNU om master i spes.ped er sagt opp. Master i tilpasset opplæring som går i
Bodø tilbys også i Levanger med en fordypning i spes.ped. Se strategisk vurdering
vedlagt). * Dersom Master i tilpassa opplæring med fordjupning i spesped ikkje blir
tilbydd på Levanger frå 2018, ønskes Master i undervisning og læring utlyst.
o Master i naturfagdidaktikk, Nesna. Studiet hadde opptak i 2016-2017. Nytt opptak i
2018
Bachelorstudier
o Bachelor i yrkesfaglærerutdanning, Bodø og Levanger. (Studiet ble godkjent i styret i
2014, men ikke startet opp pga usikkerhet ift rekruttering. Eksisterende studium
PPUY vil inngå som første år i denne graden. Se strategisk vurdering vedlagt)
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3.4

Studier uten opptak 2018/2019

Studiene er ikke gjenstand for SEFØ-analyse. Studier som settes på vent er i det store og hele studier
som lyses ut i sykluser på 2 til 4 år, eller studier som vi ønsker å starte opp når vi oppfatter at
forholdene for dette er optimale.
Dette er;





Bachelorstudier
o Barnehagelærer, deltid, Levanger
o Friluftsliv, Bodø, Nesna, Levanger
Masterstudier
o Idrett- trener- og lederprofesjonen, Bodø
o Joint Master Degree i borderologi, Bodø
o Lulesamisk, Bodø
o Master i profesjonsrettet pedagogikk, Nesna (*Lokalt utdanningsutvalg ved FLU,
innstilte i møte 11.10, at studiet skal lyses ut i 2018. Dekan har endelig
avgjørelsesmyndighet om studiet skal fremmes for utlysing)
o Masterpåbygging undervisning og læring i grunnskolen, Levanger. *Dersom Master i
tilpassa opplæring med fordjupning i spesped ikkje blir tilbydd på Levanger frå
2018, ønskes Master i undervisning og læring utlyst.
Årsstudier
o Visuelle kunstfag, Bodø

Alle studier har utfyllende kommentarer i vedlagt tabelloversikt.

3.5

Studier som legges ned eller fases ut

Det er sentralt at flerårige studier med studenter i løp ikke legges ned. Disse fases ut og legges ned
når siste student er ute av Nord-døra.
Dette er;




3.6

Bachelorstudier
o Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, Levanger
o Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Bodø
o Idrett, Bodø
Årsstudier
o Kroppsøving, Levanger
o Personlig trener, Bodø

Emner og studier 30 sp eller mindre

Dette er for en stor del emner som inngår og/ eller er valgfag i andre studier (GLU, BLU,
Masterutdanninger, ulike bachelorer mm), og som i tillegg kan søkes av kandidater som ikke
nødvendigvis går den aktuelle utdanninga. Slik sett fungerer disse emnene som EVU-tilbud i
regionen. Dette er en form for siderekruttering som bidrar til at vi kan opprettholde et relativt bredt
tilbud av emner på utdanningene våre. Dette er viktig for studienes attraktivitet og omdømme, og
ikke minst for å dekke behovet for kompetanse i regionen.
Ei liste over disse emnene blir svært omfattende. Eksempelvis så består GLU av 10 skolefag (gjelder
både «gammel» 4-årig GLU og Master GLU) der de fleste er 60 sp. Disse deles opp i emner a 30sp.
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Dvs at GLU 1-7 og 5-10 vil bestå av nærmere 40 emner a. 30 sp innen skolefagene. Vi er nå inne i en
fase der vi faser ut «gammel» 4-årig GLU, og faser inn master GLU. Dette vil være en
overgangsperiode på ytterligere tre år. I denne perioden vil emnemengden på GLU være svært
omfattende. Vi finner noe av det samme på BLU.
I tabellen som legges ved saken, er det derfor bare emner/ studier som lyses ut selvstendig som
presenteres. Dette inkluderer også oppdragsstudier. For nye emner vedlegges en strategisk
vurdering.
Emner og studier på 30 sp og mindre godkjennes av dekan.

4

Vedlegg:

Vedlegg 1; Tabell med utdrag fra SEFØ – studier over 30 studiepoeng
Vedlegg 2: Tabell – emner og studier 30 studiepoeng eller mindre
Vedlegg 3: SEFØ-analyser for kategorien; Nye studier
Vedlegg 4: SEFØ-analyser for kategorien; Godkjente studier som ønskes utlyst i 2018-2019
Vedlegg 5: Vurdering knyttet til nye emner/ studier under 30 studiepoeng
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Vedlegg 3; SEFØ-analyser for kategorien; Nye studier
Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:
Kommentar:

Bachelorgrad i Styrke og utholdenhet
Bodø
180
20 studenter
Studiet skal erstatte årsstudium i PT og Idrett, samt bachelorgrad i Idrett.

Innledning
I forbindelse med fusjonen av Nord universitet har det oppstått et behov for å gjennomgå og revidere
universitetets idrett- og kroppsøvingsutdanninger. Slik situasjonen er i dag er fagprofilen til idrett- og
kroppsøvingsutdanningene som tilbys i Bodø, Nesna og Levanger svært like og bygget opp på en
tradisjonell måte i forhold til andre norske institusjoner. Selv om en viss grad av samkjøring vil være
naturlig, er det også ønskelig at hver av de tre avdelingene finner sine egne nisjer. På denne måten vil
man unngå at den faglige overlappingen mellom studiestedene blir for stor, og man kan utvikle sin
egen lokale profil.
Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i en nylig utarbeidet analyse (vedlegg 1) at dagens
grunnutdanninger i idrett i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør.
Også de kortere kursene som tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder
i sin rapport mangler når det gjelder faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede
muligheter for videreutdanning.
Bransjens Kompetanseutvalget ønsker seg derfor en grunnutdanning i idrett/trening som er bedre
tilpasset kompetansekravene, som har tilstrekkelig mengde relevant praksisrettet undervisning, og
som gir mulighet for videreutdanning.
I en tid der helseproblematikk grunnet fysisk inaktivitet er økende, utgjør idrettsrelaterte aktiviteter eller
fysisk trening en av våre viktigste folkehelseressurser. For å bidra til økt deltakelse i idrett og fysisk
aktivitet er det avgjørende med kompetente trenere/instruktører, særlig i barne- og ungdomsårene. I
idrettspolitisk dokument 2015-2019 framsettes det et mål om å øke andelen utdannede trenere i norsk
idrett. Til tross for dette retter dagens norske idrettsutdannelser seg stadig mindre mot praktiskpedagogisk trenerkompetanse, og spesifikke utdanningsløp som idretts-trener/-instruktør eksisterer
ikke på bachelornivå.
Det planlagte studieprogrammet tar sikte på å tilby en utdanning som imøtekommer
kompetansebehovene beskrevet ovenfor. Studieprogrammet er en bachelorgradsutdanning med to
fordypninger som studentene kan velge mellom; 1. Trening og 2. Idretts-trener (se studieplan). I
fordypningsretning trening legges det opp til et samarbeid med den irske utdanningsinstitusjonen
Setanta College. Dette samarbeidet innebærer at Nord universitet leier inn timelærere med
spesialkompetanse fra Setanta College for å undervise i fire emner (40 studiepoeng) som er spesifikke
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for denne fordypningsretningen. I tillegg leies det inn gjesteforelesere fra Setanta College i to emner
som er felles for fordypning trening og fordypning idretts-trener. Setanta College har per i dag i tillegg
til sine utdanninger i Irland, to akkrediterte bachelorgradsprogram i «Strength and Conditioning» i
Storbritannia. De har et sterkt fagmiljø og treningsfaglig kompetanse utover det vi i dag kan tilby ved
Nord universitet. Deres fagprofil fokuserer særlig på praktisk treningsfaglig kompetanse, og det er krav
om at fagpersonell skal ha omfattende erfaring fra profesjonell trenerpraksis, i tillegg til formell
utdanning. Et samarbeid med Setanta College vil muliggjøre et bachelorstudium med to
studieretninger, og bidra til at fordypning trening får langt høyere kvalitet og attraktivitet enn det Nord
universitet kan tilby alene. Sist, men ikke minst er samarbeidet en enestående mulighet til å knytte seg
til et anerkjent internasjonalt fagmiljø.
Med utgangspunkt i modell for studieporteføljestyring; SEFØ, følger en utredning av det foreslåtte
studieprogrammet.
Studieplan

Strategisk betydning
Studieprogrammet vil levere kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og bidra til å øke
kompetansen innenfor barne- og ungdomsidretten spesielt. Utdanningen er dermed i samsvar med
Nord universitets fagprofil «velferd, helse og oppvekst». En bachelorgrad i samarbeid med Setanta
College vil bidra til internasjonalisering og gi det idrettsfaglige miljøet ved Nord universitet en
internasjonal samarbeidspartner med et sterkt forskningsmiljø, og kontakter inn mot en rekke profilerte
europeiske toppidrettsmiljøer. Det legges til rette for studentutveksling ved studiets fjerde semester,
ved Setanta College sine samarbeidspartnere ved University of South Wales (Wales).
Spesialisert utdanning på bachelornivå innenfor området «fysisk trening» tilbys i liten grad ved
utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Likeledes er det få eller ingen
bachelorgradprogrammer i de skandinaviske landene som har en fagprofil tilpasset trenere i idrett.
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Studieprogrammet bør derfor kunne ha et betydelig potensial for å tiltrekke seg studenter fra hele
landet, samt Sverige og Danmark.
Med dagens finansieringsmodell er det blitt enda viktigere å øke gjennomføringsgraden ved
universitetets bachelorgradsprogrammer. Slik situasjonen er i dag er gjennomføringsgraden ved Nord
Universitet sin bachelorutdanninger i idrett lavere enn ønskelig, og studenter slutter i for stor
utstrekning etter endt første studieår. Fagmiljøet idrett, kroppsøving og friluftsliv vurderer det som en
nødvendighet at det tas grep for å øke gjennomføringsgraden for å sikre forbedret inntjening. Det
planlagte studieprogrammet er ment å tilby en mer attraktiv og arbeidslivsrettet bachelorutdanning,
som skal stimulere til at flere studenter velger å gjennomføre hele bachelorgradsløpet.
Etterspørsel
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til
treningsfaglig kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings
kompetanseutvalg uttrykker i sin analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres
kompetansebehov. Fordypning trening er tenkt å imøtekomme treningssenterbransjens etterspørsel
av treningsfaglig kompetanse.
Dagens norske idrettsutdanninger er i for liten grad tilpasset de kravene som stilles for å jobbe med
trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet
undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende yrkesgruppen innenfor idretten på
verdensbasis, og dette var hovedårsaken til at Setanta College opprettet sin virksomhet i 2007.
Fordypning idretts-trener vil utdanne egnet kompetanse for trenerarbeid innen idretten, mens
fordypning trening vil utdanne egnet kompetanse for spesialisert arbeid med fysisk trening innenfor et
bredt spekter av idretter, på ulike nivåer.
Spesialiserte utdanninger på bachelornivå med fysisk trening som hovedfokus og stor grad av
praksisrettet undervisning tilbys i dag ikke ved noen skandinaviske utdanningsinstitusjoner. Som første
høyskole/universitet som tilbyr et slikt studium har Nord universitet mulighet til å bli markedsledende
på utdanning til treningssenterbransjen i Skandinavia.
Studentrekruttering
Studieprogrammet skal erstatte årstudium personlig trener, idrett årsstudium og idrett bachelor. Disse
tre studieprogrammene hadde i 2017 tilsammen 133 førsteprioritetssøkere i Bodø, og søkningen har
vært stabil på dette nivået de siste årene. Det nye studieprogrammet er utformet med en
bransjetilpasset fagprofil som ikke finnes andre steder i Skandinavia. Vi forventer derfor at dette
søkertallet vil kunne øke betraktelig. Setanta College vil bidra med markedsføring nasjonalt og
internasjonalt for å sikre studentrekruttering. Vi tror særlig at Setantas tilknytning til europeiske
toppidrettsorganisasjoner (f. eks fotballklubben Arsenal FC) har potensiale til å øke studiets
attraktivitet. Studieprogrammet har et måltall på 60 studenter, og det forventes at måltallet vil oppnås
fra studiets oppstart.
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Fagmiljø
Fagmiljøet ved idrett, friluftsliv og kroppsøving i Bodø ledes av Førsteamanuensis Arne Martin
Jakobsen. I 2017 besto forskningsgruppen av 9 faste og midlertidige vitenskapelige ansatte; 3
førsteamanuensiser, 1 førstelektor, 1 stipendiat og 4 universitetslektorer. Gruppen driver forskning
innenfor ulike treningsfaglige disipliner, derav idrettspsykologi, treningsfysiologi og treningsledelse.
Denne egne forskningen vil kunne brukes aktivt i undervisningen.
I tillegg til personell fra Nord Universitet vil det leies inn gjesteforelesere fra samarbeidsinstitusjonen
Setanta College til undervisning i 6 emner. Alle gjesteforelesere fra Setanta College har master- eller
doktorgrad. Fagmiljøet ved Setanta College ledes av Professor Liam Hennessy som er en av de
ledende anerkjente kapasitetene innen fagfeltet.
Studiet oppfyller de fremsatte kravene: Minst 50% av årsverkene knyttet til studiet utgjøres av tilsatte i
hovedstilling ved institusjonen, det er personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studiet, og 20 prosent av det samlede fagmiljøet er være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Oversikt fagmiljø tilknyttet studiet
Navn

Kompetanse

Fast

Stillings-

Emner

prosent

Arne Martin Jakobsen

Førsteamanuensis

Fast

100%

Stein Rodahl

Førsteamanuensis

Fast

100%

Dagmar Dahl
Petur Sigurdson

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Fast
Fast

100%
100%

Line Danielsen
Elisabeth Evjen
Laura Suominen
Kalle Pulli
Signar Nilsen
Damian Young

Stipendiat
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor

Fast
Fast
Mid
Fast
Mid
-

100%
100%
100%
50%
50%
-

Eoin Everard

Universitetslektor

-

-

Antoine Mobian
Ciaran Keogh

Universitetslektor
Universitetslektor

-

-

(Coaching barn og unge), (Coaching lagidrett),
(Trenerrollen), (Idrettpsykologi)
(Trening av styrke, spenst og hurtighet), (Fysiologisk
testing), (Treningsplanlegging/periodisering),
(Utholdenhetstrening)
(Trening og ernæring), (Idrett og samfunn),
(Anatomi, fysiologi, biomekanikk), (Vitenskapelig
forskningsmetode), (Bacheloroppgave)
(Praktisk treningsledelse), (Treningsinstruksjon)
(Praktiske idretter), (Tilpasset trening)
Anatomi, praktiske idretter, friluftspedagoikk
Friluftsliv
Praktiske idretter, pedagogikk, friluftsliv
Gjesteforeleser (Programing athletic development),
(Sport specific strength and conditioning),
Gjesteforeleser (Functional screening), (Effective
coaching in strength and conditioning)
Gjesteforeleser (Weigthlifting for sport performance)
Gjesteforeleser (Advanced functional screening and
resistance training)

Økonomi
De nye studiene er tenkt innfaset slik i forhold til de studiene som gjennomføres i dag, at det ikke vil
være studieår hvor Nord ikke har inntjening fra idrettsutdanningene i Bodø.
Nord universitet vil årlig betale en avtalt sum for Setantas bidrag i 6 emner, samt for bidrag til
markedsføring av studiet. I studiets to første år vil denne summen tilsvare omtrentlig det samme som
kostnaden ved å tilby studiet alene. Fra studiets 3. år vil summen være omlag 450.000kr høyere enn
kostnadene ved å tilby studiet alene. Med dagens satser tilsvarer dette 3,25 studenter gjennom
bachelorgradsprogrammet. Vår vurdering er at dette er en god investering, da samarbeidet med
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Setanta college har potensiale til skape et langt mer attraktivt studieprogram enn om vi tilbyr studiet
alene.
Om man legger til grunn en gjennomføringsgrad på 90% (1. år), 60% (2. år) og 50% (3.år), vil
studieprogrammet generere overskudd fra 48 innrullerte studenter. Studiets måltall (60) vil med
samme gjennomføringsgrad gi overskudd på om lag 1.100.000kr.
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Vedlegg 4; SEFØ-analyser for kategorien; Godkjente studier som ønskes utlyst i 20182019
Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:

Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk
Levanger
300
20

Strategisk vurdering
Studiet samordnes med eksisterende tilbud «master i tilpasset opplæring» ved studiested
Bodø. Det er satt ned et utvalg som skal arbeide med dette og ha dette klart innen 1 nov
Fra og med studieåret 2018/19 avslutter Nord universitet, studiested Levanger, en avtale
knyttet til samarbeid om master spesialpedagogikk med NTNU. I stedet vil det tilbys en egen
master i samarbeid med Nord universitet, Bodø. Det første studieåret vil gjeldende studie i
spesialpedagogikk bli omarbeidet og inngå i en samlet portefølje knyttet til Master
spesialpedagogikk alternativt master i tilpasset opplæring, fordypning spesialpedagogikk i
Nord universitet. Så langt har Grunnskolelærerutdanningen i Levanger hatt ansvar for
1.studieår i masteren, mens studentene har tatt sitt andre år ved NTNU. Studiet rekrutterer
svært godt, også med studenter fra barnehagelærerutdanning, samt lærere som tar
videreutdanning. Fra og med studieåret 2018/19 er planen at Nord universitet kan ha hånd
om begge årene knyttet til syklus 2 i denne masterfordypningen. Profilområde for masteren
vil bli utarbeidet lokalt i dialog med det øvrige fagmiljøet i faggruppen i fakultetet.







Relevans: Spesialpedagogikk som fagområde står svært sentralt både i barnehage- og
grunnskolelærerutdanning, og er sentralt både for rekruttering inn i barnehage, skole
og hjelpeapparat. Dette gjelder både i tilknytning til grunnutdanning og
videreutdanning.
Attraktivitet: Levanger har hatt svært god søkning på 1.studieår i masterløpet, og har
også bidratt med flere studenter inn mot 2.studieåret ved NTNU de siste årene.
Faglig bæreevne: Vil bli innfridd gjennom dagens tilsatte innen
pedagogikk/spesialpedagogikk, samt intern kompetanseutvikling samt ekstern
rekruttering.
Økonomisk bæreevne: Vil inngå i en portefølje i master i tilpasset opplæring
Muligheter for samordning/samkjøring: Vil bli samordnet med tilsvarende tilbud i
Bodø, samt opp mot enkeltemner ved andre masterløp, f.eks. innen forskningsmetode.
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Studium:
Grunnskolelærerutdanning 1-7, sør- og lulesamisk
Sted:
Bodø og Levanger
Studiepoeng: 300
Opprettelse av sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
Bakgrunn
Samiske tall forteller 9 (2016)1 dokumenterer en prekær mangel på lærere i sør- og lulesamisk de
kommende 10–15 årene. Under forutsetning av at elevtallet for samisk holder seg på dagens nivå,
viser analysen at det må utdannes 1,5 sørsamiske lærere pr år for å sikre dagens lærerdekning.
Utdanningsbehovet for lulesamiske lærere er i samme størrelsesorden. Fylkesmannen i Nordland tok
derfor i 2016 initiativ til et prosjekt for å styrke lule- og sørsamisk opplæring. Ett av tiltakene er
utvikling av en femårig sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning. En prosjektgruppe er i gang
med planleggingsarbeidet: Kevin Johansen (Fylkesmannen i Nordland), Per Ravna og Asbjørn Kolberg,
(Nord). De to sistnevnte var med i KDs rammeplanutvalg for samisk GLU. Ny forskrift for samisk GLU
trådte i kraft 23.11.16. I forskriftens § 1.3 slås det fast at «Den samiske grunnskolelærerutdanningen
er likeverdig med den nasjonale grunnskolelærerutdanningen. Hovedundervisningsspråk er samisk.
Det kan gjøres unntak for institusjoner som gir lule- og sørsamisk utdanning [vår utheving]».
Etter prosjektgruppens mening åpner formuleringen i § 1.3 for utvikling av en sør- og
lulesamisk lærerutdanning, der undervisningsspråket i hovedsak er norsk. Dette er utgangspunktet
for prinsippene og modellene som presenteres nedenfor.

Femårige samisk GLU på masternivå ved Nord: prinsipper
Siden det er forholdsvis få studenter som kommer til å velge sør- eller lulesamisk lærerutdanning, vil
det neppe være mulig å legge opp disse lærerutdanningene som egne løp. Vi foreslår derfor følgende
hovedprinsipp for organisering av undervisningen for de som følger samisk GLU:

 Studentene følger i hovedsak de «ordinære» GLU-studentene
 De samiske språkemnene (sør- eller lulesamisk) er obligatoriske
 Egne samlinger, ev. nettmøter, når det gjelder spesifikt samiske temaer i PEL,
fjernundervisningsdidaktikk og ev. andre emner
 Minst én praksisperiode i samisk skole
Det betyr at studenten som begynner på en sør- eller lulesamisk lærerutdanning dermed blir
del av et større studentfellesskap ved det aktuelle studiestedet (Bodø eller Levanger), men får
ivaretatt det samiske gjennom de språklige emnene, samisk PEL o.a., både i form av
undervisning på campus og via nettmøter.
Aktuell modell
Tabellene nedenfor viser hvordan man kan organisere den sør- og lulesamiske lærerutdanningen ved
Nord universitet. I første omgang vil vi anbefale at Nord tilbyr samisk GLU 1–7. Her er behovet for
nye lærere størst. Hvis studentene velger Samisk 2, kan de også undervise i samisk på
ungdomstrinnet.
1

Artikkelen «Samisk lærertetthet», K. Johansen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland
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GLU 1-7: Skolefag som masterfordypning
For studenter med studiekompetanse i samisk fra videregående opplæring.
Fag merket gult: Felles for alle GLU-studentene
Fag merket grønt: Felles sør- og lulesamisk (ev. felles for alle GLU-studentene)
1. studieår
Høst

2. studieår

3. studieår

No PEL Sam Ma PEL Sam Vit/met
1
1
(1 uke)
30 15 15
30 15 15
Fag 4
(Eks.
Sam 2)
30

Vår

Praksis

30

30

4. studieår
FoU- Masterfag
oppg 15

Masterfag
30

Fag- Beg.
did. oppl
15
15

20

30

5. studieår
PEL Vit/met
30 20
SærPensum
10
Masteroppg.
30

Utfordringer
• De nasjonale retningslinjene for samisk GLU2 legger ikke opp til en egen samisk PEL-plan (bare
samisk språk og duodji får egne fagplaner)
• Retningslinjene slår fast at alle fagene skal være forankret i samisk kultur og samfunn og ha
samiske læringsforståelser og undervisningsmåter som utgangspunkt
• Fjernundervisningsdidaktikk skal med
• Omfang og progresjon i utdanningen skal være den samme for alle GLU-tilbudene. Når samiske
tema skal inn i fag, må noe annet tas ut.
Når det gjelder PEL, bør en vurdere å utarbeide en egen Nord-modell som gjør at emner kan være
felles både for samisk GLU og den nasjonale GLU-modellen.

Begrunnelse for opprettelse av sør- og lulesamisk lærerutdanning
Nord universitet har det nasjonale ansvaret for sør- og lulesamisk i lærerutdanningene. Det tilligger
dermed Nords samfunnsoppdrag å sørge for at det utdannes nok samisklærere til at elever med sørog lulesamisk bakgrunn får oppfylt sitt krav på opplæring i samisk i barnehage og grunnskole i hht.
Lov om barnehager (barnehageloven) og Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa
(opplæringslova).
I Nord universitet Strategi 2020 (2017) fastslås følgende under ‘Faglig styrke’: «Universitetet har et
særskilt nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og kultur. Målet er å styrke og utvikle de
samiske studietilbudene, samisk forskning og formidling og stimulere til forskningsbasert samarbeid
med andre som forsker på, og underviser om, urfolk».
2

http://www.uhr.no/documents/GODKJENTE_NASJONALE_RETNINGSLINJER_FOR_SAMISK_GRUNNSKOLEL_RERUTDANNING
_1_7___generell_del.pdf
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På bakgrunn av SEFØ-modellen kan følgende momenter anføres (jf.
Studieporteføljevurdering s. 4–12):

Strategisk betydning
Utdanningen er ‘meget viktig’ for Nord universitet med tanke på samfunnsoppdrag, profilering og
verdier. Nord er den eneste institusjon som tilbyr sør- og lulesamisk GLU. Samfunnsrelevansen må
derfor karakteriseres som ‘meget sterk’ (jf. henvisningen til barnehageloven og opplæringsloven
ovenfor).

Etterspørsel
Det er et akutt behov for en sør- og lulesamisk lærerutdanning. Det har lenge vært etterspurt av
forvaltningskommunene og det samiske miljøet, spesielt av alle som er engasjert i å styrke samisk
opplæring, fra barnehage til høyere utdanning.

Faglig bærekraft
Fagmiljøet i Bodø/Árran har personer med høy kompetanse. Det er bl.a. utviklet et bachelorprogram
og et masterprogram i lulesamisk. Det er planer om et sørsamisk bachelorprogram (Levanger).
I Levanger er det utviklet et studieprogram (30 stp) i sørsamisk kulturkunnskap. Nytilsatt
stipendiat i sørsamisk historie og kulturkunnskap har stått for emneplan og undervisning. I Levanger
er det en professor i musikk med joik som spesialfelt. Dette er et emne som vil kunne inngå i samisk
GLU.
En førsteamanuensisstilling i sørsamisk språk og litteratur er under utlysning. Fast tilsatt
språklærer er i permisjon, men sørsamisk begynnerkurs samt Sørsamisk 1 og 2 har vært godt
ivaretatt av innleid språklærer. Noen emner kan sør- og lulesamiske studenter ha felles som f.eks.
samisk kulturkunnskap, samisk litteratur og samisk lingvistikk. Når det gjelder sistnevnte emne kan
det dekkes av tilsatte ved Árran.

Økonomisk bærekraft
Siden det er snakk om relativt få studenter, er integrering med GLU-master som skissert i modellen
over, en viktig økonomisk faktor. Undervisningssamkjøring mellom Bodø og Levanger som antydet
ovenfor er både ønskelig og mulig. Dessuten har KD åpnet for at Nord kan gjøre såkalt sideinntak (se
nedenfor). Det er en del ferdig utdannede lærere som ønsker formell kvalifisering i sør- eller
lulesamisk gjennom å ta Samisk 1 og/eller Samisk 2. Disse kan dermed gå inn i de aktuelle GLUkursene i masterprogrammet.

Møte med KD 23.8.2017 om sør- og lulesamisk lærerutdanning
Konklusjonen i KDs oppsummering fra møtet (referent Ellen Birgitte Levy):

-

Fylkesmannen bes sammen med Nord universitet om å bidra i rekrutteringen til
grunnskolelærerutdanning med sør- og lulesamisk.
Departementet gir klarsignal for at det gjøres sideinntak av videreutdanningsstudenter
til sør- og lulesamiske fagstudier i grunnskolelærerutdanning.
Nord universitet arbeider videre med å kvalifisere personale for å etablere
masterfordypning innenfor sør- og lulesamisk i grunnskolelæreutdanning, og
ordninger for å stimulere til dette.
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Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:
Kommentar:

Bachelorgrad i yrkesfaglærer utdanning
Bodø og Levanger
180
30-40 studenter
Eksisterende studium i PPU yrkesfag vil inngå som første år i denne graden.

Innledning
I dag er det to alternative utdanningsveier for yrkesfaglærere. Et bygger videre på tidligere relevant
yrkesfaglig utdanning eller profesjonsutdanning, og oppnår lærerkompetanse gjennom den ettårige
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y). Det andre alternativet utvikler lærerkompetanse
gjennom den treårige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). Den sistnevnte utdanningens særegenhet er
at den inkluderer yrkesfaglig fordypning i eget fagbrevområde, i tillegg til kompetanse for
yrkesorientering og undervisning i brede programfag.
Flere med fagbrev må velge å bli yrkesfaglærer
Undersøkelser og kartlegging viser at opp mot 1000 yrkesfaglærere i videregående skole mangler
godkjent utdanning. Undersøkelser i videregående skole viser at et flertall av lærerne er over 50 år,
og at minst en av fem er over 60 år ved bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell
produksjon. Rekrutteringsbehovet er Et sentralt mål for regjeringens satsing på yrkesfaglærere er å
øke rekrutteringen av fagarbeidere til lærerstillinger. Det vil være et stort behov for flere
yrkesfaglærere i årene fremover. Nordland og Nord –Trøndelag mangler ca. 400 yrkesfaglærer i
kommende årene.
Fra og med studieåret 2018 – 2019 vil Nord universitet tilby bachelor for yrkesfaglærere, Styret
godkjente studie i 2014, men ble trukket av PHS pga. usikkerheter med rekruttering.
Regjeringen satser stort på å gi lærere faglig påfyll. De er i gang med tidenes satsing på etter- og
videreutdanning, og nå kommer vi også med en pakke tiltak for yrkesfaglærere. Gjennom
Yrkesfaglærerløftet skal vi bidra til at også de har gode muligheter til kompetanseutvikling. I tillegg
skal vi styrke yrkesfaglærerutdanningen og bidra til å gjøre yrket attraktivt og spennende, slik at vi
kan rekruttere enda flere gode lærere. I arbeidet med Yrkesfaglærerløftet har vi fått gode innspill fra
partene i arbeidslivet, skoleeiere, skoler og lærere. For at tiltakene vi nå setter i gang med, skal bli
best mulig, ønsker jeg et fortsatt tett samarbeid. Lærerne som skal utdanne fremtidens fagarbeidere,
må ha både et klokt hode og dyktige hender. De trenger både teoretisk og praktisk kompetanse. I et
arbeidsliv i rask utvikling kreves det lærere som er vant til omstilling, som engasjert følger utviklingen
i sitt eget fag, og som gir opplæring i tråd med de behovene arbeidslivet har. Målet med vår satsing
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er å samarbeide med arbeidslivet om å utdanne flere dyktige fagarbeidere og bidra til at flere av
elevene som starter på yrkesfag, fullfører og består opplæringen sin. Yrkesfaglærerne har en sentral
rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig
bidrag for å sikre at vi har de fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge.

Nord universitet vil lage en yrkesfaglærer utdanning, hvor PPU for yrkesfag inngår. Utdanningen
skal være nett/ samlingsbasert og arbeidsplassbasert.
1.Semester
PPU Pedagogikk /
didaktikk 15 stp.

2.Semester
PPU Pedagogikk /
didaktikk 15 stp.

3.Semester
PPU Pedagogikk /
didaktikk 15 stp.

4.Semester
PPU Pedagogikk /
didaktikk 15 stp.

Yrkesfaglig bredde
15stp.

Yrkesfaglig dybde
15 stp.

Yrkesfaglig bredde
15stp.

Yrkesfaglig dybde
15 stp.

5.Semester
6.Semester
Yrkesfaglig bredde 15stp.
Yrkesfaglig dybde
15 stp.
Yrkesfaglig bredde 15stp.
Yrkesfaglig dybde
15 stp.

Bacheloroppgave

Praksisstudier – 12 uker praksis i skolen og 12 uker praksis i bedrift.
Vi vil tilby følgende studieretninger for utdanningsprogrammene i videregående skole:







Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Service og samferdsel
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon
Design og Håndverk



Relevans: Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere med fag-/svennebrev eller
tilsvarende og relevant praksis fra ett eller flere yrker som inngår i alle de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene. Aktuelle yrkesområder er knyttet mot korresponderende
utdanningsprogram i videregående opplæring (Kunnskapsløftet). Yrkesfaglærerutdanningen
retter seg mot yrkesutøvere som til daglig arbeider med yrkesopplæring
/kompetanseutvikling i skole, bedrift eller opplæringskontor. Nordland og Nord – Trøndelag
mangler mange lærer til yrkesfag. Fra opptak 2017 v/ Nord universitet var det ca. 120
studenter som søkte PPU yrkesfag som ikke hadde kompetanse for å ta PPU studiet, disse
studentene har vi hatt mulighet til å rekruttere til den 3 årige yrkesfaglærerutdanningen.
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Attraktivitet: PPU yrkesfag har svært god søkning, med at det var ca. 120 personer som ikke
kom inn på PPU pga. manglet fagskole eller ingeniørutdanning. Kunnskapsdepartementet
videreføre stipendordningen som skal kvalifisere ansatte i undervisningsstillinger som
mangler lærerutdanning. Lærere som skal ta yrkesfaglærerutdanning, er en del av
målgruppen. Å legge yrkesfaglærerutdanningen nært hjemsted og skoleeierne, med deler
som arbeidsplassbasert vil utdanningen ha større rekruttering potensial.
Nordland og Nord Trøndelag mangler 350 kvalifiserte yrkesfaglærere de kommende 3 årene,
disse er ansatt på vilkår.



Faglig bæreevne: Vil bli innfridd gjennom dagens tilsatte ved Nord universitet innen PPU og
intern kompetanseutvikling og samt ekstern rekruttering fra videregåendeskole der lærerne
har en master i yrkesdidaktikk.



Økonomisk bæreevne: Vil inngå i portefølje for PPU yrkesfag som vil bli samkjørt med
Yrkesfaglærerutdanningen. Med en studentmasse på 30 studenter vil studiet være
bærekraftig, når vi samkjører med PPU yrkesfag.



Muligheter for samordning/samkjøring: Vil bli samordnet med campus Levanger og Bodø.

Sikre studier
PPU yrkesfag utdanning (Studiested – Bodø –Levanger) sikkert studie, for studieåret 2017 – 2018 var
opptaket på 120 studenter og 113 studenter møte opp på 1. samling fordelt på Levanger og Bodø.
PPU Allmennfag (studiested Bodø) for studieåret 2017 -2018 var opptaket på 170 studenter og 145
studenter møte opp på 1. samling fordelt på Levanger og Bodø.
På begge PPU didaktikkene er det 489 studenter i løp.
Studiene er nett og samlingsbasert med 60 dagers praksis.
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Studium:

Master i profesjonsretta naturfag

Sted:
Nesna
Studiepoeng: 120

Fremtidige studietilbud ved Nord universitet og ansattes kompetanse innen
naturfag
Naturfagmiljøene innen lærerutdanningene ved campusene i Levanger, Bodø og Nesna hadde
sitt første arbeidsmøte i forbindelse med fusjon og «samkjøring» av fagpersonalet, 5.-6.
desember i Levanger/Verdal. Det var naturfagmiljøet i Levanger ved Randi Skaugen som
hadde tatt initiativ og ledet denne samlingen.
Vi hadde flere temaer på dagsordenen, og et av dem var orientering om studier ved de ulike
studiestedene. Fagmiljøet i Nesna presenterte sin Master i profesjonsretta naturfag. Et tilbud
som er akkreditert av NOKUT og som har eksistert i snart 10 år, men som ble tatt ut av
studieprogrammet til Nord universitet for studieåret 2016-17. Studiet er heller ikke inne som
del av studieprogrammet for studieåret 2017-18.
Naturfagmiljøene ved Nord universitet er samstemte i at grunnskolelærerstudenter som er
inne i et løp i dag, bør få et tilbud om master også i skolefaget naturfag fram til de femårige
lærerutdanningene når syklus 2 høsten 2020. Grunnskolelærerstudenter som startet sin
utdanning høsten 2013 (i Nesna, Levanger eUer Bodø) har vært og er pr. i dag uten tilbud om
master i profesjonsretta naturfag ved Nord universitet. I tillegg mener naturfagmiljøet ved
Nord universitet at denne masteren også bør være et videreutdanningstilbud til lærere i
regionen.
Naturfagmiljøet ved Nord universitet (Levanger, Bodø og Nesna) fremmer herved
forslag om at ledelsen bør vurdere muligheten for en videreføring av Master i
profesjonsretta naturfag som en felles satsning fra hele naturfagmiljøet ved Nord
universitet, fra H-2017 og/ram til H-2020.
Masteren i profesjonsretta naturfag er akkreditert og har tilført regionen lektorer i naturfag
siden H-2006. Det som blir brukt som argumenter mot en oppstart/videreføring av masteren er
manglende topp- og førstestillingskompetanse innen fagområdet (totalt for naturfagstudier ved
hele Nord universitet) og at vi ikke rekrutterer godt nok. Naturfagmiljøet ved Nord universitet ønsker
at ledelsen vurder dette på nytt.
Når det gjelder rekruttering skriver faggruppeleder/dekan Nils Ole Nilsen i e-post 01.12.16
om dette med fagvalg og antall studenter i den nye femårige masterutdanningen: «NOKUT
har antydet et læringsmiljø på minst 10 studenter i hver masterfordypmiing».
Dette kan tolkes dithen at vi som samlet naturfagmiljø bør uteksaminere i gjennomsnitt 10
studenter i emnene som inngår i master i profesjonsretta naturfag også fram mot h-2020.
Dersom denne masteren lyses ut for GLU-studenter, og samtidig lyses ut som eksternt
videreutdanningstilbud for lærere tror vi at rekrutteringen til denne masteren vil være
tilfredsstillende (vi må lyse ut for å kunne se søkertall).
Videre når det gjelder kompetansekrav og kompetansebehov, må den samlede kompetansen i
naturfagmiljøet ved Nord universitet vurderes, og spørsmålet blir da:
«Er det mulig å tilby naturfag i de nye femårige grunnskolelærerutdanningene (ved
alle tre campusene: Bodø, Levanger og Nesna), i bamehagelærerutdanningen (ved
alle tre campusene: Bodø, Levanger og Nesna) og samtidig tilby Master i
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profesjonsretta naturfag?»
Kompetansekrav til fagmiljøet ved Nord universitet
For å se nærmere på kompetansekrav har vi hentet inn forslag til ny Studietilsynsforskrift,
som sier noe om krav til fagmiljøene ved høgskoler og universitet:
c§ 2-4. Fagmiljø
(I) Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets
art, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studiet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha høy kompetanse innen utdanning og skal sikre god
undervisning og tilrettelegging for læring.
(3) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av
disse skal det være ansatte med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.
(4) For de ulike sykluser gjelder i tillegg følgende krav om fagmiljøets kompetansenivå:
a) For første syklus skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
b) For andre syklus skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 40 prosent ansatte med
førstestillingskompelanse og minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
c) For tredje syklus skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse,
hvorav minst 50 prosent med professorkompetanse.
I dette forslaget til Studietilsynsforskrift skiller en i kompetansekrav for Syklus I og Syklus 2.
Det kreves 20% førstestillingskompetanse på Syklus I og 40% på Syklus 2. Videre er det
foreslått krav om 10% professor- eller dosentkompetanse på Syklus 2. I våre beregninger av
kompetansebehov i forhold til kompetansekrav har vi brukt Studietilsynsforskrift som
utgangspunkt, men for de nye integrerte femårige lærerutdanningene ( «GLU-ene» er
fagansattes kompetansekrav på Syklus 2 nivå (altså fra første studieår).
Med utgangspunkt i kompetansekrav har vi beregnet ressursbehov i naturfag ved Nord
universitet for studieårene: H-17N-18, H-lSN-19 og H-19N-20 (Se Tabell l, 2 og 3). I
beregningene er det tatt utgangspunkt i arbeidstimer gitt til naturfag (arbeidsplan for
Bodø/Nesna) for ulike studiene som er planlagt ved Nord universitet.
Kompetanse- og ressursbehov i naturfag ved Nord universitet de neste tre studieårene
Fra Tabell 3 og 4 ser vi at Nord universitet kan få behov for fagansatte med førstekompetanse
i naturfag i 4104 arb.t. i studieåret H-17N-18; 4752 arb.t. H-18/V-19 og i 4104 arb.t. i
studieåret H-l 9/V-20. Videre har Nord universitet behov for fagansatte med professor/dosent
kompetanse i naturfag i 1026 arb.t. i studieåret H-17N-18; 1188 arb.t. H-18/V-19 og 1026
arb.t. i studieåret H-19/V-20.
I disse beregningene er det studieår H-18/V-19 som krever størst andel med førstekompetanse
og toppkompetanse i naturfag. Dette er fordi en i beregningene har forutsatt oppstart av et kull
i master i profesjonsretta naturfag H-17 og et nytt kull som starter H-18. Så dersom Nord
universitet igangsetter en «klasse» naturfag i GLU 1-7 (30 stp.), en i GLU 5-10 (60 stp.), en i
BLU (10 stp.) hvert av studiestedene og Master i profesjonsretta naturfag (60 stp. + 60 stp.)
som en satsning fra hele naturfagmiljøet - kan Nord universitet ha behov for ansatte med
førstestillingskompetanse i 4752 arbeidstimer i naturfag dette studieåret.
Naturfagmiljøet ved Nord universitets kompetanse og behov for arbeidstimer til
undervisning
Dersom en forutsetter 40% FoU og 10% til annet for ansatte med førstestillingskompetanse og
50% FoU og 10% til annet for ansatte i en professor/dosent stilling, vil hver ansatt i 100%
stilling bidra med henholdsvis 810 arbeidstimer (1620/2) og 620 arbeidstimer til
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undervisning.
I Tabell 4 ser vi at Nord universitet har 5,5 ansatte med førstestillingskompetanse i naturfag
pr. i dag, dette tilsvarer ca 4455 arbeidstimer til undervisning. For studieåret H-17/V-18 er
behovet 4104 arbeidstimer. For studieåret H-18/V-19 er behovet 4752 arbeidstimer. Bruker vi
dagens førstestillingskompetanse ligger vi noe under behovet dette studieåret, men samtidig
vet vi at to ansatte er PhD studenter og den ene er ferdig våren 2018. Videre har en ansatt
høgskolelektor inne søknad om vurdering til førstelektor og en er i avslutningen i sitt
førstelektorløp, så andelen med førstestillingskompetanse vil med stor sannsynlighet være mer
enn tilstrekkelig også dette studieåret. Nord universitet har 2,0 ansatte med professor/dosent
kompetanse innen naturfag, dette tilsvarer ca. 1240 arbeidstimer til undervisning (Tabell 4).
For studieåret H-17/V-18 er behovet 1026 arbeidstimer til undervisning, og for studieåret HISN19 er behovet 1188 arbeidstimer til undervisning. Så dette viser at Nord universitet har
tilstrekkelig med toppkompetanse. Videre har universitetet fem ansatte i professor/dosentløp,
så andelen med professor/dosent kompetanse vil med stor sannsynlighet øke de neste årene.
Ser vi på oversikten over ansatte i naturfag i Tabell 4, har vi (og får) tilstrekkelig både
førstestillingskompetanse og toppkompetanse til å tilby naturfag ved alle tre campusene i
GLU 1-7, OLU 5-10, BLU og i Master i profesjonsretta naturfag, de tre kommende
studieårene.
På vegne av naturfagmiljøene ved Nord universitet
Sign.

Sign.

Sign.

Randi Skaugen
Nord universitet, Levanger

Ame Fjalstad
Nord universitet, Bodø

Siv Flæsen Almendingen
Nord universitet, Nesna,

Statistikk (Søkertakk- og opptakstall fra DBH, fullført fra FS)

Master i profesjonsretta naturfag
2011
2012
2013
2014
2015
Heltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid
Totalt
Ant. Søkere (DBH)
25
10
14
24
16
9
25
12
10
22
10
12
22
Opptak (DBH)
7
5
4
9
9
2
11
4
3
7
3
2
5
Fullført (FS)
4
3
2
5
4
1
5
1
1
2
3 ferdig v18
3
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Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:

Master i profesjonsrettet pedagogikk
Nesna
120
20

Profesjonsrettet pedagogikk, masterutdanning
Studiet er ikke et nytt studie, det er aktivt i dag, men bestemt ikke lagt ut med opptak 2017. I
samarbeid med campus Nesna og etter avtale om ny vurdering for neste studieår, søkes det oppstart
for studiet i 2018. Studiet vil også bli samordnet med GLU-utdanningen ved studiested Nesna og
enkeltemner ved andre studieløp.









Relevans: Profesjonsrettet pedagogikk er et studie som ble akkreditert for opptak høsten
2016. Fagtilbudet er ment som en videreføring/påbygging av grunnutdanninger i
barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning. Studiet er bygd opp slik at
studenter ved grunnskolelærerutdanningene kan søke opptak på dette studiet etter 3 år og
fullført bachelor, mens studenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke opptak etter
fullført utdanning. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og søke å forstå forholdet
mellom danning, læring, oppdragelse og undervisning. Utdanningen må imøtekomme
samfunnets og barnehagens/skolens behov. Utdanningen skal gi studenten et grunnlag i
sentrale temaer som profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket ut fra et pedagogisk
perspektiv og belyse de historiske, samfunnsmessige og teoretiske forutsetningene som
profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket bygger på. Det omfatter hvordan politiske
intensjoner er med på å konstituere grunnlaget for læreryrkets samfunnsmessige betydning i
en stadig mer dynamisk og endret verden. Formålet med emnet er å gi studentene et
kunnskapsgrunnlag for å analysere utfordringer i læreryrket og forstå forholdet mellom
danning, læring, oppdragelse og undervisning.
Attraktivitet: Studiet hadde sitt første opptak i 2016 med 50 søkere, der 16 startet studiet.
Helgeland som region har ikke hatt noen egen mastergrad innenfor pedagogiske fag og dette
studiet skal ivareta muligheten i regionen for å bygge på eksisterende utdanning. God
søkning i 2016 viser at det er et behov for å videreføre dette gjennom et eget mastertilbud
Faglig bæreevne: Vil bli innfridd gjennom dagens tilsatte i pedagogikk ved
barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen ved campus Nesna, den
eksisterende masterpåbyggingen som startet i 2016, intern kompetanseutvikling samt
ekstern rekruttering.
Økonomisk bæreevne: Vil inngå i en portefølje som påbygging av grunnutdanninger til
master i profesjonsrettet pedagogikk.
Muligheter for samordning/samkjøring: Vil kunne bli samordnet med eksisterende
mastertilbud i Bodø og Levanger, samt opp mot enkeltemner ved andre masterløp.

Statistikk (Søkertall- og opptakstall fra DBH, fullført fra FS)
Oppstart

2015
Heltid
50
16

Ant. Søkere (DBH)
Opptak (DBH)
Fullført (FS)

Ferdig vår 2018
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Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:

Master i undervisning og læring i grunnskolen
Levanger
120
20

Mastergradsstudiet Undervisning og læring i grunnskolen er et profesjonsrettet studium som bygger
på de tre første årene i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 eller 5–10. Masterstudiet utgjør
dermed de to siste årene i et femårig masterprogram for lærerutdanning. Studiet er et
samlingsbasert heltidsstudium med nettstøtte. Studiet vil gi høy kompetanse for arbeid i
grunnskolen, og dessuten kunne gi grunnlag for videre studium på ph.d.-nivå.
Det vil være et økende behov for høyt kvalifiserte lærere i grunnskolen årene som kommer.
Levanger-avdelingens samlingsbaserte modell har en fleksibilitet som gjør den egnet til å kunne
imøtekomme utdanningsbehovet, også for kandidater som har eldre lærerutdanning og er i jobb.
Selv om studiet har en normert studietid på to år, vil det være mulig å utarbeide individuelle
studieplaner for studenter som har behov for å gjennomføre studiet utover normert studietid. Dette
vil hovedsakelig være aktuelt for studenter som er i jobb (ferdig utdannede lærere). Den sentrale
forutsetningen i denne sammenhengen er at progresjonen i studiet ivaretas i henhold til krav i
studieplanen om grunnlaget for de ulike emnene.


Relevans: Stor relevans for å kunne imøtekomme behov for masterfordypning for de GLUstudentene som er inne i det 4-årige løpet, samt videreutdanning for lærere i arbeid.
 Attraktivitet: Tilbudet er nytt.
 Faglig bæreevne: Er vurdert til akseptabelt i forbindelse med akkreditering 2016.
 Økonomisk bæreevne:
 Muligheter for samordning/samkjøring: Vil fra og med studieåret 2021 kunne samkjøres
med ordinært 5-årig masterløp GLU.

193

103/17 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 - 17/01300-3 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 : FLU PORTEFØLJE

Vedlegg 5: Vurdering knyttet til nye emner/ studier under 30 studiepoeng
Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:
Kommentar:

Kunst, kultur og kreativitet for BLU (KKK2)
Nesna
30
20
Forslag til ny studieplan – ny fordypning i BLU, da Nord mangler fordypninger
med vekt på estetiske fag.

Nytt tilbud til fagfordypning i Kunst, kultur og kreativitet
(KKK2, 30 stp) for BLU, ved Nord Universitet
Følgende underbygger en ny satsning på muligheten for å tilby KKK2 som fordypning til BLU
studenter og tilbud innen etter-og videreutdanning:
1. BLU har foreløpig ingen fordypninger med vekt på estetiske fag.
2. Emnets innhold og organisering inviterer til samarbeid på tvers av studiestedene, og også
kunnskapsområder (norsk), og vil bidra til å utvikle det estetiske fagmiljøet og initiere
forskningssamarbeid.
3. Nord Universitet besitter solid tverrfaglig undervisnings- og forskningskompetanse innen
estetiske fag og kunnskapsområdet KKK.
4. Kontakten med praksisfeltet gir tydelige signaler og ønsker om faglig fordypning innen KKK.
(Et samlingsbasert tilbud kan samkjøres med EVU, og gir for eksempel også mulig for
studenter i Vesterålen og muligens ABLU).
5. Arbeidsformer og innhold i emnet vil kunne profilere Nord i regionen som igjen kan bidra til
rekruttering, i tillegg til at studiet vektlegger praksisnære arbeidsformer. (eksempler kan
være prosjekter som KKK-festival, eksamensform og andre formidlingsprosjekter for og med
barn).
6. Støttet av Senter for kunst og kultur i opplæringen.
7. Emnet er i tråd med Forskrift om Rammeplan for barnehagelærerutdanning der
utdanningens formål å sikre at institusjonen tilbyr integrert, profesjonsrettet og
forskningsbasert BLU, med høy faglig kvalitet og at det legges til rette for et forpliktende
samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Forskriften vektlegger også ledelse av
barns kreative prosesser i tillegg til å ivareta mangfold, de minste og flerspråklige.
Internasjonale perspektiver er integrert i dette emnet.
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Kunst, kultur og kreativitet 2 (30 stp)
Faglig fordypning, BLU – Nord Universitet
Fakta
Omfang: 30 stp
Undervisningssemester: høst (heltid)/høst og vår (deltid)
Studentnivå:
Undervisningsspråk: Norsk
Organisasjonstilhørighet: FLU
Emneansvarlig: B. Solveig Fretheim
Studieplan: (tilbud igangsatt høst 2018)

Forkunnskaper
KKK 1 i BLU må være gjennomført og bestått, eller tilsvarende studiepoeng (i Drama, forming og
musikk) fra tidligere førskolelærerutdanning.
Emneinnhold
Fordypningen bygger på kunnskapsområdene BULL og KKK1, og bidrar til faglig progresjon og økt
kompetanse med relevans for arbeidet i barnehagen. Kunstfaglig, kulturfaglig og estetiske praksiser i
barnehagen utgjør kjernen i emnet og består av fagene drama, forming, norsk musikk og pedagogikk.
Gjennom studiet skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen varierte
uttrykksformer og få ytterligere erfaringer med å skape gode arenaer for estetisk opplevelse,
utforskning, undring og kreativitet i arbeid med barn. Emnet har en estetisk tilnærming til læring med
undervisningsformer som inviterer til refleksjon, skapende bevegelser og bruk av digitale verktøy.
Kyndig kunstpedagogisk veiledning er sentralt i barns kreative prosesser og aktuelt for både
fordypning og progresjon. Emnet fokuserer på verdien av kunstfaglig arbeid i barnehagen som del av
barns danning og identitetsutvikling, på tvers av kulturer og tradisjoner.
Det faglige innholdet konsentreres rundt følgende hovedtemaer:
1. VERKSTED
Arbeid med ulike estetiske uttrykksformer og teknikker og tilrettelegging av verksted for barn.
2. UTEPROSJEKT
Som del av Nord Universitet belyses her estetiske arbeids- og uttrykksformer ute, på
bakgrunn av variasjoner i årstider og lokale ressurser.
3. DE MINSTE
Temaet fokuserer på den estetiske dimensjonen i arbeid med de minste.
4. ESTETISK OPPLEVELSE OG KUNSTFORMIDLING
Temaet tar utgangspunkt i de gode eksemplene og ulike aktører og ressurser innen kunst- og
kulturfeltet i regionalt og internasjonalt.
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5. KUNST, SPRÅK & FØLELSER
Temaet ivaretar ulike perspektiv omkring kommunikasjon, identitet og improvisasjon og
samspill.
Barnehagepraksis knyttet til kunnskapsområdet inngår som en integrert del i fordypningen og er
veiledet. Se Håndbok for praksis.
Ekskursjon (alternativt studiet
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Studium:
Sted:
Studiepoeng:
Kandidatmål:
Kommentar:

Internasjonalt semester - Northern Exposure
Nesna
30
20
Emnet skal samkjøres med emner som tilbys for GLU og BLU studenter

Nesna har tidligere avholdt Internasjonalt semester, første gang i våren 2008 og andre gang våren
2009.
Tid
Internasjonalt semester vår 2008
Internasjonalt semester vår 2009

Opptak – ant.
16
15

Gjennomført – ant.
12
15

Her følger en strategisk vurdering av Internasjonalt semester i form av en SEFØ-analyse
Strategisk betydning
Studiet vil bidra til å nå mål i strategisk plan om økt internasjonalisering og økt studentmobilitet.
Dessuten støtter det opp om flere av profilområdene i strategisk plan for Nord universitet, bl.a. blå
og grønn vekst, entreprenørskap, herunder nye læringsformer og oppvekst.
Studiet vil synliggjøre og ta i bruk universitetets «feltlaboratorium», ref. strategisk plan og
nordområdesatsing, herunder spre kunnskap om samenes kultur. Videre bidrar det til å styrke bånd
mellom norske og internasjonale studenter/studenter inn. Studiet vil være med å bidra til å realisere
den norske regjerings ambisjoner vedr. internasjonalisering gjennom å redusere økonomiske
ulikheter i Europa, øke forståelse og kunnskap mellom landene og styrke samarbeidet mellom norske
og utenlandske universiteter, ref. ordningen for EEA Grants 2014-2021.
Gjennom tidligere avtaler er det opparbeidet kontakt med universiteter i Polen og Romania som har
studenter som er aktuelle for studiet via EEA-ordningen. Gjelder delvis også for USA og Canada. Vi
har dermed et studentgrunnlag å bygge på. Romania har anslått 15-20 studenter per år.
Etterspørsel
Studiet retter seg mot utenlandske studenter som vil ta ett semester - vårsemesteret - i
Norge. Studiet konkurrerer således ikke med tilsvarende studier i Bodø og Levanger da det er lagt til
et annet semester. Innhold og tema vil være tilpasset årstiden og således ikke dublere eksisterende
opplegg. Studiet retter seg i stor grad mot studenter som søker seg på utenlandsopphold for et
semester. Dessuten samkjøres studiet i stor grad med eksisterende tilbud /moduler I GLU og BLU.
Studiet vil samle både norske og utenlandske studenter, da eksisterende opplegg i BLU og GLU vil
inngå i studiet. De utenlandske studentene vil få god kontakt med norske studenter. Det har vært
påpekt som en utfordring at mange av de studietilbudene som er tilrettelagt for internasjonale
studenter/studenter inn ikke er tilrettelagt på en slik måte. «Et internasjonalt semester eller emne
kan være et godt virkemiddel for å få norske og utenlandske studenter til å omgås faglig og sosialt,
forutsatt at også norske studenter deltar.» (Jon Gunnar Simonsen, SiU. Utdanningsseminaret i
Mosjøen 14.09.2017)
Vi har ikke egne undersøkelser på andel kandidater i relevant jobb etter endt utdanning, men
studenter som kan vise til internasjonal utveksling - studenter ut/studenter inn - viser seg å være
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attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. Paneldebatt om internasjonalisering, Utdanningsseminaret i
Mosjøen 14.09.2017)
Internasjonalisering er viktig innen høyere utdanning, ikke bare i Norge, spesielt innen
lærerutdanning (jfr. NOTED, ny ordning for internasjonalt samarbeid innen lærerutdanning.)
Faglig bærekraft
Studentundersøkelser gjennomført på tilsvarende studier tidligere år viser at studentene er meget
godt fornøyd med studiet, og anbefaler gjerne studiet til andre.
Fullstendig SEFØ-tabell sendes på oppfordring.
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Studium:
Masteremne i «IKT-pedagogikk»
Sted:
Bodø
Studiepoeng: 30
Strategisk vurdering av Masteremne i «IKT-pedagogikk»
Fra og med studieåret 2018/19 vil Nord universitet tilby et mastermene i «IKT-pedagogikk».
Denne masterfordypningen vil da gå inn i samlet portefølje knyttet til Master i tilpasset
opplæring ved Nord universitet. Profilområde for masteren vil bli utarbeidet i dialog med det
fagmiljøet/forskergruppa innen IKT, spill og læring som per dato har medlemmer fra Fakultet
for samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen og Fakultet for lærer, kunst og kulturfag – se
presentasjon av forskergruppa på:
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=525621&type
=GRUPPE










Relevans: Kompetanseområder «Å kunne kommunisere, samhandle og delta» og «Å
kunne utforske og skape» (NOU 2015:8 Fremtidens skole) forutsetter god IKT-pedagogisk
kompetanse og IKT-kunnskap for å kunne implementere gode læringsaktiviteter på disse
områdene.
Attraktivitet: Videreutdanningstilbudene innen «IKT for lærere» ved studiested Steinkjer
og «IKT og læring» ved studiested Mo har i de siste 15 årene hatt god rekruttering av
lærere som ønsker å styrke sin digitale kompetanse ut fra kravene til digital kompetanse
som den femte basiskunnskap i skolen. Svært mange lærere i skolen er i dag på
adjunktnivå, og vil søke mastergradsstudier som kvalifiserer til lektorkompetanse. Et
mastergrad med fordypning i «IKT-pedagogikk» vil derfor i stor grad erstatte dagens
videreutdanningstilbud innen «IKT og læring».
Faglig bæreevne: Dagens tilsatte innen fagområdet «IKT for lærere» ved Studiested
Steinkjer, «IKT og læring» ved Studiested Mo og tilsatte ved eksisterende
mastergradsprogram innen tilpasset opplæring har samlet sett den kompetansen som
kreves for å gjennomføre dette studietilbudet. Gjennom Senter for Eksellent ITutdanning (Excited) utvikles også kunnskap som er relevant for denne
mastergradsfordypningen. Vi samarbeider for tiden med tilsvarende
mastergradsutdanning ved Høgskolen på Vestlandet, studiested Stord, om
Norgesuniversitetsprosjektet «Studenter som forskningsteam» hvor studenter skal
utføre forskningsrelaterte oppgaver.
Økonomisk bæreevne: Vil inngå i en portefølje i master i tilpasset opplæring. De
eksisterende videreutdanningstilbudene innen IKT og læring 1 (30 studiepoeng) og IKT og
læring 2 (30 studiepoeng) ved FSV/studiested Steinkjer blir ikke utlyst og de faglige
ressursene kan da brukes til forskning og undervisning på denne masterfordypningen i
IKT-pedagogikk.
Muligheter for samordning/samkjøring: Vil bli samordnet med enkeltemner ved andre
masterløp, f.eks. innen forskningsmetode. Dette vil være et samarbeid mellom FSV og
FLU.
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Studium:
Masteremne i Språkutvikling og spesifikke lærevansker
Sted:
Bodø
Studiepoeng: 30
Strategisk vurdering av Masteremne «Språkutvikling og spesifikke lærevansker»
- språkvansker, lese- og skrivevansker og matematikkvansker
Fra og med studieåret 2018/19 vil Nord universitet, studiested Bodø, tilby et masteremne i
spesialpedagogikk 30 stp. Denne masterfordypningen vil da gå inn i samlet portefølje knyttet
til Master i tilpasset opplæring ved Nord universitet. Masteremnet kommer som et
supplement og tillegg til spesialpedagogiske emner – mulighet og vekst. Studiet
«Spesialpedagogiske emner – mulighet og vekst» rekrutterer svært godt, også med
studenter fra grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og lærere som tar
videreutdanning. For å utvide dette slik at studentene til sammen kan ta 60 stp i
spesialpedagogiske emner, søkes det å tilby et emne i «Språkutvikling og spesifikke
lærevansker». Kurs på masternivå som inkluderer fordypning i emnene språkutvikling og
spesifikke språkvansker samt spesifikke lese- og skrivevansker og matematikkvansker. Vi vil
forsøke å tilby sertifisering i LOGOS. Profilområde for masteren vil bli utarbeidet lokalt i
dialog med det fagmiljøet i faggruppen på fakultetet.







Relevans: Spesialpedagogikk som fagområde står svært sentralt både i barnehage- og
grunnskolelærerutdanning, og er sentralt både for rekruttering inn i barnehage, skole
og andre institusjoner. Dette gjelder både i tilknytning til grunnutdanning og
videreutdanning. Emnene i dette nye kurset dekker de hyppigste problemområdene
innenfor det spesialpedagogiske praksisfeltet både i skole og barnehage. Kurset vil – i
tråd med nasjonale føringer - bidra til økt kvalitet både i utdannings- og praksisfeltet.
Attraktivitet: Spesialpedagogiske emner – mulighet og vekst har hatt svært god
søkning som første del i et masterløpet, og det er nødvendig med en oppfølgingsmodul
innenfor det spesialpedagogiske området.
Faglig bæreevne: Vil bli innfridd gjennom dagens tilsatte ved Nord universitet innen
spesialpedagogikk, intern kompetanseutvikling og ekstern rekruttering.
Økonomisk bæreevne: Vil inngå i en portefølje i master i tilpasset opplæring,
fordypning spesialpedagogikk.
Muligheter for samordning/samkjøring: Vil etter hvert bli samordnet med tilbud på
campus Nesna og Levanger i Bodø.
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Studium:
Masteremne i Yrkesdidaktikk
Sted:
Bodø
Studiepoeng: 30
Strategisk vurdering av Masteremne i «Yrkesdidaktikk»
Fra og med studieåret 2018/19 vil Nord universitet, studiested Bodø, søke å tilby et
masteremne i yrkesdidaktikk 30 stp. Denne masterfordypningen vil da gå inn i samlet
portefølje knyttet til Master i tilpasset opplæring ved Nord universitet. Masteremnet
kommer som et supplement og tillegg til andre masteremner i spesialpedagogiske emner og
utvikling – og læringsarbeid. PPU rekrutterer godt, og det har gjennom mange år blitt
uteksaminert mange lærere i yrkesfag/yrkesdidaktikk ved Nord universitet, Bodø. For å
utvide dette slik at studentene til sammen kan ta 60 stp i masteremner, søkes det å tilby et
eget emne som påbygging og som kan brukes i kombinasjoner med andre masteremner.
Profilområde for masteremner vil bli utarbeidet lokalt i dialog med det fagmiljøet i
faggruppen på fakultetet. Dette emnet setter fokus på undervisning og læring i yrkesfaglig
videregående skole, samt utviklingsarbeid og IKT i skole og arbeidsliv. Sentrale elementer er
elevforutsetninger, ulike arbeidsformer, lærer- og elevrolleproblematikk, samt pedagogisk
entreprenørskap.








Relevans: Yrkesdidaktikk som fagområde står svært sentralt både i PPU ved
universitetet og er sentralt for rekruttering av lærere til videregående opplæring –
yrkesfag. Utdanningen ses også i sammenheng med nasjonale retningslinjer for PPU
der det presiseres at skolene skal ha faglige ressurspersoner som har FoUkompetanse og praksisveiledere skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne
veilede studenter som er på masternivå. Målgruppen for dette masteremnet er
lærere som er tilsatt ved videregående skoler der det vil bli krav om
masterutdanning. Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning presiserer at
utdanningsinstitusjonene må tilby en yrkesfaglærerutdanning for trinn 8 – 13 som er
integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være
av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, yrkesfag
og praksis. Utdanningen må imøtekomme samfunnets og skolens behov og skal
forholde seg til opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen.
Utdanningen
Attraktivitet: PPU har hatt svært god søkning og det er et behov for å videreføre
dette gjennom et eget mastertilbud i tilpasset opplæring med fordypning i
yrkesdidaktikk for å ivareta nasjonale føringer om masterløp for lærere i yrkesfag ved
videregående opplæring.
Faglig bæreevne: Vil bli innfridd gjennom dagens tilsatte innen PPU og pedagogikk,
intern kompetanseutvikling samt ekstern rekruttering.
Økonomisk bæreevne: Vil inngå i en portefølje i master i tilpasset opplæring med
fordypning i yrkesdidaktikk
Muligheter for samordning/samkjøring: Vil bli samordnet med tilsvarende tilbud ved
campus Levanger, samt opp mot enkeltemner ved andre masterløp.
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Studium:

Masteremne med fordypning i Kunst og kultur (fordypning tilhørende Master i
Praktisk kunnskap
Sted:
Bodø
Studiepoeng: 10
Videreutvikling av Master i praktisk kunnskap, med fordypningsmulighet i kunst og kultur/
alternativt nytt studietilbud Master i praktisk kunnskap med fokus på kunst og kultur.
I samarbeid med faggruppen for kunst og kultur, ønsker vi å videreutvikle masteren for praktisk
kunnskap med en fordypning i kunst og kulturfag som kan tilbys i Bodø. Dette kan gjøres på to måter.
1) Lage en ny tilpasset plan med eget opptak. I så fall er dette å betrakte som en søknad om
opprettelse av dette.
2) Tilpasse nåværende studieplan, med a) språkmessige endringer som rommer kunst og
kulturfagene bedre, samt 2) tilpasse delemne etikk til «etikk og estetikk» på første studieår,
og erstatte delemnet «Profesjon» med et delemne som er rettet mot «Kunst og
kulturutøvelse i samfunnet» på andre studieår. Dette betyr i så fall at studentene søker
opptak på master i praktisk kunnskap med fordypning i «kunst og kulturfag», med mange
felles forelesninger, og noen egne. Se forslag til modell lenger ned i notatet.
Om det lar seg gjøre innenfor dagens modell er senteret og faggruppen for kunst og kultur enige om
at det mest ønskelige hadde vært å kunne lage et tilbud med fordypning. Mesteparten av
undervisningen kan kjøres samlet. I tillegg vil fordelen med en slik modell være at vi ikke blir så
sårbare i forhold til opptakstall. Dette er etter modellen fra masteren på FSV, der de har master i
samfunnsvitenskap med flere ulike muligheter for fordypninger, som de ulike faggruppene har ansvar
for.
Begrunnelse: Vi mener det er et reelt behov for et masterstudium innenfor praktisk kunnskap,
hvor kunstnere og yrkesutøvere som jobber kunstfaglig innenfor ulike sektorer kan fordype seg og
utvikle sin egen yrkespraksis. Basert på de siste års økende krav til kompetanse for å både utøve og
undervise innenfor kunst og kulturfag foreligger det her et åpenbart rekrutteringsgrunnlag.
Muligheten til å fordype seg i egen yrkespraksis slik det legges til rette for ved Senter for praktisk
kunnskap er unikt.
Et fordypningsemne i kunst- og kulturfag innenfor praktisk kunnskap, understreker at vi tar den
praktiske og estetiske dimensjonen ved kunnskap på alvor. Vi har de siste 10 årene sett en økende
interesse for å innlemme en slik tekning innenfor kunstfaglige studier på maste- og doktorgradsnivå,
men i Norge er det bare ved Nord universitet at vi har en utdanningssøyle med karriereløp til
doktorgradsnivå. Her utgjør praktisk kunnskap og profesjonskunnskap et eget satsingsområde som
en av fem bærebjelker i universitetsstrukturen. Ved å tilby et fordypningsemne innenfor kunst- og
kulturfag legitimerer vi at denne søylen innenfor profesjonsutdanningene er et satsingsområde. Det
er også ønskelig å kunne gi et slikt tilbud knyttet til campus Bodø.
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Oversikt over hoved- og delemner Master i praktisk kunnskap, 120 studiepoeng

MP301P Vitenskapsteori, kunnskapsbegrepet, etikk og metode, 30 studiepoeng
Delemne A: Skriving og forskning:
Essay som kritisk utprøvende
metode (10 studiepoeng)

Delemne B: Vitenskapsteori og
forskningsmetode (10
studiepoeng)

Delemne C: Etikk og praktisk
kunnskap (10 studiepoeng)

MP302P Profesjonsutøvelse, relasjoner og språk, 30 studiepoeng
Delemne D: Feltforsking i eget
yrkesfelt (10 studiepoeng)

Delemne E: Dialog og dialektikk
(10 studiepoeng)

Delemne F: Profesjonsidentitet,
organisasjon og samfunn (10
studiepoeng)

MP303P Masteroppgave, 60 studiepoeng

Med tilpasning – med fordypning i kunst og kultur
MP301P Vitenskapsteori, kunnskapsbegrepet, etikk og metode, 30 studiepoeng
Delemne A: Skriving og forskning:
Essay som kritisk utprøvende
metode (10 studiepoeng)

Delemne B: Vitenskapsteori og
forskningsmetode (10
studiepoeng)

Delemne C: Etikk og estetikk (10
studiepoeng)

MP302P Profesjonsutøvelse, relasjoner og språk, 30 studiepoeng
Delemne D: Feltforsking i eget
yrkesfelt (10 studiepoeng)

Delemne E: Dialog og dialektikk
(10 studiepoeng)

MP303P Masteroppgave, 60 studiepoeng
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Studium:
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3
Sted:
Levanger
Studiepoeng: 30
Samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Dronning Mauds Minne
Nord universitet (kjøper) inngår med dette avtale med Dronning Mauds Minne Høgskole
(leverandør) vedrørende gjennomføring og utarbeidelse av videreutdanningen Veileder- og
Mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3 (30 stp).
1. Oppdraget
Denne kontrakten omhandler Nord universitets kjøp av undervisningstjenester fra Dronning Mauds
Minne Høgskole (heretter omtalt DMMH) i forbindelse med gjennomføring av det poenggivende
studietilbudet Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3. Studiet skal
gjennomføres på deltid, studieåret 18-19, og er på 30 studiepoeng totalt. Nord universitet studiested
Levanger, tilbyr fra før Veileder- og mentorutdanning modul 1 og 2. Nord universitet skal samarbeide
med DMMH om modul 3, hvor DMMH skal stå for veiledning og undervisning på totalt 300
arbeidstimer.
Målgruppen er lærere, førskole- og barnehagelærere ansatt i skole og barnehage. Den overordnede
målsettingen med studiet er å styrke deltakernes veileder- og mentorkompetanse. Studiet gir
teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av individuelle og gruppebaserte
veiledningsprosesser i et profesjonsperspektiv. Det blir lagt spesiell vekt på å bygge sammenhenger
når det gjelder relasjonen profesjon - teori - praksis.
Endre Kanestrøm, Førstelektor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
ved Nord universitet, er emneansvarlig for studiet. Kanestrøm, i fagteam med ansatte fra Nord
universitet, har utviklet studiet. Dosent Børge Kristoffersen og universitetslektor Rannveig Lorentsen,
er innleid ressurs fra DMMH og skal stå for veiledning og undervisning på totalt 300 arbeidstimer,
hvilket innebærer for- og etterarbeid, planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning av
studenter, til avtalte dato. Fordeling av hvilke samlinger DMMH skal ha ansvaret for, skal avtales før
studiet lyses ut.
2. Varighet
Studiets varighet er august 2018 til mai 2019. Studiet er samlingsbasert.
Ved videreføring av samarbeidet studieåret 2019-2020 utarbeides en ny avtale senest i mai 2019.
3. Styring og gjennomføring
Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er faglig ansvarlig for
gjennomføring av studietilbudet. Kontaktperson ved fakultetet er Arve Thorshaug, faggruppelederne
ved Grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet.
Studieplan for studiet finnes i vedlegg 1. Siste godkjente versjon av studieplanen er styrende for
studiets innhold og struktur. Oppdatert og gyldig versjon av studieplanen skal til enhver tid være
tilgjengelig på studiets nettside. Ved ønske om å gjøre eventuelle endringer i studieplanen eller
samlingsplanen skal både emneansvarlig og faggruppeleder ved Nord universitet kontaktes.
Samlingsplan skal fastsettes før studiet lyses ut.
Nord universitet har ansvaret for sensur. 3 Signert avtale bes returneres til postmottak@nord.no.
Mottaker: Runi Hagen. Merkes med: Avtale mellom Nord universitet og DMMH ifb Veileder- og
mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3.
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Nord universitet skal ha hovedansvaret for markedsføring og rekruttering av deltakere. Formelt
opptak utføres av Nord universitet etter gjeldende reglement. Nord universitet og DMMH skal i
fellesskap bli enige om praktiske forhold omkring gjennomføring av samlinger og eksamen innen 15.
januar 2018, og før markedsføring av tilbudene igangsettes og opptak av studenter gjennomføres.
Studenter må være tatt opp før 1. juni. Forutsetning for oppstart er et minimumsantall på 15
studenter.
4. Pris og betaling
DMMH skal bidra med 300 arbeidstimer inn i studie, og oppdragets pris er kalkulert ut ifra en
timepris på NOK 650,-. Dette innebærer et ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av
undervisning, veiledning og for- og etterarbeid. Nord universitet dekker ikke kostnader knyttet til
reise og opphold i forbindelse med gjennomføring og videre utvikling av studiet.
Endres skatte- og avgiftsbestemmelsen på en måte som virker inn på prisen, skal denne, etter avtale
endres tilsvarende. Nord universitet betaler ikke for ytelser og kvanta ut over det bestillingen
omfatter uten at disse og prisen for dem er skriftlig godkjent av Nord universitet.
Ramme for oppdraget: Parameter
Total pris (pristak) for skissert gjennomføring:
NOK 195 000,Totalpris inkluderer sosiale kostnader. Prisen
dekker planlegging, gjennomføring og vurdering
av undervisning, veiledning og for- og
etterarbeid
Timepris brukt for oppdraget
NOK 650,Antallet arbeidstimer
300
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/01841-2

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Sak: Endelig studieportefølje Handelshøgskolen 2018/2019

Vedtak:
Dekan innstiller til universitetsstyret å vedta følgende:
• Endelig studieportefølje for Handelshøgskolen studieåret 2018 – 2019 godkjennes i henhold til
beskrivelsen i saksfremlegget.
• Etablering av nytt studieprogram Master i regnskap og revisjon godkjennes.
• Følgende studieprogram legges ned (når studenter i løp har fullført):
Bachelor i revisjon (Bodø)
MBA i luftfartsledelse (Bodø)
MBA (Mo i Rana)
Revisjon, 65 studiepoeng (Steinkjer)
Digitale medier – årsstudium (Mo i Rana)
Maritim økonomi og ledelse, årsstudium (Bodø)
Innovasjon og entreprenørskap (FU/Steinkjer)
Mellomledelse (FU/Steinkjer)
HR og lønnsarbeid (FU/Steinkjer)
Grunnleggende regnskap (FU/Steinkjer)

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Vedlagt saken finnes en tabell med oversikt over alle program som inngår i HHN sin portefølje og
etableringssøknad for ny Master i regnskap og revisjon.

Generelt om studieporteføljen
Handelshøgskolen har inneværende år arbeidet mye med porteføljen. Det har vært flere arbeidsgrupper i
sving, også med eksterne representanter. Flere av studieprogrammene endres som konsekvens av dette
arbeidet.
Høsten 2018 planlegger fakultetet opptak til tre årsstudier, et kandidatstudium, fire bachelorprogram, ni
masterprogram, hvorav ett er et femårig løp, og en doktorgrad. I tillegg har fakultetet seks kortere
studieprogram på 30 studiepoeng. Noen av programmene tilbys på flere studiesteder, da med samme
studieplan.
Fakultetet har bevisst jobbet mot en samordning og reduksjon i porteføljen. Dette har resultert i at vi legger
ned 11 studieprogram, som beskrevet i eget avsnitt. I tillegg er det 5 studieprogram som ikke skal ha opptak
kommende høst.
Handelshøgskolen planlegger ett nytt studietilbud for studieåret 2018/19, Master i regnskap og revisjon.
Tidligere har fakultetet tilbudt bachelorutdanning innen fagområdet, men på grunn av omlegging i kravene
til revisorautorisasjon, opprettes det nå i stedet en mastergrad. Mer detaljer er gitt i eget avsnitt og vedlagt
etableringssøknad.
Nord universitetets overordnede fagprofil er delt inni tre områder: Blå og grønn vekst; Innovasjon og
entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. Porteføljen til HHN stemmer godt overens med disse.
Innovasjon og entreprenørskap er viktige elementer i flere av våre studieprogram, men også de to andre
områdene er i høyeste grad representert.

Samordning og omlegging av studieprogram
Etter fusjonen har Handelshøgskolen samordnet både årsstudier og bachelorprogram innen det økonomiske
fagområdet. Det var dermed oppstart på felles studieplan på Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø, Mo og
Steinkjer), Bachelor i økonomi og ledelse (Bodø, Mo og Steinkjer) og Bachelor i regnskap (Bodø og Steinkjer)
høsten 2017. Det planlegges nå ingen større endringer i disse programmene, men fakultetet har satt i gang
tiltak for å sikre god og tilnærmet lik studiekvalitet på alle studiestedene. Det er utarbeidet dokumentasjon
av hvordan programmene oppfyller Studietilsynsforskriften, som er levert som reakkrediteringssøknader for
behandling til utdanningsutvalget.
Fakultetet arbeider med en større revidering av Bachelor i informasjonssystemer, som tilbys på Mo.
Bachelorprogrammet endrer navn til Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Ny studieplan er delvis
samkjørt med studieplanen for Bachelor i økonomi og ledelse, som også tilbys på Mo. Det tidligere
Årsstudium i informasjonssystemer legges ned, da emnene på førsteåret på den nye studieplanen til
bacheloren i stor grad er de samme som på Årsstudium i økonomi og ledelse, som også tilbys på Mo. Etter
revidert studieplan vil kandidatene fra Bachelor i økonomi digital og organisasjon kvalifisere til Master of
Science-programmene ved HHN, i tillegg til masterprogram både innen økonomi og IKT ved andre
institusjoner. På grunn av omfattende endringer, søkes det om reakkreditering av studieprogrammet til
utdanningsutvalget.
Fakultetet har også vurdert en revidering av MBA programmene. Dette har vært en omfattende prosess, og
ikke alle forslag til endringer er ferdig utredet og kan implementeres allerede kommende høst. MBA i
økologisk økonomi og MBA i ledelse tilbys dermed fortsatt som egne program i Bodø høsten 2018. MBA i
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teknologiledelse vil framover kun tilbys på Mo med opptak annet hvert år, og ikke lenger i Bodø. Miljøet på
Mo har god kompetanse til å videreføre dette programmet, som også hadde sin opprinnelse i Mo-miljøet.
MBA tilbys høsten 2018 på Stjørdal og Bodø, som vil bli de to prioriterte studiestedene for dette
programmet. Studieplanen er lik for disse to studiestedene, med unntak av at valgemnetilbudet kan variere
noe. Det blir ikke opptak til MBA-program i Vesterålen eller Tromsø kommende høst og MBA i
luftfartsledelse legges ned. Porteføljen av MBA-program er dermed noe redusert, noe som gir mulighet for
opptak av flere studenter på de gjenværende programmene.
Fakultetsledelsen initierte en revidering av Siviløkonom/Master of Science in Business. Muligheten for å
fordype seg i en av fire eksisterende hovedprofiler beholdes, men de obligatoriske emnene endres noe for å
få en mer moderne profil på programmet. Hensikten er at det blir mer relevant for arbeidslivet med fokus på
å utdanne endringsagenter, ved at perspektivet fra Engage innarbeides i programmet. Modellen endres også
noe for å tilrettelegge bedre for studentutveksling og det samarbeides med Kiev National University i
Ukraina om å kunne tilby en dobbelgrad.
Master of Science in Energy Management endrer navn ved at «Governance and International Business»
legges til, for bedre å gjenspeile det faktiske innholdet. Programmet er en fellesgrad mellom HHN ved Nord i
Bodø og MGIMO i Moskva. Det planlegges ingen større endringer i programmet til høsten 2018, men det
arbeides med å innføre en tredje samarbeidspartner, East China Normal University i Shanghai, Kina, fra
høsten 2019.
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse – erfaringsbasert legges om. Dette har vært et tverrfakultært
program med en del utfordringer knyttet til seg, noe også resultatet fra Studiebarometeret.no viste flere år
på rad. Handelshøgskolen velger å avslutte det tverrfakultære samarbeidet og å tilby Master i beredskap og
kriseledelse, som er det nye navnet på programmet, med helt ny studieplan fra høsten 2018. I tillegg til en
intern arbeidsgruppe, har det vært avholdt ekstern panelvurdering med relevante deltagere for å gi
konstruktiv tilbakemelding på forslag til ny studieplan. På grunn av omfattende endringer, søkes det om
reakkreditering av studieprogrammet til utdanningsutvalget.

Studiesteder
Handelshøgskolen har vitenskapelig ansatte på Steinkjer, Stjørdal, Mo og i Bodø. Det er dermed naturlig at
fakultetet konsentrerer sine studietilbud til disse studiestedene. Opptak til eventuelle studieprogram i
Tromsø og Vesterålen, som fakultetet har hatt tidligere, prioriteres dermed ikke kommende høst. I
Vesterålen har fakultetet hatt et alternerende opptak til MBA eller til Årsstudium i økonomi, markedsføring
og ledelse. Til MBA-programmet har det vært for lav søkermasse til at det er ressursmessig forsvarlig å tilby
programmet. Det har vært noe mer søkning til deltidsårsstudiet, men her er til gjengjeld
gjennomføringsgraden og dermed studiepoengproduksjonen lav. I tillegg kommer det faktum at
finansieringsmodellen gir mindre uttelling for program der det ikke er kandidatproduksjon, og man dermed
må ha større kull/produksjon for at det skal være bærekraftig.

Nye studieprogram
Vedlagt saksframlegget finnes en søknad om å opprette Master i regnskap og revisjon. Handelshøgskolen har
tidligere tilbudt Bachelor i regnskap og revisjon (Bodø) og Bachelor i revisjon (Steinkjer). Kravene for å bli
autorisert revisor ble endret fra 2017, og det kreves nå utdanning på masternivå. Handelshøgskolen avslutter
derfor bachelortilbudet, og har utarbeidet et studietilbud på masternivå. Master i regnskap og revisjon
oppfyller alle de nye kravene, slik at fullførte kandidater vil kunne søke om autorisasjon. Programmet er
planlagt med oppstart høsten 2018, studiested Bodø.

Studieprogram uten opptak
Fakultetet har noen studieprogram der det kun er opptak hvert andre år, eller at studiestedene alternerer
hvert andre år. Grunnen til at vi velger å ikke ha opptak hvert år er i hovedsak for å sikre stort nok
rekrutteringsgrunnlag. I tillegg ser vi at det blir krevende å sikre god studiekvalitet dersom vi har tilbudet for
mange studiesteder samtidig, på grunn av en naturlig begrensning i undervisningsressurser.
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Det planlegges opptak til MBA i teknologiledelse på Mo annet hvert år framover. Handelshøgskolen ønsker
at Mo-miljøet i så stor grad som mulig skal dekke undervisningsbehovet i programmet, og det vil bli en stor
belastning for fagmiljøet dersom de skal ha to kull i løp samtidig. Fakultetet velger å ikke lenger ha opptak i
Bodø på MBA i teknologiledelse, for å bidra til at det blir nok søkere når programmet tilbys på Mo.
Trafikkpedagogikk, årsstudium tilbys hvert andre år på Stjørdal. Da det ikke var opptak høsten 2017,
planlegges det opptak høsten 2018.
Som beskrevet tidligere, planlegges det ikke opptak til MBA i Tromsø, MBA i Vesterålen eller til Årsstudium i
økonomi, markedsføring og ledelse i Vesterålen. Det sistnevnte årsstudiet har opptak i Bodø hvert år, men
bare annet hvert år på Mo. Det planlegges da ikke opptak på Mo høsten 2018, siden det startet et kull
høsten 2017.

Nedlegging av studieprogram
Handelshøgskolen melder inn følgende program til nedlegging fra høsten 2018:
Studieprogram
Digitale medier - årsstudium
Årsstudium i informasjonssystemer
Bachelor i revisjon
Revisjon, 65 studiepoeng
MBA i luftfartsledelse
MBA
Maritim økonomi og ledelse, årsstudium
Innovasjon og entreprenørskap
Mellomledelse
HR og lønnsarbeid
Grunnleggende Regnskap

Studiested
MO I RANA
MO I RANA
STEINKJER
STEINKJER
BODØ
MO I RANA
BODØ
STEINKJER/Folkeuniversitetet
STEINKJER/Folkeuniversitetet
STEINKJER/Folkeuniversitetet
STEINKJER/Folkeuniversitetet

Handelshøgskolen har vurdert hele studieporteføljen, og bevisst arbeidet med en reduksjon i antall
studieprogram.
Det er en ulike grunner til at Handelshøgskolen velger å avslutte akkurat programmene i tabellen over.
Digitale medier – årsstudium har ikke hatt opptak siden høsten 2013, og det er ikke lenger noe aktivt
fagmiljø tilknyttet programmet. Revisjon, 65 studiepoeng og Bachelor i revisjon og legges ned på grunn av
nye krav til revisorutdanninger, som beskrevet tidligere i saken. MBA i luftfartsledelse avsluttes, det samme
med MBA på Mo. Mo-miljøet skal ivareta MBA i teknologiledelse, i tillegg til en del andre studieprogram, og
det blir dermed både intern konkurranse og for ressurskrevende å tilby også MBA-en der. Maritim økonomi
og ledelse, årstudium avsluttes da fakultetet ikke lenger tilbyr Bachelor i nautikk, maritim økonomi og
ledelse. I tillegg avsluttes fire studieprogram i samarbeid med Folkeuniversitetet, da denne avtalen er sagt
opp. Fakultetet har behov for å prioritere de faglige ressursene som var knyttet opp i dette programmet mot
kjernevirksomheten.

Videre kvalifikasjoner – gjennomgående løp
Handelshøgskolen har en rekke muligheter for studenter som ønsker å gjennomføre et gjennomgående
utdanningsløp, fra bachelor via master til Ph.d.
Følgende bachelorprogram kvalifiserer til MSc in Energy Management og MSc in Business:





Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap
Bachelor i eiendomsmegling
Bachelor i informasjonssystemer (etter ny studieplan fra H18)
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Videre kvalifiserer både MSc in Business og MSc in Energy Management til Ph.d. i bedriftsøkonomi. Det er
også planlagt at den nye mastergraden i regnskap og revisjon skal kvalifisere til ph.d.-programmet HHN
tilbyr.
Årsstudiene HHN tilbyr er enten identisk med første året i tilsvarende bachelorprogram, eller kan innpasses
som deler av de samme bachelorprogrammene, med et tilpasset studieløp.
Det trafikkfaglige miljøet på Stjørdal vil kommende studieår bli inkludert både i MBA-en som tilbys på
Stjørdal og i ny studieplan for Master i beredskap og kriseledelse, som tilbys samlingsbasert i Bodø. I høstens
studieplanarbeid revideres Bachelor i trafikkpedagogikk for å gi en bedre faglig progresjon for studenter som
skulle ønske å søke opptak til en av disse erfaringsbaserte mastergradene etter fullført bachelor.
Programmet endrer navn til Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet, for bedre å gjenspeile det
faktiske innholdet. Utdanningsløpet er satt sammen av det toårige kandidatstudiet i tillegg til et årsstudium.
Trafikkpedagogikk, årsstudium endrer dermed også navn til Årsstudium i trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet.

Innstilling:
Dekan innstiller til universitetsstyret å vedta følgende:
• Endelig studieportefølje for Handelshøgskolen studieåret 2018 – 2019 godkjennes i henhold til
beskrivelsen i saksfremlegget.
• Etablering av nytt studieprogram Master i regnskap og revisjon godkjennes.
• Følgende studieprogram legges ned (når studenter i løp har fullført):
Bachelor i revisjon (Bodø)
MBA i luftfartsledelse (Bodø)
MBA (Mo i Rana)
Revisjon, 65 studiepoeng (Steinkjer)
Digitale medier – årsstudium (Mo i Rana)
Maritim økonomi og ledelse, årsstudium (Bodø)
Innovasjon og entreprenørskap (FU/Steinkjer)
Mellomledelse (FU/Steinkjer)
HR og lønnsarbeid (FU/Steinkjer)
Grunnleggende regnskap (FU/Steinkjer)

Vedlegg: Endelig studieportefølje HHN 2018-2019 til innmelding, HHN Master i regnskap og
revisjon, Endelig studieportefølje HHN 2018-2019 etter mal
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Endelig studieportefølje 2018/2019 – FSV
Studieporteføljen ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) består av profesjonsfag, disiplinfag og
ledelsesfag. Fakultetet satser på å tilby en attraktiv studieportefølje studieåret 2018/2019. En
studieporteføljen som skal bidra til å virkeliggjøre Nord universitet sin strategi, og å løse institusjonen
sitt samfunnsoppdrag. Sett i forhold til fakultetet sin kompetanseplan er det imidlertid viktig at
studieporteføljen ikke er for omfattende i kommende studieår.
Fakultetet ønsker å tilby de samme studiene som ble tilbudt studieåret 2017/2018, men med noen
endringer. De studiene dekan ønsker at fakultetet skal tilby presenteres i vedlagte tabell.

Nye studier
Fakultetet hadde planer om å utvikle en utdanning med utgangspunkt i den forskningen som skjer i
faggruppen ledelse og innovasjon. Det viste seg å være for liten tid til å utvikle dette bachelorstudiet,
og fakultetet vil arbeide videre med initiativet, men vi trenger mere tid.
Fakultetet ønsker imidlertid å tilby to små studier som er utviklet sammen med eksterne aktører. Det
gjelder et 30 studiestudiepoeng emne/studie; Videreutdanning i økonomisk rådgiving. Dette studiet
er utviklet i et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Høgskolen Innlandet og Nord. I
tillegg ønsker vi å tilby studiet: Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis. Dette
studiet er utviklet i samarbeid mellom FSH (vernepleie) og FSV (sosialt arbeid) med støtte fra BUFdir.
Disse studiene vil kun starte dersom de rekrutterer tilstrekkelig med studenter.

Gammelt studium gitt på flere steder
Fakultetet ønsker også å tilby bachelor i Human Resource Management (HRM) på flere steder enn i
Bodø. I utgangspunktet ønsket vi å gi utdanningen i Bodø, i Mo i Rana, på Levanger og på Steinkjer.
Fakultetet vil imidlertid i første omgang bare utvide tilbudet at dette bachelorstudiet til Levanger og
Steinkjer fra høsten 2018.
I forbindelse med foreløpig studieportefølje ble fakultetet frarådet å gi denne utdanningen på
Helgeland på grunn av at det kan oppfattes som intern konkurranse om de samme studentene
mellom to fakultet ved Nord universitet. Dette har fakultetet akseptert, men følgende innvending er
kommet fra studiestedsleder ved campus Helgeland:
«For å oppfylle Strategi Helgeland med 2000 studenter i denne regionen trenger vi sårt å få tilført
netto nye studietilbud til Nord - Campus Helgeland. I den sammenheng har vi et sterkt ønske om å få
etablert et bachelortilbud innen HRM etter samme lest som bachelor sosialt arbeid – samlingsbasert
studie, i fast rullering med opptak hvert 4. år. Erfaringen med bachelor sosialt arbeid organisert på
denne måten har vist seg å være særdeles vellykket med rekruttering av studenter fra hele landet - hit
til Mo i Rana. Argumentasjonen for akkurat dette studietilbudet er at vi har flere store offentlige og
private organisasjoner i Mo i Rana der det utøves personalledelse på flere nivåer. Dette er et
interessant marked for et slikt studie på bachelornivå - og et slik studie mener jeg vil være et
supplement mere enn en konkurrent til de andre ledelsesstudiene vi har her - levert av HHN. Med
opptak hvert 4. år mener jeg det ikke vil bidra til en varig svekkelse av rekrutteringen til de andre
studiene våre innen ledelsesspekteret, og vi vil kanskje her nå de studentene som sitter i
personallederposisjoner uten behov for de økonomi og regnskapsfagene som tradisjonelt ligger inne i
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de andre ledelsesstudiene vi tilbyr. I og med at årsstudium i personal- og kompetanseledelse (PK)
inngår som 1. år i et slikt bachelorstudium så har vi i dag 89 kandidater som har fullført PK her på Mo,
og dermed allerede har godkjent ett år av studiet. Vi har totalt 325 personer som har tatt ett eller flere
emner innen PK, og følgelig har en «lettere» vei mot å få en bachelorgrad innen HRM – hvis de ønsker
det. Alt i alt mener jeg muligheten for å rekruttere godt til et slikt studium her er tilstede, og det vil
utvide vårt netto studietilbud slik at vi forhåpentligvis kan oppfylle våre ambisjoner her. Ber dere ta en
vurdering og diskusjon på muligheten for å få netto flere studietilbud hit slik at vi ved Nord - campus
Helgeland kan utvikle oss videre som et attraktivt studiested».

FSV ønsker at det gjøres en vurdering av om vi kan tilby et slikt studium på Helgeland fra høsten
2019.

Gammelt studie i ny drakt
Både gamle NSN og gamle FSV tilbød årsstudier i sosiologi, og bachelor i sosiologi. Disse studiene var
noe forskjellige, og vi ønsker at de legges ned umiddelbart. Fakultetet har utviklet en mer attraktiv
bachelor innenfor sosiolog: Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse. Programmet bygger på de to
tidligere bachelorprogrammene i sosiologi, og kan ses på som en sammensmelting av to program.
Programmet inneholder et årsstudium i sosiologi, og både årsstudiet og bachelorprogrammet skal
utlyses i Bodø og på Steinkjer. Programmet vil ha en fordypning/studieretning i Steinkjer og en annen
i Bodø. Fjerdesemesteret vil gå felles for studentene i Steinkjer og Bodø via digitale løsninger og
seminar.

Nullopptak
Fakultetet ønsker nullopptak på Bachelor i Film og TV-produksjon. Studiet ble opprettet for to år
siden, som føle av at et «multimediestudie» ble delt i to. I forbindelse med delingen av studiet ble
det ifølge prodekan for undervisning hevdet at de to nye studieprogrammene ikke trengte flere
ansatte enn det ene gamle studiet. For nåværende dekan er det selvsagt at to bachelorprogram
trenger flere kompetente ansatte enn ett.
Fakultetet har tidligere varslet at vi ha lav akademisk kompetanse innenfor multimediefeltet, og
dette er tatt høyde for i forbindelse med kompetanseplanen. Dekan har imidlertid ikke vært klar over
hvor få ansatte det er på dette studiet. Kun 2,7 faste ansatte ha som oppgave å lose studentene
gjennom programmet. Resten av programmet drives pr. i dag med vikarer som ikke en gang innehar
masterkompetanse. Dette mener dekan ikke er kvalitetsmessig forsvarlig.
Fakultetet vil i de tre-fire nærmeste årene satse på kompetanseheving av de fast ansatte innenfor
multimedier. I tillegg vil vi arbeide for å finne ekstern forskerkompetanse på feltet/fagområdet. Slik
forskerkompetanse er vanskelig å finne noe som innebærer at vi trenger mer tid enn frem til høsten
2018 for å få dette på plass. Vi må også gjennomgå den akademiske kompetansen i hele
«multimediefeltet» på fakultetet for å se hvem som kan støtte opp om hvilke av de tre studiene som
fakultetet har.
Fakultetet reakkrediterer de tre multimediestudiene som fakultetet gir i høst. Om Bachelor i film og
TV-produksjon skulle gå igjennom det interne «tilsynet» vil likevel fakultetet gjennomføre nullopptak
for å satse på kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning (herunder kunstnerisk utviklingsarbeid)
og rekruttering.
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Utfasing av studier
Studiene under vil fakultetet legge ned etter hvert som de opptatte studentene gjør seg ferdig.












IKT for lærere 1 og 2
Diverse EVU studier/emner gitt på oppdrag fra ulike aktører
Årsstudium i 3D art, animasjon og visuelle effekter
Årsstudium i film og TV produksjon
Årsstudium i spill og opplevelsesteknologi
Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse
Årsstudium i statsvitenskap
Bachelor i statsvitenskap
Bachelor i lederskap (Bachelor i organisasjon og ledelse)
Bachelor i kommunaløkonomi og ledelse
Bachelor i sosiologi (se over)
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

17/01718-2

Saksbehandler

Trine Åsheim Bernhardsen

Sak: Dekanvedtak om endelig studieportefølje ved FBA 2018/19

Vedtak:
Dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur anbefaler Universitetsstyret å vedta
endelig studieportefølje ved FBA for 2018/19 som beskrevet i vedlagte tabell.

Ketil Eiane
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Foreløpig studieportefølje for 2018/19 inkludert måltall og profilering for bevilgningsfinansierte studier ble
behandlet på styremøtet ved Nord universitet 14. juni 2017. Med denne innstillingen har fakultetsledelsen
ved FBA gjort en samlet vurdering av fakultetets endelige studieportefølje og studieplasser for studieåret
2018/19. Saken behandles i styremøtet 30. oktober 2017, med dekanenes frist 1. oktober.
Strategi for studieporteføljen ved Nord universitet:
I styrets årsberetning framgår sentrale tiltak og satsinger innen undervisning. Følgende punkter omhandler
studieporteføljen:
 Gjennomgang av samlet studieportefølje med henblikk på samordning av eksisterende
studieprogram.
 Følge opp at studieprogram på bachelornivå rekrutterer til masternivå, og at masterutdanningene
kvalifiserer for opptak på institusjonens Ph.D.-program.
 Videreutvikle antall studieprogram og emner som undervises på engelsk.
 Gjennomgang av studieprogram på bachelornivå i forhold til krav om minimum 20 %
forskningsbasert utdanning, og også sikre at minimum 50 % av undervisningen på masternivå er
forskningsbasert.
I følge skriv fra Prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen til Ledelsen ved de fem fakultetene ved Nord
universitet den 7. mars 2017, skal fakultetene våren 2017 «samordne, gå igjennom og vurdere eksisterende
studieprogram og eventuelle planer om etablering av nye studier med henblikk på konsolidering av
studieprogram og reduksjon i antall emner. Dette gjelder alle studier og emner som er
bevilgningsfinansiert.». Prorektoren beskriver konsolidering av studieprogram som «(…) å slutte med
studieprogram med lav rekruttering over flere år, og med frittstående halvårs- og helårsenheter som ikke er
del av grad. Med hensyn til emner skal vi i utgangspunktet ikke ha emner med mindre enn 20 studenter og
som ikke har et særskilt strategisk fundament.»
Dagens studieportefølje ved FBA
Dagens studieportefølje består av fire årsstudier, ni bachelorprogram, ett masterstudium med tre
spesialiseringer, samt en doktorgrad. I tillegg har fakultetet seks kortere studier på 30 stp eller mindre.
Forslaget innebærer en reduksjon i årsstudiene til tre, og til åtte bachelorprogram hvorav ett uten opptak
høsten 2018/19).

Drøfting:
FBA støtter styrets og prorektors anmodning, og konsoliderer studieporteføljen. Konsekvensen av
konsolideringen er både avvikling og sammenslåing av studieprogram. Fakultetet fokuserer på å styrke
eksisterende portefølje, og rette den inn mot studier som rekrutterer til eget masterprogram. Dette er en
videreføring av de siste års endringer i studieporteføljen der to masterprogram ble slått sammen til ett, Yvei- varianten av Bachelor i havbruksdrift og ledelse, Årsstudium i biologi og kjemi og Årsstudium i
naturforvaltning ble lagt ned. Hensikten er å bruke ressursene til å forbedre kvalitet og gjennomstrømning i
eksisterende studietilbud, samt å frigjøre mer tid til forskning og bedre utnyttelse av administrative
ressurser. Utredning er igangsatt, men vil ikke få konsekvens for innholdet i studieporteføljen for 2018/19,
ettersom det er en studieretning og ikke et studieprogram. Fakultetet planlegger heller ingen nye
studieprogram for studieåret 2018/19. Den eneste nyutvikling som er aktuell i nærmeste framtid, er en
fjerde retning på masteren i biologi og akvakultur knyttet til fakultetets fagmiljø på Steinkjer innen
terrestrisk økologi/naturforvaltning.
Som en del av konsolideringen drøftes følgende endringer i studieporteføljen for 2018/19 ved FBA:
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A. Årstudiet Grunnstudium foreslås lagt ned i tråd med anbefaling fra Utdanningsutvalget (UU) ved
FBA. Grunnstudium har god rekruttering, men har i flere år vært preget av lav gjennomføringsgrad
blant studentene. Dette skyldes nok i hovedsak at studentene velger studiet for å oppnå
realfagsfordypning (REALFA) for opptak til andre studier, og dermed velger bort emner som de ikke
trenger for å oppnå dette. NStudiet ble opprettet for å øke rekrutteringen til primært Bachelor i
biologi, men også Bachelor i havbruksdrift og ledelse, gjennom at studentene søker overgang etter
oppnådd realfagskompetanse. Dette har vært viktig i flere år, men det er nå ikke like stort behov for
rekruttering fra Grunnstudium ettersom det nå er god søking til Bachelor i biologi gjennom SO og
internasjonalt opptak, og svært god søkning til Bachelor i havbruksdrift og ledelse med 3.5
førsteprioritetssøkere per studieplass.
Samtidig har landets fire største universitetet skjerpet opptakskravet ved å innføre R2 som
tilleggskrav for opptak til sine realfagsutdanninger. Det gjør at REALFA ikke er tilstrekkelig for opptak
til mange realfagsstudier, og dermed mister studiet noe av sin relevans og attraktivitet.
Fakultetet ser følgende fordeler ved å legge ned årsstudiet Grunnstudium:
 Skreddersy kjemifagene for våre bachelorstudier og øke gjennomføringen på disse studiene.
 Øke kapasiteten for opptak til bachelorstudiene, da laboratoriekapasiteten på emner som
kjemi og cellebiologi er begrensende for det samlede opptaket.
 Behov for skreddersydde emner til Grunnstudium vil bortfalle.
(BI147F Naturvitenskapelig kommunikasjon og BI136F Innføring i cellebiologi).
 Løse timeplanmessige utfordringer med hensyn til overgangsplan for studenter på
Grunnstudium som fortsetter på 2. året biologi.
 Frigjøre faglig og administrativt oppfølgingsarbeid og ressurser.
B. Bachelor i naturforvaltning og Bachelor i utmarksforvaltning foreslås slått sammen til én
bachelorgrad i tråd med anbefaling fra Utdanningsutvalget ved FBA. Disse to studiene er identiske
bortsett fra ett emne på 10 stp. Studiene har ulike opptakskrav, men inntakskvaliteten virker å være
like god. Bachelor i naturforvaltning har REALFA som opptakskrav, mens Bachelor i
utmarksforvaltning har GENS som opptakskrav. For studier med 50 % realfagsemner eller mer kreves
det realfagsfordypning (REALFA) som opptakskrav, men det er ikke klart hvorfor det er forskjell på
opptakskravene for disse studiene da de har samme mengde realfagsemner.
Målet med å slå sammen disse to studiene er å rasjonalisere administrasjon både fra faglig og
administrativ side, samt å skape en god klassefølelse ved at alle studentene er på samme program.
På sikt bør det også vurderes å legge ned Årstudium i utmarksforvaltning, dersom Bachelorstudiet
rekruttere tilfredsstillende.
Fakultetet ser følgende fordeler ved å slå sammen Bachelor i naturforvaltning og Bachelor i
utmarksforvaltning.
 Nedleggingen av studiet vil frigjøre faglig og administrativt oppfølgingsarbeid.
 Frigjorte faglige ressurser kan brukes inn mot mer forskningstid, samt muligheter for å bygge
opp en egen retning på master.
 Forenkle rekrutteringsarbeidet gjennom en tydelig fagprofil.
 Skape et betre klassemiljø da studenter som i all hovedsak har samme utdanningsplan er tatt
opp på samme studium (eliminerer forskjellig status på studiene).
Fagmiljøet er utfordret til å innhold og navn for nytt studium med innstilling til Utdanningsutvalget
ved FBA og dekan. Det er ønskelig å benytte tittelen Bachelor i naturforvaltning, men dette
forutsetter at tittelen naturforvalter ikke er beskyttet og at det ikke er krav til REALFA som
opptakskrav. NOKUT og KD er kontaktet i juni, men pr. d.d. har ingen av de nevnte instanser kunne
bekrefte at naturforvalter er en beskyttet tittel. For å sikre en god rekruttering til studiet, er det
viktig at GENS er opptakskrav. Nåværende studieplan for Bachelor i utmarksforvaltning kan
videreføres, og inneholder færre enn 50% realfag.

216

103/17 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 - 17/01300-3 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019 : FBA-PORTEFØLJE

Studiet Naturforvaltning (kode 388) legges ned dvs. ikke opptak 2018/19. Studiet fortsetter med de
studentene som er tatt opp. Utmarksforvaltning videreføres, men med endret navn: Bachelor i
Naturforvaltning (kode 224). I en periode mens studentene som er tatt opp på 388 er i løp, vil
fakultetet ha to identiske studier med navnet Bachelor i naturforvaltning.
C. Bachelor i økonomi og landbruk foreslås ikke videreført for studieporteføljen 2018/2019.
Bakgrunn
Studiet Bachelor i økonomi og landbruk ble opprettet i 2015/2016, og de første studentene startet
høsten 2016. Studiet består i all hovedsak av emner fra bachelor i økonomi og ledelse, samt emner
fra Bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon. Med unntak av to emner på 7,5 stp. og
bacheloroppgave på 15 stp., inngår alle emner i andre studieprogram på Steinkjer. Kandidatene vil
ikke kvalifisere til FBA’s mastergrad. Imidlertid kan de oppfylle opptakstavene til Master of Science in
Business f.eks. ved HHN.
Ved utløpet av søknadsfristen for studieåret 2016/17, hadde studiet ti førsteprioritetssøkere. Det
startet ni studenter på studiet, og nå er kun fem studenter registrert på studieprogrammet. For
studieåret 2017/18 ble studiet lyst ut og markedsført via Nord sine mediekanaler og fikk utvidede
markedsressurser. Søkertallene fra SO viser at det også i år er ni førsteprioritetssøkere (59 søkere
totalt, hvorav kun seks på andreprioritet). Vi vet imidlertid at en av disse allerede er student ved FBA
Steinkjer, og i realiteten søker overgang til andre studieår. Studiet var blant studiene med færrest
søkere ved Nord universitet, og det er uvisst hvor mange av de åtte reelle søkerne som er
kvalifiserte. Det ble fremmet rektorvedtak for trekk av studiet for opptaket 2017/2018 grunnet få
søkere.
Drøfting
Søker- og studentallene viser at interessen for studiet er lavt. Imidlertid må det tas hensyn til at det
tar tid og ressurser å bygge opp et studium. Da studiet ble opprettet, var det ønskelig at studiet
skulle gå både 2017 og 2018 før den totale bærekraften for studiet skulle vurderes.
Opptak og videreføring av studiet vil også kunne forsvares med at studiet har lav økonomisk risiko,
samtidig som at arbeidsmarkedet etterspør den type kompetanse som studiet gir. De fleste emnene
inngår i HHN’s portefølje, og vil således ikke gi FBA uttelling for studiepoeng. Til en viss grad vil en
nedlegging frigjøre akademiske og administrative ressurser som eksempelvis kan brukes til
forskningstid og å bygge opp en retning på master. Imidlertid må gevinstene settes i sammenheng
med innsatsen.
Eksternt gir det svært dårlige signaler å legge ned studiet når Innovasjonscampus Steinkjer
realiseres, der blant annet NIBIO har signert leiekontrakt. Det er ventet at NIBIO og andre aktører i
innovasjonscampusen vil tilføre og tiltrekke seg forskerkompetanse innen fagområder som er
sentrale i studiet. Studiet passer også strategisk inn i den blå- grønne profilen til universitetet.
Studiet foreslås derfor «lagt på is» ved at det ikke har opptak høsten 2018.

Økonomiske konsekvenser:
Det er ikke gjort en direkte beregning av økonomiske konsekvenser. Endringene i studieporteføljen vil på den
ene siden innebære at arbeidsinnsatsen rettes mot gradgivende studier, og forbedre kvalitet og
gjennomstrømning i eksisterende studietilbud, samt å frigjøre mer tid til forskning og bedre utnyttelse av
administrative ressurser.
Samtidig innebærer studieporteføljen en netto reduksjon på 28 nye studieplasser. Dette innebærer også
tapte studiepoeng, og mulighet for overgang fra årsstudiene til en av bachelorgradene.
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Innstilling:
Dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur anbefaler Universitetsstyret å vedta
studieporteføljen ved FBA for 2018/19 som det framgår av vedlagte tabell.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Studieportefølje 2018-2019-mal FBA
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

17/01830-4

Saksbehandler

Sølvi Kjeldsø Fastvold

Sak: Endelig studieportefølje Fakultet for sykepleie og helsevitenskap 2018/2019

Vedtak:
Dekanen ber styret om å gjøre følgende vedtak:
• Endelig studieportefølje for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap 2018-2019 ihht
beskrivelsen i saksfremlegget med vedlegg.
• Fakultetet ber om å få komme med avklaringer til styrets møte i desember angående:
o
Oppstart av videreutdanningene Anestesi, Intensiv og Operasjon høst 2018
o
Etablering av ny master for påbygging fra videreutdanningene til master for
spesialiseringer i Anestesi, Intensiv, Operasjon, Barn og Kreft høst 2020

Trine Karlsen
Dekan
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SAKSUTREDNING
1.0 INNLEDNING
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap fremlegger i dette notat endelig studieportefølje for 20182019. Fakultetet gjorde en grundig analyse i foreløpig studieportefølje, og endelig studieportefølje
bygger på grunnlaget fra det arbeidet. Det er ingen vesentlige endringer ifra foreløpig
studieportefølje på bachelorstudiene og videreutdanningene.
Fakultetet ber om utsatt frist for beslutning om organisering av Master i spesialsykepleie. Det vil bli
redegjort nærmere for bakgrunnen for dette i avsnittet som omhandler masterstudiene ved
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
2.0 STUDIEPORTEFØLJE
2.1 Bachelor i sykepleie
Sykepleiestudiene ved FSH opplevde markant økning i søkertilfang for 2017-2018. I foreløpig
studieportefølje ble en del framtidige problemstillinger som på sikt vil kunne påvirke utlysninger av
sykepleiestudiene belyst. Dette gjelder blant annet innskjerpete nasjonale opptakskrav og nye
nasjonale retningslinjene for Bachelor sykepleie. Nye retningslinjer planlegges implementert
nasjonalt studieåret 2020 (utsatt fra 2019). Fakultetet gjør ingen endringer fra forslag til foreløpig
studieportefølje. Fakultetet vil fortsette arbeidet med utvikling av nye studieplaner i forbindelse
med de nye nasjonale retningslinjene, og venter i spenning på resultatet av høringen om
innskjerpete opptakskrav.
Fakultet legger ned to varianter av Bachelor i sykepleie; Bachelor i sykepleie deltid, Trøndelag og
Bachelor sykepleie deltid, Sandnessjøen. Ingen av studietilbudene har oppdaterte studieplaner. Det
er for tiden ett kull i løp i Trøndelag og to kull i løp i Sandnessjøen. Det er gjort analysearbeid i
forhold til studiet i Sandnesjøen og resultatene viser at det er de samme utfordringene på dette
studietilbudet som på nivå med nett og samlingsbasert deltidstilbud i Nordland.
Fakultetetet vil for 2018-2019 utlyse Bachelor i sykepleie med følgende utlysninger:
 Bachelor sykepleie heltid, Namsos
 Bachelor sykepleie heltid, Levanger
 Bachelor sykepleie heltid, Bodø
 Bachelor sykepleie heltid, Mo i Rana
 Bachelor sykepleie nett og samlingsbasert med praksisregion Vesterålen, Helgeland og
Salten
Fakultetet gjør ikke opptak 2018-2019 og vil nedlegge disse studievariantene når studentene i løp
er avsluttet:
 Bachelor sykepleie deltid, Trøndelag
 Bachelor sykepleie deltid, Sandnessjøen
2.2 Bachleor i prehospitalt arbeid - paramedic
Fakultetet har etter grundige vurderinger kommet fram til at Bachelor i prehospitalt arbeidparamedic bør tilbys med samme studiemodell (nett- og samlingsbasert deltid, 4 år) både i Bodø og
Namsos, men med alternerende opptak annet hvert år ved de to studiestedene. Dette for å ha en
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tydelig profil og kunne utnytte fagressursene best mulig. Nasjonalt er det utarbeidet felles
studieplan for Bachelor i paramedic. Studieplanen er sendt til helsedirektoratet for godkjenning og
Fakultet vil følge forslaget på navn dersom det blir vedtatt.
Fakultetet utlyser Bachelor i prehospitalt arbeid- paramedic, deltid, Namsos, med opptak høst 2018.
Fakultetet endrer navn på studiet til «Bachelor i paramedic»
2.3 Bachelor i vernepleie
Fakultetet tilbyr i dag Bachelor i vernepleie heltid og deltid. Det ble i 2016 utlyst og startet både
Bachelor heltid og deltid på studiested Namsos.
Det vil på grunn av arbeid med ny forskrift ikke bli igangsatt deltidsstudium høsten 2018.
Fakultetet planlegger ei rullering av deltidsutdanningen (4-årig) mellom Bodø og Namsos, med
oppstart i Namsos høsten 2020. Dette på grunn av at man ikke har kapasitet til mer enn et
deltidstudiet i løp samtidig med heltid.
Fakultetet utlyser for Bachelor vernepleie heltid, Namsos, med oppstart høst 2018.
2.4 Bachelor i farmasi
Bachelor i farmasi er et signalstudium for fakultetet og fagmiljøet på farmasi bidrar i en rekke av de
andre utdanningene ved fakultetet. Studiet hadde en økning i søkere for 2017.
Fakultetet utlyser Bachelor i farmasi, heltid studiested Namsos med oppstart 2018.

2.5 Masterstudier ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultetet beskrev i foreløpig studieportefølje en del utfordringer knyttet til
mastergradsutdanningene ved fakultet.
Gjennomgang av tallmaterialet i foreløpig studieportefølje tilsa at fakultetet måtte vurdere en
rekke momenter, spesielt for spesialsykepleie, før endelig studieportefølje vedtas. Følgende
momenter ble listet opp i foreløpig studieportefølje:
1. Faglig bærekraft
2. Vurdering av opptakskrav på mastergradsutdanningen
3. Utrede praksisfeltets behov for rammeplanstyrte videreutdanninger versus
mastergradsutdanning
4. Utvikle masterprogram, eller endre eksisterende masterprogram, for å gi studietilbud til
nyutdannede bachelorstudenter som kan få en vei direkte inn i akademia
5. Vurdere samkjøring av forholdvis like videreutdanninger som tilbys i
mastergradsutdanningene ved de ulike studiestedene
Fakultetet har arbeidet med alle punktene i løpet av sommeren, men har ikke tatt en endelig
beslutning om organisering og samkjøring av disse masterutdanningene. Kartlegging av faglig
bærekraft viser at fakultetet er sårbart innenfor spesialsykepleie, og fakultetet vil derfor styrke
bemanningen gjennom nyrekruttering høsten 2017.
Ledelsen ved fakultetet er i dialog med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset angående
hvilke behov praksisfeltet har. Tilbakemelding så langt er at praksisfeltet i Nord- Norge har et sterkt
behov for spesialsykepleiere som kan gå direkte ut i spesialisttjenesten, og dette er viktigere enn å
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få ansatte kandidater med mastergradsutdanning. Sykehusene i Nordland skal komme med skriftlig
utredning om konkrete behov medio oktober.
I utredningsarbeidet vurderer fakultetet muligheten for å gjøreopptak til rammeplanstyrte
videreutdanninger i spesialsykepleie (ABIOK), med påfølgende påbygging til master tilpasset
videreutdanningene. Denne løsningen vil dekke behovet til praksisfeltet og samtidig gi mulighet til å
gå videre på mastergradsutdanning for de som ønsker det.
Fakultetet trenger ytterligere tid for å avklare hvordan fakultetet skal ivareta behovet til
praksisfeltet, enten som videreutdanning eller som master med fordypning, og videre utrede
muligheten for en påbyggingsmaster for disse videreutdanningene.
Master i psykisk helsearbeid utlyses i 2018, og vil gå etter gjeldende studieplan. Første utlysning
etter ny studieplan vil først skje i 2019, med planlagt oppstart i Bodø. Videre vil Master i klinisk
sykepleie bli utlyst med justerte opptakskrav, der fakultetet fjerner krav om ett års arbeidserfaring.
Dette gjør at fakultet for først gang vil ha en mastergradsutdanning som nyutdannede sykepleiere
kan starte direkte på etter fullført bachelor. Master i folkehelsearbeid skal ha oppstart annet hver
år, med neste opptak i 2019.
Fakultetet vil i studieporteføljen 2018-2019 vedta å utlyse følgende masterstudier:



Master i psykisk helsearbeid, studiested Namsos.
Master i klinisk sykepleie, studiested Bodø med mulighet for samling i Trøndelag

Fakultet ber om å få komme med avklaringer til styrets møte i desember:



Oppstart av videreutdanningene Anestesi, Intensiv og Operasjon høst 2018
Etablering av påbygging til master (påbyggingsstudium) for videreutdanningene Anestesi,
Intensiv, Operasjon, Barn og Kreftsykepleie
2.6 Videreutdanninger med 30 studiepoeng eller mindre

Fakultet har ca. 14 mindre videreutdanninger i sin studieportefølje. Flere av disse kan inngå som del
av masterstudiene ved fakultetet, i tillegg til å tas som enkeltstudier.
Fakultet legger ned tre mindre studier i 2017; «Lungelidelse –behandling og pleie» og
«Diabetesbehandling». Det planlegges oppstart av Palliativ- Behandling, pleie og omsorg 2, ei
påbygging til ei attraktiv videreutdanning Palliativ- Behandling, pleie og omsorg (1).
De fleste videreutdanningene har tilfredsstillende rekruttering og gjennomføring, og det vil derfor
ikke foreslås større endringer i foreløpig studieportefølje. Se vedlegget.
2.7 Ph.d i studier i av profesjonspraksis

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har i delansvar for kurs på doktorgradsnivå knyttet til Ph.d.
i studier av profesjonspraksis. PhD-programmet tilbys i samarbeid med Fakultet for lærerutdanning
og kunst – og kulturfag. Det varierer noe fra år til år hvilke emner som tilbys, og det er ikke bestemt
hvilke emner som skal gå i 2018-2019. Doktorgradsutvalget og studieprogramansvarlig for ph.d i
studier av profesjonspraksis har ansvar for utvikling og kvalitet i emnetilbudene.
Fakultetet har medansvar i disse emnene:
 PR415H Vitenskapelig metode og forskningsdesign
 PR402H Kvalitativ metode
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PR403H Kvantitativ metode
PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis
PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring

FSH har hatt hovedansvaret for disse emnene:



PRO9001 Metasyntese – forskerkurs i avanserte kvalitative metoder (innen forskerskolen
MUNI-HEALTH-CARE)
PR413H Middle range teori i sykepleieforskning (samarbeid med UiT)

Innstilling:
Dekanen ber styret om å gjøre følgende vedtak:
• Endelig studieportefølje for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap 2018-2019 ihht
beskrivelsen i saksfremlegget med vedlegg.
• Fakultetet ber om å få komme med avklaringer til styrets møte i desember angående:
o
Oppstart av videreutdanningene Anestesi, Intensiv og Operasjon høst 2018
o
Etablering av ny master for påbygging fra videreutdanningene til master for
spesialiseringer i Anestesi, Intensiv, Operasjon, Barn og Kreft høst 2020

Vedlegg: Vedlegg studieportefølje 2018-2017 FSH

223

104/17 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 - 17/03863-1 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 : Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03863-1
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
30.10.2017

KVALITETSRAPPORT FOR UTDANNING 2016/2017
Forslag til vedtak:
1. Styret tar Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017 til etterretning.
2. Styret ber rektor iverksetter nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen følgende
områder:
 Internasjonalisering, spesielt studentutveksling
 Pedagogiske, didaktiske og digitale kompetansehevingstiltak for undervisere
 Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere
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Sammendrag
I tråd med bestemmelser i Kvalitetssikringssystemet (KSS) skal styret ved Nord universitet hvert
år informeres om utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Årets
kvalitetsrapport viser at det systematiske kvalitetsarbeidet er på god vei til å komme på plass.
Samtidig viser rapporten at Nord universitet har utfordringer innen internasjonalisering,
pedagogisk basiskompetanse, merittering av undervisere og forskning på egen undervisning.
NORD vil måtte ha et sterkt fokus på disse områdene, samt det helhetlige utdanningskvalitetsarbeidet i året som kommer.

Bakgrunn
Formålet med kvalitetsrapporten er å gi universitetets styre, underliggende organ og
ledelsen ved institusjonen en framstilling av kvalitetsutviklingen og kvalitetsarbeidet, en
oversikt over hovedaktiviteter i kvalitetsarbeidet og hvordan universitetets resultater
kommer ut i forhold til det nasjonale bildet på utvalgte områder. Kvalitetsrapporten
utarbeides for hvert studieår og bør ses i sammenheng med institusjonens Årsrapport.

Rapportens utforming
Rapporten er bygd opp rundt Nord universitets modell for utdanningskvalitet og tilhørende
kvalitetsområder.

Figur 1 Utdanningskvalitet i Nord - Studentenes læringsbane og tilhørende kvalitetsområder

I tillegg viser rapporten status ved Nord universitet i forhold til regjeringens forventninger,
som kommer til uttrykk i Stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».
Rapporten inneholder også rektors vurdering av status for utdanningskvaliteten ved Nord
universitet. Rektor viser til tiltak som både er iverksatt og som er under arbeid. Disse er:
 Utvikling av en samordnet studieportefølje med faglig og økonomisk bærekraft, og
med høy relevans for samfunns- og arbeidsliv
 Etablering av et felles integrert system for sikring av utdanningskvalitet, herunder
evalueringer, rapportering og analyse, akkreditering og re-akkreditering
 Utvikling av opplegg for å styrke fagpersonalets universitetspedagogiske
kompetanse, både på basisnivå og for ytterligere merittering, herunder etablering av
støttesystemer som også omfatter bruk av IKT i studieprogrammene
 Økt fokus på utdanningsledelse på ulike nivå, med en særlig vekt på
studieprogramledelse
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Skjerpet innsats for å øke omfanget av internasjonal studentutveksling

Samtidig viser rektor til tre hovedutfordringer for universitetet:
 Øke andelen førstestillings- og toppkompetanse (kompetanseløftet)
 Internasjonalisering, spesielt studentutveksling
 Styrkning av den utdanningspedagogiske kompetansen
Videre krever de nye rammene for akkreditering av studieprogram dokumentert pedagogisk-,
didaktisk- og digital kompetanse. Regjeringen har også lagt føringer for at
utdanningsinstitusjonene skal ha på plass meritteringsordninger for fremragende undervisere
innen 2019. Dette understreker behovet for snarlig å få iverksatt nødvendige tiltak.

Vedlegg:
Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017
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Innledning
Rapport om utdanningskvalitet er en årlig rapport til styret om status på arbeidet med
utdanningskvalitet i institusjonen. Denne rapporten er bygd opp etter modell for utdanningskvalitet i
Nord; hhv. kunnskapsbasen, studentenes læringsbane, kvalitetsområdene, samt evalueringer og
forbedringer. Det er lagt mindre vekt på å presentere tall sammenlignet med tidligere års rapporter,
da dette er behandlet i årsrapporten for institusjonen. Vi har likevel valgt å legge inn utvalgte
resultatindikatorer hentet fra NOKUT-, og KD-portalen. I rapport om utdanningskvalitet vil det bli lagt
vekt på å beskrive hovedaktiviteter i det systematiske kvalitetsarbeidet, og gi en kort kommentar på
status og eventuelle utfordringer. I tillegg forklares kvalitetsområdene med tekst basert på NOKUTs
veiledning: Kvalitetsområder for studieprogram (12. desember 2016). Rapporten omhandler 1.
(bachelor) og 2. syklus (master).
I Strategi 2020 heter det: «Nord skal levere studier av høy kvalitet, med grunnlag i et systematisk
akkrediterings- og kvalitetsarbeid og godt læringsmiljø.» Noen av de strategiske grep som nevnes er
å «utvikle og implementere et nytt kvalitetssystem for utdanning og systematisere
akkrediteringsarbeidet,» og «implementere bedre systematikk og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet».
Utdanningskvalitetsrapport 2016/2017 vil gi en beskrivelse av hvordan det systematiske
kvalitetsarbeidet blir operasjonalisert og implementert i det daglige (kvalitets)arbeidet.
Alle kvalitetsområder som berører studentenes læringsbane er samlet i figuren nedenfor.

Figur 1 Utdanningskvalitet i Nord - Studentenes læringsbane og tilhørende kvalitetsområder

Fakultetene utformer årlig en statusrapport om utdanningskvalitet. Fakultetene ble bedt om å
reflektere over tre sentrale tema. Disse er:




Resultat fra Studiebarometeret 2016, og hvordan resultatene er brukt i kvalitetsarbeidet
Studieplanens relevans i forhold til arbeidslivet, og hvordan dette blir fulgt opp av fakultetet
Faglig og pedagogisk kompetanse i forhold til studieporteføljen

Fakultetsrapportene er vedlagt saken. Rapportene, som til dels er ulikt utformet, viser at fakultetene
arbeider systematisk med kvalitetsforbedring, og at nødvendige tiltak iverksettes ved behov.
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Rektors vurdering
Arbeid med kvalitet i utdanning ved Nord universitet sett i lys av regjeringens forventninger i Meld.
St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Kvalitet i høyere utdanning har for tiden stor oppmerksomhet nasjonalt, ikke minst etter at det i
januar i år ble lagt fram en stortingsmelding om kultur for kvalitet i høyere utdanning. De
forventninger som signaliseres i stortingsmeldingen er en viktig referanseramme for det enkelte
læresteds arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten i egne utdanninger. Vedlagt er en oversikt
over regjeringens uttrykte forventninger i meldingen og status/aktivitet ved Nord universitet som
svarer til de enkelte forventningene (se vedlegg).
Som det framgår av oversikten, har Nord universitet pågående tiltak og aktiviteter som er godt egnet
til å møte de forventninger som meldingen uttrykker, samtidig er det utfordringer universitetet må
arbeide videre med:




Øke andelen førstestillings- og toppkompetanse
Internasjonalisering og studentutveksling, spesielt å få opp antallet utreisende studenter
Styrke den utdanningspedagogiske kompetansen

Viktige tiltak som allerede gjennomføres er:







Utvikling av en samordnet studieportefølje med faglig og økonomisk bærekraft, og med høy
relevans for samfunns- og arbeidsliv
Etablering av et felles integrert system for sikring av utdanningskvalitet, herunder
evalueringer, rapportering og analyse, akkreditering og re-akkreditering
Utvikling av opplegg for å styrke fagpersonalets universitetspedagogiske kompetanse, både
på basisnivå og for ytterligere merittering, herunder etablering av støttesystemer som også
omfatter bruk av IKT i studieprogrammene
Økt fokus på utdanningsledelse på ulike nivå, med en særlig vekt på studieprogramledelse
Skjerpet innsats for å øke omfanget av internasjonal studentutveksling

Et integrert system for arbeid med utdanningskvalitet er i stor grad på plass, men det er nødvendig å
jobbe videre med forankring og forståelse av den enkeltes rolle og ansvar i dette arbeidet. I denne
sammenheng er det også viktig å ha et fortsatt fokus på utdanningsledelse. Videre utvikling av
studieporteføljen, inkludert sikring av gode fagmiljøer som har styrke til å bære den totale
porteføljen i samsvar med nasjonale kvalitetskrav, vil være en av de viktigste strategiske oppgavene
for Nord universitet fram mot 2020.
I likhet med de fleste norske læresteder har universitetet en vei å gå når det gjelder å ha ferdig
tilstrekkelig gode opplegg for å utvikle den pedagogiske kompetansen til fagpersonalet. Dette gjelder
blant annet å skape bedre studieprogramdesign, mer studentaktiv læring, og økt digitalisering av
undervisning og læring. Institusjonen må være forberedt på å legge ned en betydelig innsats i årene
framover, for å imøtekomme departementets forventninger.
Også innenfor internasjonalisering er forbedringspotensialet stort. Omfanget av studentutveksling i
universitetets studieprogram må økes betraktelig ut over dagens nivå. Avtaler med attraktive
utenlandske læresteder må videreutvikles, og det må kommuniseres tydelig til egne studenter at
opphold på en utenlandsk samarbeidsinstitusjon forventes. For å øke omfanget av studentutveksling
fra utlandet, må porteføljen av engelskspråklige emner og studieprogram utvides.
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Nytt kvalitetssystem for utdanning
De tre fusjonerte institusjonene hadde godkjente system for kvalitetssikring av utdanningene. Det
nye kvalitetssystemet for Nord universitet, bygger på de opprinnelige systemene. Arbeidet med det
nye systemet har tatt utgangspunkt i det som har vært, systematisert det som allerede er på plass,
videreutviklet og tilpasset innholdet til ny institusjon og nye behov. Kvalitetssystemet for utdanning
vil inngå i Kvalitet i Nord, det helhetlige kvalitetssystemet for universitetet.
Styret har vedtatt kvalitetshåndbok for utdanning som beskriver ansvar og oppgaver til alle med
roller innenfor kvalitetsarbeidet (16. desember 2016). Kvalitetshåndboka har allerede vært revidert
én gang i forbindelse med ny studietilsynsforskrift (jfr. Rektorvedtak april 2017). Vi ser at det vil være
behov for en ytterligere revidering av kvalitetshåndboka i inneværende kalenderår. Dette for å sikre
at innholdet er i samsvar med gjeldende regelverk, og ut fra tilbakemeldinger vi har fått.
Arbeidet med utdanningskvalitet er forankret i UH-loven § 1-6. Kvalitetssikring: «Universiteter og
høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle
kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring».
Styret vil på et senere tidspunkt få seg forelagt en egen sak om det helhetlige kvalitetssystemet for
Nord universitet. Her vil utdanningskvalitet bli et element av flere.
Vår modell (figur 1), er en bearbeidet versjon av NOKUTS beskrivelse av studieprogrammenes
kvalitetsområder. Modellen viser de ulike dimensjonene som ligger i begrepet utdanningskvalitet, og
hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Målet er tilby kvalitativt gode studieprogrammer, slik at
studentene får muligheter til å oppnå læringsutbytte innen rimelig tid, og slik at utdanningen dekker
samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov på kort og lang sikt. Utdanningen skal samtidig bidra
til å gi studentene dannelse.
Under utdanningsområdet i Strategi 2020 heter det at det skal utvikles og implementeres et nytt
kvalitetssikringssystem for utdanning. Et av tiltakene er å implementere bedre systematikk og
arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet.
I kvalitetssystemet legges prosessbeskrivelser, rutiner for de ulike områdene og årshjul. Det vil
framgå i beskrivelsene hvem som har ansvar for hva, samt arbeidsflyten i prosessene. Dokumentene
er foreløpig ikke overført til det nyinnkjøpte dataverktøyet, men ligger tilgjengelig på nettsiden til
nord.no (http://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/kvalitetsystem). De fleste prosesser er ferdig
utviklet og beskrevet, men det gjenstår fortsatt noe.
I det videre presenteres hver del i kvalitetssystemet med hovedaktiviteter på området og en kort
vurdering av status.
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Kunnskapsbasen
Med kunnskapsbasen menes selve kunnskapsgrunnlaget til det enkelte fagområdet. Det omfatter
fagkompetansen institusjonen har, samt nasjonale- og internasjonale forskningsmiljø vi samarbeider
med. Fagansatte og studenter skal sammen bidra til å vedlikeholde og utvikle en relevant
kunnskapsbase.
Eksempler på aktiviteter:










Forskning som understøtter utdanningene/profil
Intern kompetansebygging
Faglig samarbeid (nasjonalt og internasjonalt)
Forskning, kunstnerisk - og faglig utviklingsarbeid
Ph.d.-utdanningene
Sentre for fremragende utdanninger
Andre kompetansesentre Nord universitet er vertskap for
Forskningsstiftelser
Studentene inkluderes i kunnskapsutvikling og kultur for læring.

Kommentar:
Nord universitet har som mål (jf. Strategisk plan) å ta ut kompetanseplanens effekt på undervisning
ved å styrke forskningsbasert undervisning, prioritere økt forskningsaktivitet innen fagområder som
støtter opp om de gradsgivende studiene og inkludere studenter i forskningsprosjekter. Universitets
faglige styrke er basert på de tre profilområdene: Blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap,
og helse, velferd og oppvekst. Studieporteføljen ved universitet er tuftet på disse fagmiljøene.
Nord universitet har i samarbeid med NTNU fått tildelt to Sentre for fremragende utdanning (SFU).
Dette er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning, som ble
opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010. Ordningens overordna mål er å bidra til utvikling av
fremragende kvalitet i høyere utdanning, og synliggjøre at undervisning og forskning er likestilte
oppgaver for universiteter og høyskoler. Et mål for institusjonen er at de to sentrene skal være en
mal for «beste praksis» og bidra til læring for alle fagmiljø. Nedenfor følger en kort beskrivelse av
begge sentrene.

SFU Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship:
Engage ønsker å øke antallet studenter med entreprenørielle ferdigheter og tankesett, som gjør dem
til endringsagenter i en rekke kontekster i Norge og resten av verden. Formålet med senteret er å
utdanne studenter til å møte komplekse samfunnsutfordringer gjennom entreprenørskap, uavhengig
av næring eller bransje.
Engage utvikler utdanning for studenter fra alle disipliner og profesjoner. Senteret setter
studentenes engasjement og kreativitet i sentrum, for å gjøre dem i stand til å håndtere fremtidige
utfordringer. Gjennom tverrfaglig samarbeid i virkelige prosjekter, får studentene kunnskap og
kompetanse både i og utenfor klasserommet. Sammen med deres samarbeidspartnere får
studentene blant annet utvikle egne bedrifter, realisere forretningsideer og jobbe med reelle
samfunnsutfordringer. Gjennom konsortium bestående av NTNUs entreprenørskole,
Handelshøgskolen Nord Universitet, Spark NTNU, TrollLABS og Eksperter i team ved NTNU, skal
Engage få engasjerte lærings- og forskningsaktiviteter. I tillegg har senteret flere partnere fra både
inn- og utland.
6
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SFU ExcITEd – Centre for Excellent IT Education
ExcITEd har som mål å sette Norge i front for nyskapende IT-utdanning, og å gjøre IKT-fag mer
attraktive for unge mennesker. ExcITEd ønsker å øke mangfoldet innenfor IT-utdanningen ved å
forbedre kunnskapen om ulike IT-fag og yrkesmulighetene innenfor dette feltet. ExcITEd ønsker å
heve kvaliteten på IT-utdanningen i både Norge og utlandet. Senteret bruker derfor forskningsbasert
kunnskap om didaktikk innenfor IT-fag. Gjennom å evaluere nye læringsmetoder og samarbeid med
studenter, og på tvers av fag, skal senteret finne suksessfaktorene som bidrar til godt læringsmiljø.
Prosjektbasert læring står sentralt hos ExcITEd og senteret bruker aktive læringsmetoder for å oppnå
sine mål. Disse metodene er for eksempel at studenter lærer av hverandre, bruk av toppmoderne
teknologi og nettverksbygging med næringslivet. Et viktig poeng for ExcITEd er at studentene skal få
utfolde seg og selv utforme egne prosjekter.
Nord universitet er vertskap for flere kompetansesentre og er medeier i to forskningsstiftelser. Disse
er:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS)
KKS er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, campus
Bodø. Senteret samarbeider nasjonalt på alle nivå i opplæringen, for å få bedre kompetanse i kunst
og kulturfagene. Senterets hovedoppgaver har vært å utvikle støtte- og veiledningsmateriell for
lærere og å spre forskning og praksiserfaringer. KKS har bidratt med kompetanseheving for lærere i
barnehager, grunnskoler og i videregående opplæring. Senteret har også etablert landsdekkende
nettverk i UH sektoren for de som jobber med musikk og kunst og håndverk i lærerutdanningene.

Senter for omsorgsforskning, midt
Senteret ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–
2006). Senteret er ett av fem spredt rundt i landet, og har som mandat å samle, produsere og
formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Målgruppene til Senter for omsorgsforskning er
eksempelvis politikere i helse- og omsorgssektoren, prosjektledere som arbeider med helse- og
omsorgsprosjekter i kommunen, ledere og ansatte innen helse- og omsorgstjenesten, ledere ved
utdanningsinstitusjoner med helse- og omsorgsfag, ulike brukerorganisasjoner, sykepleiere, og
sykepleierstudenter. Alle ansatte er ansatt både i FSH og i omsorgssenteret, og driver forskning som
bidrar til kompetanseutvikling i kommunene og i vertsorganisasjonen Nord universitet. Det er
produsert flere masteroppgaver og ph.d. i samarbeid mellom universitetet og senteret.

Nordområdesenteret:
Senter for nordområdestudier er lokalisert i Bodø, og ligger under Handelshøgskolen (HHN). Dette er
et nasjonalt senter med fast bevilgning på Statsbudsjettet. Senteret driver forskning og utdanning
innen nordområdene i tillegg til at det har andre oppgaver. Flere doktorgrads- og postdoc-kandidater
har sitt tilholdssted på senteret, og senteret deltar med ressurser i undervisning om nordområdene.

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Dette senteret ble etablert i Levanger 1. juli 2014. Senteret er forankret i Stortingsmelding 29 (20122013) Morgendagens omsorg. Senteret finansieres av Helsedirektoratet, og er et partnerskap mellom
HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF,
Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som administrerer tiltaket.
Senteret har som mål å videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis, og bidra til
at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler innen pleie og omsorg. Kompetansesenteret skal
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være en ressurs som kommuner, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og andre
interesserte kan spille på. Senteret bidrar fast inn i bachelorutdanning for sykepleie og i to
videreutdanninger ved Nord universitet.

Forskningsstiftelser der universitetet har eierandeler:
Nord er hovedaksjonær i Nordlandsforskning (NF) som er lokalisert i Bodø. Nordlandsforskning
utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder med
fokus på tre temaområder: innovasjon, velferd og miljø. Instituttet har stor faglig bredde og arbeider
tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. Forskningen
er finansiert av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere i tillegg til basisfinansiering fra
NFR. Resultatene formidles gjennom rapporter, artikler og foredrag, og de ansatte deltar også aktivt i
utviklingsprosesser sammen med næringsliv eller offentlige aktører. NF har vært en leverandør av
undervisningsressurser til universitetet, og den nære kontakten som har eksistert har kommet
universitetet til gode i form av rekruttering av førstestillingskompetente. NF er også en viktig
samarbeidspartner for universitetet på flere forskningsprosjekter.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er et regionalt forskningsinstitutt lokalisert i Steinkjer,
Trondheim og Namsos. Instituttet driver anvendt og handlingsrettet forskning med både regionale,
nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige
fagområder. Nord universitet eier ca. 48% av aksjene, men har pga. av internt eierskap
majoritetsstatus. Det har en basisbevilgning fra NFR, men er ellers oppdragsfinansiert. Det er mindre
kontakt mellom dette instituttet og universitetet, og det har heller ikke vært en stor aktør innen
rekruttering til universitetsstillinger. Vi håper imidlertid at det på sikt vil bli større kontakt, og at flere
forskere ved fakultetene kan delta i forskningsprosjekter, som på sikt vil komme studentene til gode
ved forskningsbasert undervisning.
Nord universitet har opprettet flere interne forskningsorienterte sentre som bidrar i utviklingen av
kunnskapsbasen. I tillegg er det også andre sentre med tett kobling til ulike fagmiljøer ved
universitet, eksempelvis kunnskapssentre, næringsforum, næringshager etc.
Resultatindikatorer som viser hva Nord universitet har bidratt med for å øke kunnskapsbasen:
Styringsparameter
Sektormål 1
Antall publiseringspoeng per faglig årsverk
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoUårsverk (i tusen Euro)
Sektormål 2
Andelen forskningsinnsats i MNT-fag
Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglige
årsverk (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sektorsnitt
0,45

0,5

0,44

0,48

0,58

0,44

1,14

-

-

-

-

9,69

-

2,88

27

-

25

-

20

-

-

24,34 23,43 24,38 27,82 36,48 29,14

152,4

Tabell 1 Publiseringspoeng og bidragsinntekter, kilde: KD-portalen

Resultatindikatorer 2016
Publikasjonspoeng totalt
Publikasjonspoeng per faglig årsverk
Publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk
Forfatterandeler nivå 2 per førstestillingsårsverk
Prosentandel forfatterandeler på nivå 2

Nord universitet
Alle institusjoner
316,1
23 809,0
0,4
1,1
0,9
2
0,1
0,2
12,4
21,8

Tabell 2 Publikasjonspoeng 2016, kilde: NOKUT-portalen
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Oppsummering Kunnskapsbasen
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:




Kompetanseløftet
Nord universitet sammen med NTNU fikk tildelt to sentre for fremragende utdanning (SFU)
Ny strategisk plan som tydeliggjør forventninger om kvalitet i utdanningene gjennom et
systematisk kvalitetsarbeid

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:



Øke publiseringsaktiviteten
Øke antall og kvalitet på søknader til NRF og EU

Læringsbanen
Læringsbanen beskriver/betegner hele studentens liv på et lærested, fra opptak til mottatt vitnemål.
Læringsbanen kan ikke sees isolert, men påvirkes av aktiviteter innen de ulike kvalitetsområdene som
berører utdanningen. Den enkelte students læringsbane er summen av deltakelse i alle disse
fellesskapene. Gode læringsbaner kjennetegnes av at studentene har bevissthet rundt egen læring,
og utvikler en sunn læringsstrategi.
Studentene lærer i et faglig og sosialt fellesskap, der de i løpet av et studium blir aktive deltakere i et
inkluderende fagmiljø. Tilegnelse av kunnskap skjer i et samspill med både fagansatte,
støttetjenester, arbeidslivet, fag- og yrkesorganisasjoner og samfunnet for øvrig. I dette
læringsfellesskapet får studentene økt kunnskap, ferdigheter, erfaring og dannelse.

Studieplanarbeid- og rekruttering
En studieplan er kontrakten mellom studenten og universitetet. Den skal inneholde læringsutbytte
for studiet, beskrive undervisningsformer og vurderingsordninger samt pensum. En studieplan kan
inneholde flere emneplaner.
Emne- og studieprogramansvarlig skal årlig gjennomgå og kvalitetssikre studieplanen for sitt
emne/studieprogram. Dette gjøres i forbindelse med planlegging av nytt kull på studieprogrammet.
Som grunnlag for det årlige studieplanarbeidet benyttes egne erfaringer, studentenes
emneevalueringer, forrige års studieprogramrapport, resultater fra Studiebarometeret, resultater fra
nasjonale eksamener samt andre nasjonale evalueringer.
Ved gjennomgangen vurderes emnets/studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser, undervisning,
vurdering og pensum. Studieprogramansvarlig vurderer studieprogramdesignet og om det er lagt til
rette for studentutveksling. Det blir også gjort en vurdering om det skal innføres egne opptakskrav
for studiet.
Lokalt utdanningsutvalg behandler alle studieplaner i forbindelse med det årlige studieplan-arbeidet,
også de tilfeller der det ikke er endringer. Lokalt utdanningsutvalg gir faglige råd til dekan, som gjør
vedtak om godkjenning av studieplanen.
I tillegg kan det årlige studieplanarbeidet resultere i større endringer på et studieprogram. Det kan
være at emner endres eller at nye emner kommer til, nye studieretninger/profiler/spesialiseringer
eller fordypninger. Ved store og vesentlige endringer, blir det gjort en vurdering om
studieprogrammet skal re-akkrediteres. Universitetet har egne retningslinjer for re-akkreditering. I
studieåret 2016/2017 ble studieprogrammet Bachelor i farmasi re-akkreditert.
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Det er opprettet et akkrediteringsteam som bistår fakultetene i kvalitetssikringen av studieplaner.
Nye- og eksisterende studieplaner med store endringer, behandles først i lokalt utdanningsutvalg før
de behandles i sentralt utdanningsutvalg. Rektor gjør deretter et endelig vedtak om godkjenning.
Følgende studier gjennomgikk en full akkrediteringsprosess i studieåret 2016/2017:







Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Master i musikk
Bachelor i geografi
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
Master i folkehelsearbeid

Både akkreditering og re-akkreditering av studier følger kravene i Studietilsynsforskriften.
Styret har lagt føringer for samordning av like fag- og studieplaner. Arbeidet pågår fortsatt, men det
er en tidkrevende prosess. For noen profesjonsstudier ventes det på nasjonale
rammeplaner/føringer.

Markedsføring og rekruttering
Styrets vedtak om studieportefølje legger grunnlaget for arbeidet med markedsføring og rekruttering
til utdanningene. Markedsføringsarbeid ved universitetet omfatter både planlegging, gjennomføring
og oppfølging av aktiviteter for å rekruttere søkere til utdanningene ved institusjonen. Kjernen i
markedsføringen er nettsidene på nord.no. Hvert enkelt studium har sin egen side med beskrivelse
av studiet. Dette gjøres både på en slik måte at det først kan fange potensielle søkeres interesse,
samt en mere detaljert beskrivelse av studiet. I den detaljerte beskrivelsen fremkommer
yrkesmuligheter, opptakskrav, videre utdanningsmuligheter, programoversikt og studieplan.
Annonseringen for Nord universitet er i overveiende grad digital, i tråd med brukermønstrene til
majoriteten av potensielle studenter. Med strategisk bruk av digitale kanaler, kan vi i større grad enn
tidligere skreddersy innhold/budskap til rett målgruppe. Facebook, Youtube og Google brukes til å
utforme detaljerte kampanjer for å rekruttere den neste studenten – hele veien fra det å skape
interesse, via støttebudskap og følge opp interesse, til den konkrete handlingen som innebærer å
faktisk søke et studium ved Nord universitet. Her benyttes både tekst, bilder og video. Slikt innhold
brukes både på nord.no, universitetets Facebooksider, i PR-sammenheng og i ulike digitale
annonsekampanjer.
Fornøyde studenter er gode markedsførere for Nord universitet, og en gruppe studentambassadører
har hvert år sentrale oppgaver når universitetet deltar ved utdanningsmesser, universitetsturneer i
store deler av landet, og når vi arrangerer Åpen dag for elever i videregående skole. I tillegg til våre
digitale kanaler, utvikles det en enkel papirbasert studiebrosjyre til slike arrangement.
Prioriteringen mellom de beskrevne aktivitetene er basert på en analyse av aktivitetenes
kostnad/nytte, markedssituasjonen og universitetets fortrinn.
Markedsførings- og informasjonsarbeidet må bidra til at studentene kan gjøre informerte studievalg.
Når en student starter på det studiet som er tilpasset søkerens egen kompetanse og preferanser, er
det også mindre risiko for frafall og lav gjennomføringsgrad. Her har også fagmiljøene en viktig rolle å
spille, og et godt fagmiljø vil legge til rette for informerte utdanningsvalg. En god studiestart med et
10
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mottak som sikrer god integrasjon av nye studenter både sosialt og faglig, gir en best mulig
begynnelse på studentens læringsbane. Det bidrar også til å skape engasjement for det valgte
studium og hjelper studenten å etablere gode læringsstrategier.

Opptak
Gjennom opptaksprosessen kontrolleres at søkere har riktig kvalifikasjon til det studiet de har søkt
på, og det gjøres en rangering av søkere etter gitte kriterier til det spesifikke studiet. Det er ulike
kanaler inn i opptaksprosessen. Disse er: samordna opptak, lokalt opptak, opptak til BOA- studier og
internasjonalt opptak. Samordna opptak er nasjonalt styrt, men utføres lokalt. De øvrige håndteres
fullt ut ved Nord universitet.
Våre hovedaktiviteter på området er:





Saksbehandling av søknader
Realkompetansevurdering i forhold til opptak
Informasjon og veiledning
Politiattestkontroll og oppfølging

Kommentarer:
Nasjonal vitnemålsdatabase har forenklet saksbehandlingsprosessen, men fortsatt er det mye
manuell behandling av søknader til masterutdanninger, i det internasjonale opptak og til BOA utdanningene.
Det er en intensjon om å samle alt opptak til utdanningene i 1. og 2. syklus til opptakskontoret, for å
sikre lik og rettferdig behandling av alle søkere.
Resultatindikatorer knyttet til opptak:
Resultatindikatorer 2016
Nord universitet
Karakterpoeng blant nye studenter
Konkurransepoeng blant nye studenter
Kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass
Studentopptak

Alle institusjoner
38,2
44,5
1,3
8272

41,9
48,6
2,0
155644

Tabell 3 Resultatindikatorer knyttet til opptaket 2016, kilde: NOKUT-portalen

Undervisning og gjennomføring
Gode utdanninger skal ha et klart samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene og de
undervisningsformene som benyttes. Undervisningsformene skal være basert på forskning om læring
innenfor det aktuelle fagområdet. Studentenes tilbakemeldinger gjennom studiebarometeret viser at
de er fornøyd med hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff, og mindre tilfreds
med tilbakemeldinger de har fått på sitt arbeid.
Nord universitet scorer lavt på internasjonalisering i Studiebarometeret. Vi ser også at
resultatindikatoren for studentutveksling er svært lav. Fakultetene er utfordret på å legge bedre til
rette for økt internasjonal mobilitet i gradsgivende studier. Studiebarometeret viser også at
studentene opplever få muligheter til å påvirke sin egen studiesituasjonen. Dette er et krevende
område den tid undervisningen er styrt av studieplaner og endringer ofte blir gjeldende for neste
studentkull.

11
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Universitetspedagogikk videreføres som tilbud for å styrke og videreutvikle den pedagogiske
kompetansen til faglige tilsatte. En egen meritteringsordning for undervisere er under utvikling og
skal være på plass innen 2019.
Det er foretatt en ekstern gjennomgang for å se på hvordan Kompetansesenteret for læring og
teknologi (KOLT), kan bidra til å forbedre undervisningen i fleksible og nettstøttede studietilbud.
Rapporten vil bli brukt som beslutningsgrunnlag for organisering av støttetjenesten. KOLT er også en
aktiv pådriver i å styrke den digitale kompetansen til de som underviser.
I profesjonsstudier, hvor ekstern praksis er en stor del studiet, må studenter forholde seg til en
ekstern praksisveileder/øvingslærer. Praksisveileders-/øvingslærers kompetanse kvalitetssikres
gjennom kurs i Veiledningspedagogikk og Veileder- og mentorutdanning. Ved praksis flyttes
læringsarenaen ut av universitetet, men kravene til kvalitet er de samme. NOKUT har varslet om at
det blir en gjennomgang av kvalitet i praksis.
Mange studenter uttrykker et behov for tilrettelegging slik at de skal kunne gjennomføre
utdanningen som planlagt. Det kan f.eks. være faglige utfordringer, psykososiale utfordringer eller
behov for redusert studiebelastning en periode (bruke mere tid enn ordinær framdrift). Studentene
henvender seg både til fagansatte, til studieveiledere og til studentsamskipnadens studentrådgivere.
Det arbeides fortsatt med retningslinjer og klargjøring av ansvar for oppfølging av dette området, slik
at en sikrer lik håndtering av studentene - uavhengig av geografi og fakultet.
Resultatindikatorer for undervisning og gjennomføring:
Styringsparameter
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant
heltidsstudenter
Skår på hvordan studentene oppfatter
studiekvaliteten
Andel utreisende utvekslingsstudenter Erasmus av
totalt antall studenter

2011

2012 2013 2014 2015 2016 Sektorsnitt
-

-

-

31,9

32,9

35,9

35,5

-

-

4

3,9

4

4

4,1

0,08

0,14

0,17

0,15

0,14

0,11

0,94

Tabell 4 Faglig tidsbruk, score på studiekvalitet og andel utreisende studenter, kilde: KD-portalen

Resultatindikatorer 2016
Studentutveksling - andel innreisende
Studentutveksling - andel utreisende
Registrerte studenter
Kvinneandel - studenter

Nord universitet

Alle institusjoner
1,3
0,6
12069
64,2

3,1
2,3
271923
60,1

Tabell 5 Studentutveksling og registrerte studenter, kilde: NOKUT-portalen

Eksamen/Vitnemål
Gjennom eksamen blir studentenes grad av oppnådd læringsutbytte testet. Ulike
vurderingsordninger er tilgjengelige (hjemmeeksamen, skriftlige skoleeksamener, muntlig, praktisk,
digital, gruppe og individuelle eksamener), og de skal være tilpasset emnets læringsutbytte og være i
samsvar med arbeidsformer benyttet i emnet.
Våre hovedaktiviteter på området:






Eksamensplan
Praktisk eksamensgjennomføring
Tilrettelegging
Oppfølging av arbeidskrav, obligatoriske krav og obligatorisk deltakelse
Oppnevning og avlønning av sensorer
12
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Registrere sensur
Oppfølging av fusk og formelle feil, plagiatkontroll
Begrunnelser og klage
Vitnemål og karakterutskrift

Kommentar:
Vurderingsordningene er i endring. Nord universitet har et eget prosjekt om implementering av
digital eksamen. Fra høsten 2017 skal alle hjemmeeksamener avvikles i digitalt eksamensverktøy, og
det er et mål om at alle skriftlige skoleeksamener på sikt skal gjennomføres digitalt. Digital eksamen
åpner også for nye varianter av eksamensoppgaver som flervalgstester, sant/usant, fyll inn tall/tekst,
dra/slipp osv. For studentene blir eksamenssituasjonen mer lik studiehverdagen og arbeidslivet.
Fagansatte og sensorer får tilgang til besvarelsene umiddelbart etter at eksamen er ferdig, og de
slipper å lese utydelige eksamensbesvarelser. Det er fortsatt en del utfordringer med verktøyet som
begrenser innføring av digital eksamen på alle skriftlige eksamener.
Nord universitet har vedtatt at det skal utformes sensorveiledning for alle skriftlige eksamener. Dette
skal bidra til lik og rettferdig vurdering av studentenes prestasjoner. Fra og med studieåret
2017/2018 er det krav om sensorveiledning på alle eksamener, også muntlige og praktiske. For
studieåret 2016/2017 var det ikke sensorveiledninger for alle skriftlige eksamener tilgjengelige. Det
arbeides fortsatt med implementering av ordningen.
Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få tilrettelagt eksamen. Tilretteleggingen skal veie opp for
funksjonsnedsettelsen slik at studenten kan prestere på linje med andre studenter, uten at
tilretteleggingen gir en urimelig fordel. Det er mange studenter som søker om, og dokumenterer
behov for tilrettelagt eksamen. Omfanget øker.
Antallet klager på eksamenskarakter økte fra våreksamener i 2016 til våreksamener i 2017.
Flesteparten beholdt karakteren. Av de som fikk endret karakter, gikk flesteparten opp.
Det pågår et arbeid for å fordele oppgaver og ansvar innen eksamen- og vitnemålsarbeid mellom
fakultetene og virksomhetsnivået. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av høsten 2017.
Resultatindikatorer for eksamen og gjennomføring:
Resultatindikatorer 2016
Strykprosent
Andel eksamenskarakterer A + B
Ferdige kandidater

Nord universitet

Alle institusjoner
9,0
38,1
1954

7,8
42,3
48431

Tabell 6 Strykprosent, eksamenskarakterer og ferdige kandidater, kilde: NOKUT-portalen

Styringsparameter
Sektormål 1
Andel studenter på bachelorutdanning som
gjennomførte på normert tid (%)
Andel studenter på masterutdanning som
gjennomførte på normert tid (%)
Sektormål 3
Kandidattall på helse- og lærerutdanningene
Sektormål 4
Antall studiepoeng per faglige årsverk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sektorsnitt

51,1

46,44

47,22

43,53

45,42

49,55

46,49

25

21,28

43,14

50,25

50,37

43,46

49,81

679

773

746

791

750

851

-

632,31 635,38 624,69 634,88 632,37 609,58

448,42

Tabell 7 Andel gjennomført på normert tid, kilde: KD-portalen
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Oppsummering Læringsbanen
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:




Årlig gjennomgang av alle studieplaner for å bedre kvaliteten i utdanningene (gode
læringsutbyttebeskrivelser, relevante undervisnings-, lærings- og vurderingsformer)
Gjennomføring på bachelorutdanningene på normert tid
Akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet er implementert

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:





Internasjonalisering i utdanningene (studentutveksling)
Definere mål og tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser
Implementere digital eksamen i hele universitetet
Studentmedvirkning

Startkompetanse
Det studenten har med seg til studiestart som eksempelvis faglige forkunnskaper, evner, motivasjon
og erfaringer, omtales som studentens startkompetanse. Det er ikke bare snakk om nivå på
kompetansen, men om hvorvidt kompetansen er tilpasset den aktuelle utdanningen og om
studentens motivasjon for å søke seg til utdanningen.
Eksempler på aktiviteter:





Presentere relevant informasjon på nettsider
Tydelig forkunnskapskrav i de ulike studieprogrammene
Markedsføring og rekruttering
Studiestart som bidrar til god faglig og sosial involvering av nye studenter

Kommentar:
Gode og kvalitetssikrede studieplaner er utgangspunktet for relevant informasjon på nett om det
enkelte studieprogram, både om forkunnskapskrav, læringsutbytter, læringsaktiviteter og
vurderingsordninger. Det innføres et nytt felles dataverktøy for håndtering av studieplaner (EPN)
høsten 2017. Dette vil på sikt bidra til bedre kvalitet på det som presenteres på nett. I
omleggingsperioden vil dette kreve ekstra ressurser fra alle involverte. Det arbeides parallelt med å
få på plass annen informasjon som har betydning for studentlivet, både av universitetet og av
studentsamskipnaden. Arbeidet er ikke ferdig, men det er godt i gang.
Læringsmiljøutvalget har satt fokus på å få en god studiestart der målet er å bidra til faglig og sosial
involvering av de nye studentene. Dette er sentralt for en bedre gjennomføring. Satsingen er et
samarbeid mellom universitetet, studentsamskipnaden og studentene. Det er etablert slike
arbeidsgrupper fra og med høsten 2017 på de største studiestedene.

14
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Oppsummering Startkompetanse
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:


Fadderordning og etablering av førstesemester for å legge til rette for sosial inkludering og
redusere ensomhet

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:




Informasjon på nett om studier og forkunnskapskrav til de enkelte utdanningene
Systematisk samhandling med videregående opplæring
God og tilgjengelig informasjon på nett om studier - nye studenter gir gode tilbakemeldinger
på dette – bør si noe om hva om ikke er ok i teksten

Læringsmiljø
Læringsmiljøet er summen av alle forhold som virker inn på studentenes muligheter for å lykkes som
studenter. Et godt læringsmiljø kjennetegnes av at ny kunnskap om undervisning og læring anvendes,
og at det legges til rette for bruk av nye lærings-, undervisnings- og vurderingsformer.
Studentinvolvering og gode strukturer for studentdemokrati og studentenes eierskap til læring, samt
kontinuerlig forbedring av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold er også viktig for å skape
et godt læringsmiljø.
Eksempler på aktiviteter:










Læringsmiljøutvalg og oppfølging av handlingsplan med tiltak
Samarbeid med Studentinord om studentvelferd
Gjennomføring og oppfølging av Studiebarometeret og SHoT
Førstesemester-ordning
Helsetjenester, rådgivingstjeneste for studenter og studentprest i samarbeid med
Studentinord
Ulike kurs for studenter for å mestre studenttilværelsen (ta-ordet-kurs, matlagingskurs osv)
Tillitsvalgtkurs for studenter
Støtter Studentparlamentet
Systematiske emne- og studieprogramevalueringer

Kommentarer:
Et god læringsmiljø skapes ikke av universitetet alene. Det skjer i tett samarbeid med
studentsamskipnaden og studentene selv. LMU er derfor bredt sammensatt, med representanter fra
alle tre og det er tatt hensyn til geografisk fordeling.
Læringsmiljøutvalget behandler resultatene fra Studiebarometeret, og ber om oppfølging av tiltak
der det er nødvendig. Utvalget behandler også innmeldte meldinger om Ros og Ris.
For å støtte opp under arbeidet med en god studiestart, har Studentinord en fast ansatt i Bodø som
jobber med førstesemestersatsingen. Denne ordningen er utvidet med en 50 % midlertidig stilling på
Levanger ut 2017. Studentene gir gode tilbakemeldinger på dette tilbudet, som er et lavterskeltilbud
på aktiviteter som kommer i tillegg til de ordinære studentlagene/-foreningene.
Et velfungerende studentdemokrati er en viktig bidragsyter for å få en god samhandling mellom
studentene og universitetet. I studieåret 2016/2017 het det øverste studentorganet ved Nord
15
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universitet «Studentorganisasjonen Nord». Organisasjonen hadde årsmøte som høyeste organ og et
sentralstyre bestående av syv studenter som tok alle avgjørelser mellom hvert årsmøte. Dette var en
hybridløsning som knyttet de tre tidligere studentorganene sammen. Det ble i løpet av studieåret
konkludert med at organiseringen ikke var særlig god, og at denne hverken førte til økt samarbeid
mellom studentene eller fylte rollen som en samlende organisasjon.
På årsmøtet våren 2017 ble det vedtatt å endre organiseringen og opprette et studentparlament
bestående av 15 valgte studenter fra de tre regionene Bodø (Bodø og Vesterålen), Helgeland (Mo,
Nesna og Sandnessjøen) og Trøndelag (Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos), samt et
arbeidsutvalg på sju personer knyttet til parlamentet for å ta seg av den daglige driften av
organisasjonen. Det ble også bestemt at man skulle jobbe videre med organiseringen studieåret
2017/2018 for å lande en helhetlig struktur som står seg over tid.

Oppsummering Læringsmiljø
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:


LMU har utformet en operasjonalisert handlingsplan som følges opp jevnlig

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:



Individuell tilrettelegging for studenter
Ikke alle studiesteder har lik tilgang til helsetjenester fra Studentinord

Samfunn og arbeidsliv
Universitetet skal tilby utdanninger som samfunnet etterspør i dag og i framtida.
Utdanningsinstitusjonene skal bidra til at samfunns- og arbeidsliv får oppdatert kunnskap om
internasjonal utvikling innen de aktuelle fagområdene, og dermed bidra til utvikling og innovasjon.
Samhandling mellom fagmiljøene og arbeidslivet vil kunne bidrag til å øke kvaliteten, relevansen og
fleksibiliteten i utdanningene. Det er derfor viktig med egnede arenaer som gir samfunn- og
arbeidsliv innflytelse på utvikling av innhold i utdanningene og sammensetning av studieporteføljen.
Eksempler på aktiviteter:








Samarbeid om gjennomføring av praksisstudier (profesjonsstudiene)
EVU
FOU i samarbeid med samfunn- og arbeidsliv
Eksterne forelesere
Alumni
Eksterne vurderingspaneler
Samarbeid med arbeidslivet om studentoppgaver

Kommentarer:
Profesjonsutdanningene har et godt strukturert samarbeid med sine tilhørende praksisområder.
Dette er styrt gjennom rammeplaner og andre førende regelverk. Også mange andre utdanninger
ved Nord har en tett kobling til sin bransje, både gjennom studentoppgaver, FoU-prosjekter, EVU,
bruk av eksterne forelesere i studieprogrammene og i utvikling av studieplanene.
Nord universitet har alumni-nettverk for tidligere Handelshøgskolestudenter. Målet med alumni er å
bidra til å knytte nære og livslange bånd mellom handelshøgskolen og uteksaminerte kandidater.
16
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Alumnivirksomheten skaper tettere dialog med arbeids-, kultur- og samfunnsliv. Virksomheten kan
på denne måten bidra til å styrke kvaliteten på utdanningen og forskningen, samt sikre at tidligere
kandidater får faglig oppdatering. Bruk av alumni har ikke vært et prioritert område ved de andre
fakultet.
Nord universitet har ikke etablert et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) etter fusjonen. Det
pågår et arbeid der det utredes ulike modeller til organisering av et nytt RSA og verdiskapingsforum
for universitet.
Fakultetene bruker for tiden mye ressurser på intern kompetansebygging. Parallelt pågår en
omlegging i administrasjonen som også har medført at kapasiteten på støttetjenester til EVU er
redusert. Dette har ført til at den samlede EVU-aktiviteten har blitt mindre. Dette kan resultere i at
forventningene om god tilgang på kompetansebygging for samfunn- og arbeidsliv, blir redusert.
Resultatindikator for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv om bidrag- og oppdragsaktivitet:
Styringsparameter

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig
årsverk (1000 kr)

141,47 120,47 117,71 134,48 139,2 129,57

Sektorsnitt

Tabell 8 Bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk, kilde: KD-portalen

Oppsummering Samfunn- og arbeidsliv
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:



Godt innarbeidet samarbeid med praksisfeltet i profesjonsutdanningene
Karriere- og bransjedager

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:



Bidrags- og oppdragsaktiviteten har gått ned
RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet) og verdiskapingsforum er ikke opprettet

Læringsutbytte
Det er både en nasjonal og internasjonal målsetting å sikre at studenten oppnår et godt
læringsutbytte, og at læringsutbyttebeskrivelsene for studiene gir et godt bilde av hvilken
kompetanse studenten tar med seg ut i arbeidslivet eller til videre studier. Gode
læringsutbyttebeskrivelser er lett gjenkjennelige for studenter, læresteder i inn- og utland, og
arbeids- og samfunnsliv.
Eksempler på aktiviteter:







Årlig gjennomgang av alle studieplaner
Re-akkreditering av eksisterende studieprogrammer
Gjennomgang av studieporteføljen
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv for utforming av læringsutbytte i studieprogram
Nasjonale fagvurderinger av studieprogram
Akkrediteringsteam som støtter fakultetene

Kommentarer:

17
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er ordning som tydeliggjør hva
studentene forventes å kunne på ulike utdanningsnivå. Det er utviklet en mal for utforming av
læringsutbyttebeskrivelser som bygger på NKR. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse, og viser hva en kandidat vet, kan og er i stand til å gjøre, - som
et resultat av en læringsprosess. Eksamenskarakteren beskriver grad av oppnådd læringsutbytte.
Fagmiljøene har arbeidet med å utforme bedre og mere spesifikke læringsutbyttebeskrivelser i sine
studieprogram. For å sikre relevans involveres samarbeidspartnere fra samfunns- og arbeidsliv.
Studieprogram skal være i tråd med de krav som stilles fra myndighetene gjennom
Studietilsynsforskriften.
NOKUT har gjennomført et nasjonalt tilsyn med barnevern-, sosionom- og vernepleierutdanningene.
De sakkyndiges vurderinger viser at det er behov for endringer i læringsutbyttebeskrivelsene. I flere
av læringsutbyttebeskrivelsene er det vanskelig å kjenne igjen bachelornivået slik det er beskrevet i
NKR. Dette gjelder både bruk av nivåbestemmende begreper og innhold. I noen tilfeller er også den
fagspesifikke relevansen i den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen mangelfull.

Oppsummering Læringsutbytte
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:



Årlig gjennomgang av alle studieplaner
Utdanninger med god arbeidslivsrelevans

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:


Utforme entydige og utdanningsspesifikke læringsutbyttebeskrivelser

Utdanningsfaglig kompetanse
Utdanningsfaglig kompetanse handler om å kunne tilrettelegge for andres læring på riktig nivå og
med relevant profil inn i et studieprogram. Dette krever både faglig og didaktisk kompetanse, og
forutsetter god utdanningsledelse. En viktig kvalitetsfaktor for studentenes læring, er at de opplever
god undervisning og veiledning. Studentinvolvering i valg av undervisnings- og læringsformer, kan
bidra til at studentene får et sterkere eierskap til sin læringsbane.
God utdanningsfaglig kompetanse handler også om å drive forskning eller utviklingsarbeid på
undervisning og læring, og omsette kunnskap om undervisning og læring i til et godt læringsmiljø.
Eksempler på aktiviteter:






Kompetanseløftet for økt førstestillingsandel
«Professorskolen»
Intern kompetanseheving for bruk av IKT i utdanningene
Universitetspedagogikk- basiskurs, 10 studiepoeng
Nord universitet er partner i to sentre for fremragende utdanning

Kommentarer:
Universitetet har iverksatt et omfattende kompetanseutviklingsarbeid for å imøtekomme de nye
kvalitetskravene i høyere utdanning. Det satses både på intern kompetansebygging, og
nyrekruttering av ansatte med denne kompetansen. Målet er å nå 67 % førstestillings- og 24 %
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toppkompetanse innen 2020. Kompetanseløftet er en av de største satsninger i institusjonen, både
med hensyn til økonomi og tidsbruk.
I kvalitetsmeldingen (Meld.St. 16) varsler regjeringen flere tiltak for å styrke den utdanningsfaglige
kompetansen, blant annet krav om pedagogisk basiskompetanse og undervisningserfaring ved
ansettelser i alle faglige stillinger. Videre skal utdanningsinstitusjonene utvikle pedagogiske
meritteringssystemer innen 2 år. Prosessen ved Nord universitet er startet. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som skal vurdere innhold i et basis-emne i universitetspedagogikk. Arbeidsgruppa skal
levere sitt forslag i oktober 2017.
I løpet av studieåret 2016/2017 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av enheten KOLT
(kompetansesenter for læring og teknologi) av professor Gunnar Grepperud fra enheten «Result»
ved UiT. Grepperud har foreslått to ulike løsninger, enten å fortsette som nå, eller å utvikle et senter
som også ivaretar ansvaret for opplæring og veiledning i universitetspedagogikk. Det foreslåtte
senteret skal bestå av både faglig og administrativt personale, med faglig ledelse. Det ligger en
forventning om at sentret driver forskning på området. Det er foreløpig ikke tatt stilling til
anbefalingene i rapporten.
Resultatindikatorer vedrørende utdanningsfaglig kompetanse
Resultatindikatorer 2016
Studenter (heltidsekvivalenter) per faglig årsverk
Faglige årsverk (inkl. stipendiater) totalt
Årsverk i rekrutteringsstillinger
Kvinneandel - faglige årsverk
Andel fast ansatte
Andel førstestillingskompetente årsverk
Andel professor- og dosentårsverk

Nord universitet

Alle institusjoner
16,2
719,5
122,5
49,7
81,7
55,7
16,9

14,9
21 187,8
6 431,6
47,2
73,7
72,8
26,0

Tabell 9 Resultatindikatorer vedrørende utdanningsfaglig kompetanse, kilde: NOKUT-portalen

Styringsparameter
Sektormål 4
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (%)
Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og
forskerstillinger (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sektorsnitt
17,14 18,38 18,71 19,95

22,7 23,63

28,04

16,85 14,41 14,41 14,12 12,53 15,67

17,48

Tabell 10 Doktorgradsprogram og forskerstillinger. Kilde: KD-portalen

Oppsummering Utdanningsfaglig kompetanse
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:


Kompetanseløftet

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:





Dokumentert UH-pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse mangler hos mange ansatte i
undervisningsstilling
Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere
Kvalitetssikre undervisning/veiledning i praksis
For lite forskning på egen undervisning
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Programdesign- og ledelse
NOKUT beskriver dette kvalitetsområdet slik:
«Et godt programdesign holder sammen mange av de faktorene som bidrar til å legge til rette for god
læring og for at studentene oppnår et kvalitativt godt læringsutbytte.
Å designe et studieprogram er en kompleks aktivitet som krever god ledelse, og som skjer i samspill
mellom programledelse, fagansatte, studenter, støttetjenester, arbeidslivet, fag- og
yrkesorganisasjoner, og samfunnet for øvrig. For å lykkes er det viktig med definerte roller og tydelig
ansvarsfordeling, og et godt fundament i pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger».
Eksempler på aktiviteter:









Ansvars- og rolleavklaring
Sikre god helhet, relevans og indre sammenheng i studieprogrammene
Lokale og sentrale utdanningsutvalg som kvalitetssikrer studieprogrammene
Samhandling med samfunns- og arbeidsliv om relevans i studieprogrammene og om
praksisgjennomføring
Årlig samling for studieprogramansvarlige - Mosjøen-seminaret
Aktiv tilrettelegging for studentutveksling
Evaluering og forbedring av studieprogrammet
Gjennomgang av studieporteføljen

Kommentarer:
Det arbeides fortsatt med å definere ansvar og lederoppgaver knyttet til utdanningene. Fakultetene
har ulik struktur, og ansvarlige for studieprogrammene har ulike rollebeskrivelser og
arbeidsoppgaver. Det er flere roller som på ulike vis har ansvar for kvaliteten i studieprogrammene.
Disse er: dekan, prodekan for utdanning, faggruppeleder, studieleder, studieprogramansvarlig og
emneansvarlig. NOKUT er klar på at det skal være tydelige roller og ansvarsfordeling i ledelsen av
utdanningene. Nord universitet har i løpet av 2016/2017 avklart organisering av fakultetene, og
organisering av støttetjenester til utdanningene. Det tar imidlertid noe tid å implementere felles
rolleforståelse.

Oppsummering Programdesign og ledelse
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:



Årlig seminar for å øke kvalitet i studieprogrammene
Sentralt utdanningsutvalg og lokale utdanningsutvalg som følger opp- og holder trykket oppe
på kvalitetsarbeidet i utdanningene

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:




Avklare og tydeliggjøre lederroller i utdanningene
Utvikle en kultur for deling av digitale læringsressurser
Sørge for at studentene opplever medvirkning
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Evaluering og forbedring
Evaluering og forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess. Evalueringene skal bidra til at
indikasjoner på sviktende kvalitet avdekkes, sjekke om eventuelle iverksatt forbedringstiltak fungerer
etter intensjonen, lære av det som fungerer godt og dokumentere at vi involverer studentene i
kvalitetsarbeidet.
Eksempler på aktiviteter:





Emne- og studieprogramevalueringer
Nasjonale evalueringer (f.eks. Studiebarometeret)
Bruke nasjonale kilder til å følge utvikling (f.eks. DBH, NOKUT-portalen, KD-portalen)
Oppfølging av NOKUTs evalueringer

Kommentar:
Universitetet har både eksterne studentundersøkelser (f.eks. Studiebarometeret og SHoTStudentenes helse- og trivselsundersøkelse) og interne studentundersøkelser (studieprogram- og
emneevalueringer). Hensikten er å få fram informasjon som gjør oss i stand til å drive målrettet
kvalitetsforbedring og etablere en kvalitetskultur.
Evaluering bør foregå så ofte at de kan bidra til målrettet kvalitetsforbedring, og at sviktende kvalitet
kan avdekkes så tidlig som mulig. Samtidig må ikke dette gjennomføres så ofte at studentene blir
«evalueringstrøtte», eller at fakultetene ikke rekker å bruke informasjonen som framkommer i
datagrunnlaget. Studentene må oppleve at deres tilbakemeldinger blir vurdert og tatt på alvor. De
må også få tilbakemelding om hvilke beslutninger som blir gjort med bakgrunn i evalueringen. Flere
utdanninger har gode erfaringer med å bruke studenttillitsvalgte aktivt i dette arbeidet.
Fagmiljøene ved de tre fusjonerte institusjonene har hatt ulike tradisjoner for evaluering av emne- og
studieprogram. Arbeidet med å utvikle felles retningslinjer for evaluering av emne- og studieprogram
er startet, og forventes sluttført høsten 2017.
NOKUTs Underviserundersøkelse har som mål å få fram et representativt bilde av de vitenskapelig
ansattes vurderinger av kvalitet ved studieprogrammer i norsk høyere utdanning. De får spørsmål om
undervisning, studentenes læringsutbytte, læringsmiljø og eksamens- og vurderingsformer.
Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø
i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.
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Eksempel på resultatindikatorer som brukes i arbeidet med kvalitetsforbedring av utdanningene:
Fakultet/Avdeling
Forventninger
Internasjonalisering
Eget engasjement
Eksamens- og
vurderingsformer
Eget læringsutbytte
Relevans for arbeidslivet
Studie- og læringsmiljø
Studieprogrammets evne til å
inspirere
Undervisning og Veiledning
Medvirkning
Læringsaktiviteter organisert
av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning
samt praksis hvis relevant)
Egenstudier (inkl. frivillig
studiearbeid med andre
studenter
Betalt arbeid

HELSE
4
1,7
3,6

LU
4
1,6
3,7

NSN
3,7
2,4
3,6

FBA
3,5
2,9
3,5

FSV
3,4
2,1
3,5

HHN
3,6
2,3
3,8

PHS
3,9
1,6
3,9

NORD
3,8
2
3,7

4

4

3,8

3,6

3,8

3,9

4

3,9

3,7
4,7
3,7

3,8
4,2
3,9

3,5
3,9
3,7

3,4
4
3,7

3,5
3,7
3,6

3,6
4
3,8

3,8
4,4
3,6

3,7
4,2
3,7

4

3,9

3,9

3,7

3,5

3,9

3,8

3,8

3,3
3,2

3,8
3,5

3,6
3,4

3,4
3,4

3
3

3,4
3

3,4
3,1

3,4
3,2

26,9

21,3

17,9

34,1

12,1

11,2

20,7

19,8

13,5
8,9

10,7
8,7

14,8
5,4

21,5
4,9

17,4
11,9

14,2
21,1

16,6
15,0

15,0
11,9

Tabell 11 Utvalgte resultat fra studiebarometer 2016, kilde: Studiebarometer 2016

Styringsparameter
Skår på hvordan studentene oppfatter
studiekvaliteten (Studiebarometeret)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Snitt

-

-

4

3,9

4

4

4,1

Tabell 12 Opplevelse av studiekvalitet, kilde: KD-portalen

Oppsummering Evaluering og forbedring
Områder der iverksatt arbeid fungerer godt:


Bruke resultatene fra Studiebarometeret i det systematiske kvalitetsarbeidet

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:


Implementere felles ordning for emne- og studieprogramevaluering
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Sentrale utvalg i kvalitetsarbeidet
Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget (UU) er et rådgivende organ for rektor i saker som gjelder studier og utdanning.
UU består i 2017 av 11 medlemmer og ledes av prorektor utdanning. Ansatte (5) er representert ved
prodekan for hvert fakultet. Studentene (5) er valgt av studentorganisasjonene ved Nord universitet.
I tillegg består utvalget av noen observatører fra aktuelle støttefunksjoner.
UU er en diskusjonspartner og rådgiver i det systematiske kvalitetsarbeidet. UU behandler saker om
studieportefølje, akkreditering og re-akkreditering av studieprogrammer. Utvalget har også en viktig
rolle i arbeidet med å følge opp NOKUTs råd til institusjonen.
UU har 6-8 møter pr. studieår og egen nettside: http://www.nord.no/no/om-oss/rad-ogutval/utdanningsutvalget

Læringsmiljøutvalget
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskoleloven. Læringsmiljøutvalget (LMU)
sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette ansvaret, samt gi råd til styret
og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet. LMUs reviderte mandat ble vedtatt av styret for
Nord universitet den 10.2.2017, sak 12/17.
Begrepet læringsmiljø definerer LMUs arbeidsområde og forstås som de fysiske, psykososiale,
organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker
studenters prestasjoner og holdninger.
LMU består av 10 faste medlemmer, fem studentrepresentanter, fire ansatte og en fra Nord
studentsamskipnad (Studentinord). LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant rektoratets
representant og studentenes representanter. LMU har vanligvis 6 møter per år.
LMU har utarbeidet en egen handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet 2017-2019, med
oversikt over konkrete tiltak for å sikre et godt læringsmiljø.
Læringsmiljøutvalget har egen nettside: http://www.nord.no/no/om-oss/rad-ogutval/laringsmiljoutvalet

Skikkethetsnemnda
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve
yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til
de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under
praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.
Løpende skikkethetsvurdering av studenter skal foregå gjennom hele studiet. Hvis det er begrunnet
tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.
Skikkethetsnemnda ved Nord universitet ble opprettet av styret i sak 10/2016. I sak 26/17 ble
gjeldende skikkethetsnemnd oppnevnt. Skikkethetsnemnda består av tre eksterne representanter,
hvorav en jurist, to studenter og tre ansatte. Universitetet har egen institusjonsansvarlig med ansvar
for skikkethetsarbeidet. Nemda har hatt ett møte etter opprettelsen.
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Klagenemnda
Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen
klagenemnd, jf. uhl § 5-1. Klagenemnda skal bestå av ekstern leder med dommerkompetanse, to
ansatte og to studenter. Klagenemnda ble oppnevnt av styret den 6.1.2016.
Styret ved Nord universitet har delegert følgende oppgaver til klagenemnda: Annullering av eksamen
eller prøve, utestenging og bortvisning, saker vedrørende utestenging grunnet straffbare forhold
(politiattest), utestenging etter skikkethetsvurdering, klage på avgjørelse om lokalt opptak, avgjørelse
om retten til å gå opp til eksamen, avgjørelse over formelle feil ved eksamen, avgjørelse om
godskriving og faglig godkjenning av utdanning og avgjørelser knyttet til andre enkeltvedtak, samt
salærnedsettelse.
I studieåret 2016/2017 gjennomførte klagenemnda totalt tolv møter. Nemnda behandlet til sammen
57 saker, og da innenfor alle saksområder. Siden styret nedsatte en ny felles klagenemnd ved Nord
universitet januar 2016 har klagenemnda behandlet nærmere 100 saker for studentene og
universitetet. Det er en økning i antall saker sammenlignet med respektive tall for de tre tidligere
institusjonene, og det er en klar overvekt av saker knyttet til klager på enkeltvedtak.
Klagenemndas arbeid er krevende og stiller en del krav til nemndas medlemmer og sekretariat i
forhold til oppdatert kompetanse og juridisk forståelse. Det legges derfor opp til jevnlige temadager
knyttet til de ulike saksområdene. Klagenemndas vedtak og oppfølging av dette inngår i det
kvalitetsarbeidet som gjøres ved universitetet og bidrar til forbedret praksis og rutiner.

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg (IU) skal stimulere til internasjonalisering og studentutveksling ved fakultetene.
En sentral aktivitet i utvalget er gjensidig informasjon om gjennomførte, pågående og framtidige
aktiviteter ved fakultetene og ved internasjonalt kontor.
IU er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som angår internasjonalisering. Utvalget
skal utvikle handlingsplaner og tiltak. IU skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av
institusjonen, og som informasjonskanal og møtested for fakultet og studenter. IU håndterer også
saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger, utvikling av
samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.
Internasjonalt utvalg ved Nord universitet har 10 medlemmer og ledes av prorektor for utdanning.
Utvalget består av 6 ansatte-representanter og 4 student-representanter. Fakultetene er
representert med en person. I tillegg har hvert fakultet en observatør fra administrasjonen.
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Oppsummering
Det er stor oppmerksomhet rundt kvalitet i høyere utdanning. Regjeringen la fram en
stortingsmelding, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, våren 2017. I meldingen synliggjør
regjeringen sine forventninger til utdanningsinstitusjonene. Dette er noe vi som lærested må ha som
utgangspunkt for vårt videre arbeid. I vedlegg 1 finnes en oversikt over status for arbeidet.
Nord universitet har utviklet en ny modell for utdanningskvalitet: «Kvalitet i Nord – studentenes
læringsbane og tilhørende kvalitetsområder». Modellen er utformet med utgangspunkt i NOKUTs
beskrivelse av kvalitetsområder for studieprogram. Årets rapport om utdanningskvalitet er skrevet
med utgangspunkt i den nye modellen, for å synliggjøre sammenhengen mellom aktiviteter og tiltak
som på ulike vis støtter opp om det systematiske kvalitetsarbeidet. Under hver del presenteres
relevante kvantitative resultatindikatorer. Rapporten er også ment å gi et bilde av innholdet og
hovedaktivitetene i det som utgjør selve kvalitetssystemet for utdanning ved Nord universitet.
De vedlagte kvalitetsrapportene fra fakultetene viser at det jobbes godt og systematisk med å utvikle
utdanningskvaliteten i studieprogrammene. Ulik utforming av fakultetsrapportene viser at arbeidet
med å utvikle felles maler og rutiner i kvalitetssystemet fortsatt pågår.
Nedenfor presenteres et utvalg områder der iverksatt arbeid har fungert godt i studieåret
2016/2017:










Akkreditering og re-akkreditering av studieprogrammer etter NOKUTs forskrift
Kompetanseløftet– sikre tilstrekkelig førstestillingskompetanse og forskningsbasert
utdanning
Nord universitet sammen med NTNU fikk tildelt to sentre for fremragende utdanning (SFU)
Ny strategisk plan som tydeliggjør forventninger om kvalitet i utdanningene gjennom et
systematisk kvalitetsarbeid
Årlig gjennomgang av alle studieplaner for å bedre kvaliteten i utdanningene (gode
læringsutbyttebeskrivelser, relevante undervisnings-, lærings- og vurderingsformer)
LMU har utformet en operasjonalisert handlingsplan som følges opp jevnlig
Utdanninger med god arbeidslivsrelevans
Sentralt utdanningsutvalg og lokale utdanningsutvalg som følger opp- og holder trykket oppe
på kvalitetsarbeidet i utdanningene
Bruke resultatene fra Studiebarometeret i det systematiske kvalitetsarbeidet

Områder det bør rettes oppmerksomhet mot:











Internasjonalisering i utdanningene (studentutveksling)
Prioritere utdanningskvalitet i ressursfordeling
Definere mål og tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser
Utforme entydige og utdanningsspesifikke læringsutbyttebeskrivelser
Bedre og mere systematisk samhandling med videregående opplæring
Individuell tilrettelegging for studenter
Dokumentert UH-pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse mangler hos mange ansatte i
undervisningsstilling
Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere
Kvalitetssikre undervisning/veiledning i praksis
For lite forskning på egen undervisning
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Avklare og tydeliggjøre lederroller i utdanningene
Sørge for at studentene opplever mer medvirkning
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Vedlegg 1: Regjeringens forventninger i St.Meld. 16, kap. 1.5 til sektoren og status ved
Nord universitet
Kapittel 2 - En god studietid
Forventning
 at universitetene og høyskolene
legger til rette for at en
mangfoldig studentpopulasjon
skal lykkes i sine studier





en god dialog og tydelig
forventningsavklaring mellom
videregående opplæring,
fagskoler, universiteter og
høyskoler for å sikre gode
utdanningsvalg og overganger
mellom utdanningsnivåene
at institusjonene fortsetter
arbeidet med å redusere
uønsket frafall og for å bedre
gjennomføringen

Status/aktivitet ved Nord universitet
 Bred rekruttering til utdanningene
 Internasjonale utdanninger
 Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
 Handlingsplan for utvikling av læringsmiljøet
 Egne opptakskrav for enkelte utdanninger
 Førstesemesterordningen (samarbeid med Studentinord)



Pågående arbeide med å tydeliggjøre forkunnskapskrav
bedre i studieplanene.
Rådgiverseminar/fagdag for videregående skoler

Utfordringer:


Samhandling med videregående og fagskolen må styrkes



Revidering av studieplaner med utgangspkt. i relevante
kilder (evalueringer, dbh, osv.), med tanke på å bedre
gjennomføring uten å redusere faglig nivå.
Fadderordning
Studentvert
Velkomsten/studiestart
Førstesemesterordningen
Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
Handlingsplan for læringsmiljøet
Rådgivningstjenesten, studentprest og «helsesøster» i
samarbeid med studentinord









Utfordring:



en god dialog mellom
vertskommuner, universiteter
og høyskoler og
studentsamskipnader for å
forebygge ensomhet og
psykiske problemer.



Alle studiesteder har ikke like godt tilgang på tjenester fra
studentinord




Aktivt læringsmiljøutvalg med operativ handlingsplan
Førstesemesterordningen (strikkekafé, hybelkurs, taordet-kurs, osv.)
Fadderordning
Samarbeid med Studentinord og vertskommuner om
helsetjenester
Studentvert (Fast i Bodø, midlertidig i Levanger)





Utfordring:
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Tilgang til studentrådgivere og veiledningstjenester fra
Studentinord, og andre helsetjenester på alle
studiesteder

Kapittel 3 - Utdanning som gir god læring
Forventning
Status/aktivitet ved Nord universitet
 at styrene ved universitetene og  Akkreditering og re-akkreditering av studieprogrammer
høyskolene legger vekt på å
etter NOKUTs forskrift
utvikle utdanninger først og
 Årlig studieporteføljegjennomgang
fremst der de har en
 Kompetanseutviklingsplan
tilstrekkelig forskningsbase
 Ny Strategisk plan legger føringer for økt
forskningsaktivitet og som vektlegger forskningsbasert
utdanning.
Utfordring:
 Felles arbeidsplanverktøy mangler
 Kompetanseutvikling tar tid






at fagmiljøene lager
velfungerende og forpliktende
beskrivelser av hvilke
kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse
studentene skal oppnå etter
fullført utdanning






Utvikling og revidering av studieplaner i tråd med NKR
(kvalifikasjonsrammeverket)
Årlig seminar for kvalitet i studieprogrammene (Mosjøenseminaret)
Eget akkrediteringsteam
Lokale og sentralt utdanningsutvalg for behandling av
bl.a. studieplaner

Utfordring
 Utforme entydige og utdanningsspesifikke
læringsutbyttebeskrivelser
 Omfattende regelverk som gjør det krevende å holde seg
oppdatert
 Samhandling mellom administrasjon og fagmiljø, fakultet
og virksomhetsnivå.
at alle studieprogrammer på
 Revidering av studieplaner, sikre relevant fagmiljø og
bachelor- eller masternivå gir
forskning i tilknytning til studieprogrammet gjennom
studentene innsikt i hvordan ny
akkrediteringsprosessen.
kunnskap utvikles og valideres i  Revidering av pensum
de ulike fagene som inngår i
 Undervisning/veiledning/formidle kunnskap til
studieprogrammet, og hva som
studentene (forskningsbasert undervisning)
kjennetegner anerkjent
 UH-pedagogikk/pedagogisk kompetanse
akademisk og vitenskapelig
praksis i de relevante
Utfordring:
fagdisiplinene
 Sikre robuste fagmiljø rundt alle studieprogram
at universitetene og høyskolene  Fagmiljøene møter aktuelle bransjer eller praksisarenaer
har god samhandling med
for å utveksle erfaring, kartlegge (framtidig)
samfunns- og arbeidsliv både på
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studieprogram- og
institusjonsnivå, og at
studieprogrammene og
læringsutbyttebeskrivelsene
utformes i samarbeid med
arbeidslivet









at lærings- og
vurderingsformene som
benyttes, understøtter
dybdelæring og er egnet for at
studentene skal oppnå det
fastsatte læringsutbyttet





kompetansebehov og utvikle innholdet i
studieprogrammene
Eksterne vurderingspanel o.l.
Karriere-/bransjedager
Alumni (HHN)

Utfordring:
 RSA ikke etablert
 Ulik praksis mellom de ulike fagdisiplinene
 System for kandidatundersøkelser ikke etablert
 Alumni ikke etablert for alle fag
 Revidering av studieplaner basert på relevante kilder
 Akkreditering og re-akkreditering av studier etter
NOKUTs forskrift
 Tema drøftes i sentralt utdanningsutvalg
 Seminar for kvalitet i studieprogrammene

Utfordring:
 Studentpopulasjonen er sammensatt og forkunnskapene
er ulike
vesentlig mer forskning på egen  To oppstartete SFUer som forventes å bidra på området
utdanning og mer samarbeid og  Faglig samarbeid på tvers av fagmiljø og institusjoner
deling av læringsressurser på
tvers av universiteter og
Utfordring:
høyskoler
 For lite forskningsaktivitet på egen utdanning
 Utvikle kultur for deling av læringsressurser
 Teknisk plattform for tilgjengeliggjøring av digitale
læringsressurser på tvers av fag og fagmiljø, mangler
at institusjonene løfter utvikling  Styret har tilsatt direktør for digitalisering og
av digitale løsninger til
infrastruktur da det vurderes som strategisk viktig å
strategisk nivå og definerer mål
tydeliggjøre satsningen på digitalisering
og tiltak knyttet til digitalisering  SFUen (ExcITed) vil bidra med å videreutvikle
av læringsprosesser
kunnskapsbasen på området
 Digital eksamen er implementert og videreutvikles.
 Digitalisering av læringsprosesser vil bli behandlet i
forbindelse med etablering av basiskompetanse UH-ped
Utfordringer:
 Revidert UH-ped ikke ferdig
 Utilstrekkelig digital kompetanse i fagmiljøene
at institusjonene har ambisiøse  Fakultetene arbeider med å styrke internasjonalisering i
mål for studentutveksling i
studieprogrammene sammen med Internasjonalt kontor.
studieprogrammene, og følger  Det arbeides med å legge inn internasjonalt semester i
opp disse ambisjonene i praksis
flerårige utdanninger
 Sentralt tema på seminar om kvalitet i studieprogrammer
Utfordring:
 Voksne, etablerte studenter som er lite motivert for
utenlandsopphold
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Generelt dårlig på studentutveksling. Nord universitet er
langt unna å nå målet, spesielt på utreisende studenter.
Det er mange årsaker til at omfang av studentutveksling
er lavt. For enkelte utdanninger er det krevende å
tilpasse internasjonalt semester med obligatoriske deler
av studiet, norsk semester-inndeling avviker fra mange
andre land, utfordrende å finne institusjoner som har
tilsvarende utdanning (eks. trafikklærer).

Kapittel 4 - Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse
Forventning
Status/aktivitet ved Nord universitet
 god og effektiv utvikling og
 Utkast til arbeidsvilkår er utformet.
utnyttelse av personalets
 Intern kompetansebygging for å styrke de faglige
samlede kompetanse
satsningsområdene
Utfordring:
 Meritteringsordning for undervisere er under
utvikling
 Felles arbeidsplanverktøy mangler
 Mange ansatte er i kompetanseløp gjør at de er
mindre tilgjengelig til faglig aktivitet
 Ekstra utfordrende å benytte fagkompetansen på
tvers av fakultetene
Kapittel 5 - Utdanningskvalitet krever fagfellesskap og ledelse
Forventning
Status/aktivitet ved Nord universitet
 at styret og ledelsen på alle
 Ny strategisk plan med eget kapittel om utdanning, med
nivåer ved universitetene og
vekt på kvalitet i utdanningene
høyskolene har høye
Utfordring:
ambisjoner for
utdanningsvirksomheten og
 Institusjonen må bruke ressurser på forskning og
prioriterer utdanningskvalitet i
kompetansebygging jf. kompetanseløftet. Utdanning kan
ressursfordeling, strategier og
oppleves å bli nedprioritert i denne perioden.
kommunikasjon
 Ikke samsvar mellom ambisjoner hos styret og
organisasjon


at fagmiljøene utvikler
utdanningene i fellesskap, og at
fagfellevurdering og
kollegaveiledning blir en
naturlig del av kvalitetsarbeidet
ved institusjonene




Arbeidsgruppe er nedsatt for å utarbeide forslag til UHpedagogisk utdanning (basiskompetanse) for ansatte
Meritteringsordning skal utarbeides i løpet av 2017/2018

Utfordring:
 Følge opp rutiner om at nytilsatte skal gjennomføre UHpedagogikk
 Legge til rette for at ansatte får tid og rom til å delta på
opplæring
 Tilstrekkelig kapasitet på opplæringstilbud
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studieprogramledelse med
tydelig mandat og tilstrekkelig
strategisk handlingsrom til å
sørge for helhet og
sammenheng i
studieprogrammene

Kapittel 6 - Styring for
utdanningskvalitet
Forventning
 at den faglige virksomheten og
studietilbudet holder
tilstrekkelig faglig nivå, og at
styrene sørger for konsolidering
av fagmiljøer der det er
nødvendig




Sentralt tema på seminar om kvalitet i utdanningen
Inngår i KSS - rollebeskrivelser

Utfordring
 Fakultetene er organisert ulikt, hhv ut fra
forskningsgrupper eller utdanninger. Det er tre roller
med ansvar for ledelse av studieprogrammene:
studieprogramansvarlig, studieleder og faggruppeleder
med ulik myndighet
 Rollene i ledelse av utdanningene må tydeliggjøres og
implementeres.

Status/aktivitet ved Nord universitet
 Inngår som en del av akkreditering av studieprogrammer.
 Studieporteføljekonsolidering
 Kompetansebygging
 Målrettet rekruttering av høy faglig og relevant
kompetanse ved tilsettinger
Utfordring:
 Rekruttering av fagansatte innenfor enkelte
utdanningsområder er krevende da det er få som er ledig
på markedet, og det er mange som søker etter samme
fagkompetanse.
 Lang saksbehandlingstid ved tilsettingsprosesser
(kommisjonsvurderinger)







at universitetene og høyskolene
samlet bruker de mulighetene
den nye institusjonsstrukturen
gir til koordinering og
samarbeid om utdanningstilbud
at universitetene og høyskolene
tilgjengeliggjør informasjon om
sine studieprogrammer for å
øke åpenheten



Samordning av like utdanninger pågår for å strukturere
studieporteføljen og utnytte fagkompetanse bedre

Utfordring:
 Dette er prosesser som tar tid
 Nytt verktøy for håndtering av studieplaner skal innføres.
Dette vil bidra til at kvaliteten på informasjon om
studieprogrammene på nett, blir enda bedre.

Utfordring:
 Foreløpig har vi ulike verktøy i bruk. Dette medfører
ekstra arbeid.
 Implementering av nytt verktøy er kostnadskrevende
at universitetene og høyskolene  Organisering av UH-ped er under utredning
har en vesentlig høyere
 To SFUer
investering i forskning på og
utvikling av egen utdanning og Utfordring:
undervisningspraksis
 Lite forskning på egen utdanning og undervisningspraksis.
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Vedlegg 2: Kvalitetsrapporter fra fakultetene
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Studiekvalitetsrapport 2016/2017
- Fakultet for sykepleie og helsevitenskap -
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Denne rapporten oppsummerer arbeidet med studiekvalitet studieåret 2016/2017 ved Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap. Rapporten bygger på resultater fra Studiebarometeret og intern
evaluering av utvalgte emner samt rapportering til prorektor for utdanning om utdanningskvalitet.
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1.

Fakultets utdanningsvirksomhet

a) Fakultetets utdanningsprofil
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har i denne rapporten tatt utgangspunkt i gjeldende
profil ved studieårets start høsten 2016. FSH er en av Nord universitets 5 søyler, og representerer en
utdanningsprofil samt forskningsvirksomhet med særlig betydning for kompetanseutvikling i praksis
og profesjonell yrkesutøvelse. Alle studieprogrammene ved fakultetet er profesjonsrettede, og må
sies å utgjøre en sentral del av kjernevirksomheten og fagprofilen ved Nord universitet.
FSH sin portefølje av studieprogrammer er bygd opp omkring profesjonsutdanninger basert på
nasjonale rammeplaner, innafor sykepleie andre helse- og sosialfaglige utdanninger. Alle
masterprogrammene ved fakultetet er utviklet i sammenheng med de tilbud vi har på
grunnutdanningsnivå, og sorterer under PhD (i samarbeid med Fakultet for lærerutdanning) i studier
av profesjonspraksis. Fakultetets studietilbud innen praktisk kunnskap /profesjonspraksis kan
karakteriseres som unike både nasjonalt og internasjonalt. Modellen nedenfor illustrerer fakultetets
tilbud av gradsstudier

Ph.d i studier av
profesjonspraksis

Master i
spesialsykepleie

Bachelor i
farmasi

Master i
klinisk
sykepleie

Master i
folkehelsearbeid
Fra høst 2017

Master i
psykisk
helsearbeid

Bachelor i
sykepleie

Bachelor i
vernepleie

Bachelor i
paramedic
Fra høst 2017

Strategisk er det viktig å ha et utvalg av masterstudier som underbygger virksomheten ved ph.d grad,
slik at den har tilstrekkelig volum og tyngde. Det gjøres opptak på en del av masterne annen hvert år.

b) Samfunnets og regionens behov
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Sykepleie og helsevitenskap
Innenfor sykepleie- og helsefag står samfunnet overfor store utfordringer framover.
Studieporteføljen innenfor sykepleie og andre helsefag oppleves å være en viktig motor ved
universitetet, og institusjonens evne til å møte utfordringene her vil være av betydning for
utviklingen av studietilbudets sammensetning.
For helsepersonell vet vi at de nasjonale og globale utfordringene vil bli store i årene fram mot 2025.
Vi vet at den demografiske utviklingen vil være av betydning for etterspørselen etter helse- og
omsorgstjenester i de ulike aktivitetsområdene. Blant annet vil tallet på eldre påvirke behovene for
tjenester fra de somatiske institusjonene og pleie- og omsorgstjenestene.
Det arbeides aktivt med å følge nye behov for studier som f.eks. Bachelor i paramedic, som starter
opp høsten 2017.
Regionen står overfor en utfordring knyttet til rekruttering til flere av fakultetets studier som skal
sikre tilstrekkelig og kvalitativ kompetanse på viktige velferdsområder. Fakultetet arbeider målrettet
og systematisk for å styrke søkergrunnlaget.

Videreutdanninger, sykepleie og helsefag
Det er et stort behov for faglig kompetent arbeidskraft i regionen og nasjonalt innenfor helse,
spesielt i distriktene. Dette gir Samhandlingsreformen klare føringer for og kommunene gis et større
ansvar for å behandle pasienter og da også de med uhelbredelig sykdom. Videre blir opplæring av
pasient og pårørende en viktig oppgave innen helsesektoren. Fakultetet utdanner kunnskapsbaserte
praktikere og studentene skal utdannes til å bli kreative, kritiske og handlekraftige yrkesutøvere som
skal bidra til verdiskaping og bærekraft i samfunnet. Dette er også i tråd med Samhandlingsreformen.

c) Internasjonalisering
Internasjonalisering er et satsnings- og fokusområde på fakultetet. Selv om de største programmene
som fakultetet tilbyr er rammeplanstyrte og dette i seg selv gir noen begrensinger for mulighetene
for studenter å ta deler av sin utdanning utenlands, så arbeides det fra fakultetets side med å likevel
gi et internasjonalt preg på studiene, blant annet gjennom å tilby studentene mulighet for å ta
praksis utenlands.
Det har gjennomgående vært stor interesse for utveksling av studenter. Fakultetet har igjennom
avtaler som NORDPLUS og NORDSAM, samarbeid med institusjoner bl.a. i Sverige, Danmark, Island,
Færøyene og Grønland. Via denne har FSH-studenter tatt praksis i ett av avtalelandene. FSH har også
i sin tur tatt imot studenter som er kommet hit for å ta praksis og noen utvalgte emner. Utfordringen
i denne sammenhengen er det begrensede antallet praksisplasser som FSH kan tilby. FSH har også
samarbeid med Augustana University, Sioux Falls, USA om semesterutveksling i Bachelor i sykepleie.
Vi ser også en økende tendens for Erasmus avtaler og andre utvekslingsavtaler både for studenter og
faglige ansatte ved sykepleie og helsefag.

d) Læringsmiljø
Læringsmiljøet ved FSH vurderes i hovedsak som godt. Vi har lagt ved resultatet fra NOKUTs
studiebarometer høsten 2016 som på et overordna nivå gir et bilde av at studentene er fornøyde.
Tabell 1: Resultat på generert nivå, tilfredshet med sosial og faglig miljø, for FSHs studier
37
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Tilfredshet med sosial og faglig miljø
Studiebarometeret 2016
C) Det sosiale
miljøet blant
studentene på
studieprogrammet

D) Det faglige
miljøet blant
studentene på
studieprogrammet

Bachelor Sykepleie Bodø

3,7

4,0

3,6

3,8/3,8/3,5

Bachelor Sykepleie Mo i Rana

3,1

3,3

3,8/3,8/3,5

Bachelor Sykepleie Levanger

4,1

3,6
4,0

3,6

3,8/3,8/3,5

Bachelor Sykepleie Namsos

3,9

3,9

4,0

3,8/3,8/3,5

Bachelor Vernepleie Namsos

4,1

3,4

3,6

3,9/3,8/3,7

Bachelor Farmasi Namsos

3,7

3,4

3,9

3,8/3,6/3,9

Master i klinisk sykepleie

3,2

3,7

3,8

4,0/4,1/3,9

Master i psyk helse
Bachelor i sykepleie Bodø, 4årig nett- og samlingsbasert
Bachelor i sykepleie Mo i
Rana, 4-årig nett- og
samlings-basert
Bachelor i sykepleie, 4-årig
nett- og samlingsbasert
(praksisområde Vesterålen)
Bachelor Sykepleie,
samlingsbasert,
Sandnessjøen
Bachelor Farmasi, deltid

Ikke nok svar til å
vise resultat
3,2
Ikke nok svar til å
vise resultat

Ikke nok svar til å
vise resultat
3,3
Ikke nok svar til å
vise resultat

F) Miljøet mellom
studentene og de Gjennomsnitt
faglig ansatte på
av alle fag
studieprogrammet (C/D/F)

Ikke nok svar til å
vise resultat
2,7

3,8/3,8/3,5

Ikke nok svar til å
vise resultat

2,6

2,8

2,8

3,8/3,8/3,5

3,2

3,6

3,8

3,8/3,8/3,5

4,5

3,8

4,0

3,8/3,6/3,9

Kilde: Studiebarometeret skala 1= ikke tilfreds, 5 =svært tilfreds (Studiebarometeret)

Kommentar til tabell: Tall markert med gul farge viser score som er lik eller over gjennomsnitt for like
fag på landsbasis. Flere av utdanningene har også score som ligger rett under gjennomsnitt.
Resultatet er tilfredsstillende, men det er enkelte av utdanningene som har et forbedringspotensial.

e) Infrastruktur for undervisning og læring
Evalueringer viser hovedsakelig tilfredse studenter på dette området. Fakultetet opplever imidlertid
fremdeles at utfordringene knyttet til å skaffe tilfredsstillende undervisningslokaler er større enn
ønskelig. Eksempelvis har en økt samkjøring av undervisning på tvers av emner og klasser utløst et
behov for flere store undervisningslokaler, noe som har vist seg å være vanskelig å møte. Flere
utdanninger tar også opp flere studenter en det som er kandidatmål. IKT problematikken
(eksempelvis nett- og systemtilgang, tilgang til programvare, problemer knyttet til digital
undervisning , mv) er et gjentakende problem som det arbeides med fra sentralt hold kontinuerlig.
Tilbakemeldingene angående infrastruktur i NOKUTS studiebarometer er satt i tabell under. Dette
samsvarer forøvrig også med emnevalueringene generelt fra FSHs sine studier.
Tabell 2: Resultat spørsmål angående studie og læringsmiljø. Hvor tilfreds er du med-
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Studiebarometeret 2016
G)Lokaler for
undervisning
og øvrig
studiearbeid

J) IKT-tjenester
(f.eks.
H)Utstyr og
læringsplattformer,
hjelpemidler i
I) Bibliotek og
programvare og
Gjennomsnitt av alle fag
undervisningen bibliotekstjenester pc-tilgang)
(G/H/I/J)

Bachelor Sykepleie Bodø

3,7

3,3

4,2

3,7

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Sykepleie Mo i Rana

4,1

4,1

4,1

3,3

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Sykepleie Levanger

2,9

3,3

3,9

3,7

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Sykepleie Namsos

2,8

3,8

3,9

3,5

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Vernepleie Namsos

3,3

3,7

4

3,6

3,2/3,4/4,0/3,6

Bachelor Farmasi Namsos

3,4

3,6

3,9

3,5

3,6/3,7/3,9/3,8

Master i klinisk sykepleie

3,8

4,5

4

3,6/3,6/4,3/3,9

Ikke nok svar til å
vise resultat

Ikke nok svar til å
vise resultat

4,3

3,6

Ikke nok svar til å
vise resultat

Ikke nok svar til å
vise resultat

Master i psyk helse

Ikke nok svar til
å vise resultat

Bachelor i sykepleie Bodø, 4-årig nett- og samlingsbasert

3,4

Bachelor i sykepleie Mo i Rana, 4-årig nett- og samlingsbasert

Ikke nok svar til
å vise resultat

3,5
Ikke nok svar
til å vise
resultat
3,6
Ikke nok svar
til å vise
resultat

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
(praksisområde Vesterålen)

3,8

3,3

3,8

3,7

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Sykepleie, samlingsbasert, Sandnessjøen

2,5

2,8

3,3

2,2

3,5/3,6/4,0/3,7

Bachelor Farmasi, deltid

4,4

4,1

3,5

3,9

3,6/3,7/3,9/3,8

Kilde: Studiebarometeret skala 1= ikke tilfreds, 5 =svært tilfreds (Studiebarometeret)

Kommentar til tabell: Tall markert med gul farge viser score som er lik eller over gjennomsnitt av alle på
landsbasis. Flere av utdanningene har også score som ligger rett under gjennomsnitt. Resultatet er
tilfredsstillende, men det er enkelte av utdanningene som har et forbedringspotensial.

2. Studieprogram-/emneevaluering
a) Studieprogramevaluering
Det er ikke i løpet av dette studieår gjennomført studieprogramevaluering. Imidlertid kan det nevnes
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at Bachelor i Farmasi er reakkreditert og godkjent februar 2017. Videre kan nevnes at også Master i
klinisk sykepleie er i prosess for reakkreditering sommer og høst 2017.

b) Emneevaluering
Under studieåret er det gjennomført flere emneevalueringer i fakultetet og en viser til skjematisk
oversikt over de emner som er evaluert.
Utdanning

Emne

Farmasi deltid (FAD14)

FAD320 Farmakologi2
FAD230
Legemiddelteknologi
FAD310 Bacheloroppgave
FAD360 Farmasøytisk
praksisC

Farmasi deltid
(FARD16)

FARD170 Kjemi 1

Tidspunkt
for
evaluering

Evalueringsmetode

Kommentarer

15.05.17

Epostundersøkelse

Evalueringen av emnene
fremstår i hovedsak som god.
De to moment som studentene
fremmet forslag om endring er
svart ut av utdanningen.

15.05.17

Referansegruppe

Evalueringen av emnene
fremstår i hovedsak som god.
De fem moment som
studentene fremmet forslag
om endring er svart ut av
utdanningen.

FARD140 Legemiddelfremstilling
FARD180 Fysiologi
FARD210 Kjemi 2 og 3
FARD250 Farmasøytisk
praksis B
Farmasi heltid (RES14)

LMTEK06
Legemiddelteknologi
FAR3401 Farmasøytisk
praksis C
FAR360 Bacheloroppgave
FAR350 Avsluttende
praksis

11.05.17

Referansegruppe

Evalueringen av emnene
fremstår i hovedsak som god.
De syv moment som
studentene fremmet forslag
om endring er svart ut av
utdanningen.

Farmasi heltid (RES15)

FAR220 Biokjemi
FAR2501 Farmasøytisk
praksis B
FARM06 Farmakologi
LMKJE06 Legemiddelkjemi

19.05.17

Referansegruppe

Evalueringen av emnene
fremstår i hovedsak som god.
De fem moment som
studentene fremmet forslag
om endring er svart ut av
utdanningen.

Farmasi heltid (RES16)

FAR150 Farmasøytisk
praksis A
KJEMI1 Kjemi 1
FAR110 Cellebiologi
FAR140 Fysiologi
KJEMI2-3 Kjemi 2 og 3
LMFR06
Legemiddelfremstilling
MIKR-RE Mikrobiologi

11.05.17

Referansegruppe

Evalueringen av emnene
fremstår i hovedsak som god.
De fem moment som
studentene fremmet forslag
om endring er svart ut av
utdanningen.

Vernepleie heltid
(VPL16)

VPL111 Velferdsstatens
oppbygging, yrkesrolle,
kommunikasjon og etikk
VPL1211 Helse,
funksjonsnedsettelse og
sykdom
VPL151

02.12.16

Referansegruppe

09.04.17

Referansegruppe

Juni 2017

Referansegruppe

Evalueringene oppsummeres
som god. Det er fremkommet
flere moment som studentene
fremmer forslag om endring.
Disse moment er tatt til
emneansvarlig slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.

18.03.17

Spørreundersøkelse

Vernepleie deltid
(VPLD16)

VPLD111 Velferdsstatens
oppbygging, yrkesrolle,
kommunikasjon og etikk
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emneansvarlig slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.
Videreutdanning
veiledningspedagogikk

VP1 Veiledningspedagogikk
2
VP1 Veiledningspedagogikk
1
VP2 Veiledningspedagogikk
2
VP3 Veiledningspedagogikk
3

Høst 2016

Evalueringsskjema

Vår 2017

Evalueringsskjema

Sykepleierutdanning
(Kull14H) Bodø

SYK112H Samfunn og
organisasjon
SYK180H Bacheloroppgave
SYK190H Avsluttende
praksisstudier

Vår 2017

Evalueringsskjema
(SYK112H) og muntlig
evaluering i klasserom
(SYK 180H og 190H

Evalueringene oppsummeres
som god. Det er fremkommet
flere moment som studentene
fremmer forslag om endring.
Disse moment er tatt til
emneansvarlig/lærere slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.

Sykepleierutdanning
(Kull15H) Bodø

SYK183H Somatisk
sykepleie
SYK106H Praktiske
ferdigheter i sykepleie 2
SYK111H Psykisk
helsearbeid

Vår 2017

Evalueringsskjema

Evalueringene oppsummeres
som god. Det er fremkommet
flere moment som studentene
fremmer forslag om endring.
Disse moment er tatt til
emneansvarlig/lærere slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.

Sykepleierutdanning
(Kull16H) Bodø

SYK100 Grunnleggende
sykepleie

Desember 2016

Evalueringsskjema

Evalueringene oppsummeres
som god. Det er fremkommet
flere moment som studentene
fremmer forslag om endring.
Disse moment er tatt til
emneansvarlig/lærere slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.

Videreutdanning i
psykisk helsearbeid
(Kull 2015-2017) Bodø

PS211H Tverrfaglig
fordypning i psykososialt
arbeid

Vår 2017

Evalueringsskjema

8 av 51 har levert
tilbakemelding. Fagansvarlig
kommenterer at det er for lite
grunnlag for å iverksette tiltak.
Dette grunnet få svar og sprik i
svar som er gitt.

Master i psykisk
helsearbeid
(Trøndelag)

MPH465 Perspektiver og
tilnærmingsmåter i psykisk
helsearbeid 2
MPH455 Utøvelse av
psykisk helsearbeid
MPH415 Perspektiver og
tilnærmingsmåter i psyk
helsearbeid 1

Februar 2017

Skriftlig og muntlig
tilbakemelding

Evalueringene oppsummeres
som god. Det er fremkommet
moment som studentene
fremmer forslag om endring.
Disse moment er tatt til
emneansvarlig slik at
evalueringen kan brukes i
planleggingen videre.

Januar 2017
Februar 2017

Av evalueringsskjemaene kan
en oppsummere at studentene
i hovedsak har krysset for
alternativene «meget stor
grad»/»stor grad» på de
spørsmål som er stilt. Dette
tolkes slik at studentene er
meget fornøyd med studiet og
de enkelte deler av studiet.
Emneansvarlig har fanget opp
eventuelle negative
kommentarer som er kommet
frem og tar med seg dette i
videre planlegging.

Evalueringer: Oppsummering av emneevalueringer
Oppsummeringsvis konkluderes det ut fra de emneevalueringene som er gjennomført at studentene
i hovedsak er fornøyd med det undervisningstilbud som gis i de enkelte evaluerte emner. Selv om
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studentene i hovedsak er fornøyde med undervisningen, er det kommet frem forslag til endringer
som den enkelte utdanning må ta tak i. Eksempler på dette i tilbakemeldingene fra studentene er;







Tydelighet fra lærere på hva som er relevant i pensum
Organisering av undervisning – hva skal komme først og sist, fremdrift i undervisning
Tilbakemelding på rom, utstyr, Fronter (tekniske forhold).
Gruppestørrelser og sammensetning av grupper (valgfritt eller ikke)
Sammenheng mellom arbeidskrav og mappearbeid
Samkjøring mellom lærere

Ut fra de evalueringer som er gjort er det noe vanskelig å finne ut av hvordan det gjøres i den enkelte
utdanning vedrørende håndteringer av endringsforslag fra studentene. Likeledes om hvordan
tilbakemelding til studentene skjer. Her har fakultetet et forbedringspotensial og med det
kommende kvalitetssikringssystem vil dette sannsynligvis bli rettet på. Som en ser av tabellen oven,
er evalueringene gjennomført på forskjellige vis og her er det nødvendig at det kommer standarder
som gjøre det mulig å sammenligne emne til emne og at evalueringsformen blir mer enhetlig.

3. Internrevisjoner
Internrevisjoner er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet ved Nord universitet og har som mål å
dokumentere om universitetet følger sine fastsatte prosesser og rutiner.
Internrevisjonen har til hensikt å synliggjøre hva som faktisk gjøres og hvilke deler av universitetets
prosesser som eventuelt kan forbedres.
Det er ikke gjennomført internrevisjon i løpet av studieåret 2016/2017.

4. Bestilling fra Prorektor for utdanning – rapportering av
utdanningskvalitet for studieåret 2016/2017
Nord universitet arbeider nå med å utvikle nytt system for kvalitetssikring av utdanningene. Det nye
kvalitetssystemet bygger på de tidligere godkjente systemene fra våre tidligere institusjoner. Per i
dag er det deler som ikke er i drift. Inntil det nye systemet er på plass, må vi ha en midlertidig løsning
som ivaretar rapportering av kvalitetsarbeidet for utdanningene.
Rapportering av utdanningskvaliteten inngår som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet.
Fakultetene rapporterer til studiedirektøren, som legger fram en samlet tilstandsrapport om
utdanningskvalitet for styret i løpet av høsten. Nedenfor beskrives rammene og prosessen for
rapportering av utdanningskvaliteten for studieåret 2016-2017.

Rammer og prosess for rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2016-2017:




Rapporteringene vil for dette studieåret forgå manuelt, dvs. at det genereres ikke
rapporteringsmaler fra kvalitetssystemet. Dette vil komme på plass senere.
Hver studieprogramansvarlig lager en rapport om sitt studieprogram (kun bachelor og
masterutdanninger) som sendes til dekan (vedlegg 1).
Dekan lager en samlet vurdering over fakultets bachelor og masterutdanninger (vedlegg 2).
Fakultetsrapporten behandles i lokalt utdanningsutvalg før den oversendes til studiedirektør.
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Studieavdelingen bruker fakultetsrapportene som grunnlag for å utarbeide en felles
kvalitetsrapport. Rapporten behandles i Utdanningsutvalget før den går til styret.
Tidsplan: Fakultetsrapport skal være oversendt innen 10. september. Fakultetene velger selv
interne frister.

Spørsmål som skal besvares i studieprogramrapporten
1. Resultat fra Studiebarometeret
 Hvordan brukes resultatene fra studiebarometeret til forbedring i eget
studieprogram? Beskriv gjerne prosess og eventuell tiltaksplan.
2. Studieplanen
Reflekter over følgende punkter (fra Meld. St. 16 2016 – 2017 Kultur for kvalitet i høyere utdanning),
og gi en samlet kommentar for studieprogrammet:






Studieprogrammene skal ha tydelig læringsutbytte, god helhet og sammenheng.
Alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der
digitale muligheter utnyttes.
Det er en forventning om at studentene skal få kontakt med, eller erfaring fra
arbeidslivet under utdanningen, og det forventes at studieprogrammene utvikles i
samarbeid med arbeidslivet.
Er det noen kjente flaskehalser, elementer som studentene sliter med å
gjennomføre, og som forsinker studentene i gjennomføringen?

3. Andre forhold ved studieprogrammet som ønskes kommentert

Spørsmål som skal besvares i fakultetsrapporten
1. Resultat fra Studiebarometeret
NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om
dårlig kvalitet.
Reflekter over det som har kommet fram i rapportene fra studieprogrammene om resultatene i
Studiebarometeret. Hvordan bruker fakultetet resultatene fra Studiebarometeret i kvalitetsarbeidet?
2. Studieplanenes relevans i forhold til arbeidslivet
Det forventes at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet under utdanningene, og
det forventes at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene. Hvordan blir dette ivaretatt
av fakultetet.
3. Faglig – og pedagogisk kompetanse
Gi en kort vurdering av fakultetets faglige og pedagogiske kompetanse samt bærekraft, i forhold til
studieporteføljen.
4. Andre forhold som ønskes kommentert:
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5. Fakultetets tilsvar på Prorektors bestilling Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret
2016/2017
Refleksjon over resultatene fra Studiebarometret 2016 for FSH
Overordnet tilfredshet
Studiebarometeret 2016
A)Jeg går på det
B)Jeg er, alt i alt, fornøyd
studieprogrammet jeg helst med studieprogrammet jeg Gjennomsnitt av alle fag
ville gå på
går på
(A/B)

Bachelor Sykepleie Bodø

4,3

3,9

4,6/4,0

Bachelor Sykepleie Mo i Rana

4,9

4,0

4,6/4,0

Bachelor Sykepleie Levanger

4,7

4,2

4,6/4,0

Bachelor Sykepleie Namsos

4,5

4,4

4,6/4,0

Bachelor Vernepleie Namsos

4,5

4,0

4,6/4,2

Bachelor Farmasi Namsos

4,3

4,4

4,4/4,4

Master i klinisk sykepleie

4,6
Ikke nok svar til å vise
resultat

3,8
Ikke nok svar til å vise
resultat

4,8/4,0

Bachelor i sykepleie Bodø, 4-årig nett- og samlingsbasert
4,6
Bachelor i sykepleie Mo i Rana, 4-årig nett- og samlings- Ikke nok svar til å vise
basert
resultat
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
(praksisområde Vesterålen)
4,6

4,3
Ikke nok svar til å vise
resultat

4,6/4,0

Master i psyk helse

3,7

4,6/4,0

Bachelor Sykepleie, samlingsbasert, Sandnessjøen

4,9

4,1

4,6/4,0

Bachelor Farmasi, deltid

4,9

4,8

4,4/4,4

Snitt alle

4,6

4,2

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i en muntlig gjennomgang av resultatene fra
Studiebarometret med faggruppelederne på FSH, høst 17.
Faggruppen Farmasi: Studieprogram for farmasi 2016, har på de fleste temaer i undersøkelsen høy
score. Ingen temaer score under 3.4. Farmasiutdanningen tar opp få studenter (30-40 studenter)
hvert år. Det blir derfor få studenter i hver klasse. Studenter og vitenskapelig ansatte blir godt kjent
og det sosiale og faglige miljøet blir åpent og trygt. Resultatene fra Studiebarometret blir gått
igjennom fra år til år, slik at ledelsen kan beskrive for nye studenter hvordan det jobbes for å bli
bedre eller holde kvaliteten, på et høyt nivå. Studentene får da et godt innblikk i hvordan det jobbes i
forhold til læringsmiljø, pedagogisk opplegg og vurderingsformer. I dialog mellom ledelse og
studenter, gis det mulighet til å kommentere og til å stille spørsmål. En slik gjennomgang synliggjør at
det er viktig at studentene deltar i slike undersøkelser, for at ledelsen for studieprogrammet skal få
tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som må jobbes med.
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Faggruppen vernepleie og master i psykisk helse: I 2016 var svarprosenten for master i psykisk helse
for lav, derfor foreligger det ikke resultat fra dette studieprogrammet.
For studieprogrammet for vernepleie er det jevnt over score mellom 3.3 og 4.1. Dette er også et
studieprogram som har forholdsvis få studenter i hvert kull, med ca.40 studenter. Læringsmiljøet er
preget av at studentene har et godt sosialt og faglig miljø og at vitenskapelig ansatte praktiserer
«åpen dør» for studentene.
Faggruppen sykepleie: Studieprogrammet master i klinisk sykepleie har laveste score på det sosiale
miljøet blant studenter (3.2), noe som kan forklares med at dette er et nett og samlingsbasert
studieprogram, der studentene er i faste arbeidsforhold og treffes sjelden. På de fleste andre temaer
i undersøkelsen er det score tett opp mot 4 eller over.
Bachelor i sykepleie har to studieprogram for heltidsstudier og et program som tar utgangspunkt i
det ene heltidsprogrammet, men tilbys som nett og samlingsbasert over 4 år (75% av full tid). På
heltidsprogrammene for bachelor i sykepleie er det gjennomgående tilfredsstillende score, mellom
2.8 (på tema lokaler for undervisning og øving) og 4.1 på tema om sosial og faglig studie og
læringsmiljø. På vårt studieprogram som tilbys som nett og samlingsbasert studie, ser vi score ned
mot 2.2. Dette er signaler som ledelsen har analysert og diskutert både årsak og tiltak i forhold til.
Bachelor i sykepleie er et krevende studie og nett og samlingsbasert studieopplegg krever at
studentene tar et stort ansvar for selvstudier og egenaktivitet. Vi forsøker nå å tilrettelegge mere for
fellesaktiviteter/seminarer på nett og at vitenskapelig ansatte er mere tydelig ovenfor disse
studentene hva som forventes/kreves. Det er også lagt til rette for mer tilgjengelighet fra
vitenskapelig ansatte for råd og veiledning via nett og Skype. Det er viktig at ansatte trekker veksler
på erfaringer på tvers av campusene og lære av de gode erfaringene.
Utfordring med lav svarprosent: Det er 2.årsstudentene som er målgruppe for å delta på
Studiebarometret. Svært mange av studentene i 2. studieår ved våre bachelorutdanninger er ute i
kliniske studier når denne undersøkelsen sendes ut. Det begrenser ansattes muligheter til å påvirke
studentene til å delta, da studentene ikke har noen forelesningstimer i denne perioden. Vi informerer
og snakker med studentene før de reiser ut i kliniske praksisstudier og sender dem påminnelser på
mail, men svarprosenten er beklageligvis ganske lav.

Redegjørelse for hvordan evalueringsprosessen i fakultetet har vært for studieåret 2016/2017 ved
FSH:
I mangel på standardiserte maler og retningslinjer for evaluering, laget vi et enkelt evalueringsskjema
som faggruppelederne fikk ansvar for å distribuere ut til
studieprogramansvarlige/emneansvarlige/studieledere på vårt fakultet i våren 17.
Disse evalueringsskjemaene dannet grunnlaget for en sluttevaluering, noen på emner, noen på
studieprogram og noen pr. år i et bachelorprogram. Evalueringene ble gjennomført forskjellig, mange
gjennomførte enten muntlig evaluering med hele kullet, mens noen gjennomførte evalueringen i
referansegruppemøter med valgte representanter i hver klasse. Vi erfarer at mange hadde videreført
«gamle» tradisjoner i forhold til evaluering, med bakgrunn i manglende vedtatte retningslinjer og
maler.
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FSH har i studieåret 2016/2017 i liten grad benyttet begrepet studieprogramansvarlig og denne
rollen har vært ivaretatt av forskjellige andre stillinger, ut i fra tidligere organisering. Vi har fra høst
2017 startet en diskusjon om hvordan vi skal implementere denne rollen.

Studieprogramrapport fra FSH 2016/2017
Oversikt over studieprogram på Bachelor og Master-nivå: Bachelor i Vernepleie, Bachelor i farmasi,
Bachelor i sykepleie, gjennomført etter tre forskjellige studieprogram. Master i psykisk helse, master
i spesialsykepleie og master i klinisk sykepleie.

Læringsutbytte:
Studieprogrammene har tydelige læringsutbytter, i tråd med kvalitetsrammeverket og
læringsutbyttene henger sammen og gir god sammenheng. I tillegg til emnebeskrivelsene og
læringsutbyttene er det i flere studieprogram utarbeidet utdypende notater om hvordan
læringsopplegg og aktiviserende aktiviteter skal tilrettelegges. Eks. i forbindelse med
ferdighetstrening og simulering i bachelorutdanningen i sykepleie. Slike notater skaper forutsigbarhet
for studentene og sikrer en mest mulig lik gjennomføring av det pedagogiske opplegget på ulike
studiesteder som har samme studieprogram.

Aktiviserende læringsaktiviteter
Flere studieprogram tilbyr sine utdanninger som nett- og samlingsbaserte studier og kompetansen på
å bruke digitale verktøy har blitt betydelig bedre, blant vitenskapelig ansatte. Mange studenter
ønsker mest mulig undervisning på nett, noe som kontinuerlig vurderes i forhold til hva som krever
fysisk tilstedeværelse og hva som egner seg som nettbaserte aktiviteter. Digital eksamen har i
Trøndelag ofte blitt brukt ved skoleeksamen og dette evaluerer studentene som svært positivt.
Studentene evaluerer simuleringsaktiviteter som svært lærerikt og dette er en læringsform, spesielt i
sykepleierutdanningen som gir gode resultater. Alle bachelorutdanningene er profesjonsutdanninger
som skal opparbeide kunnskap og trygghet i å handtere mennesker og dette krever trening.
Farmasiutdanningen har mye øving og trening i laboratorier og både vernepleie og
sykepleieutdanningen har trening på praktiske ferdigheter i ferdighetsavdelinger.

Kontakt og samarbeid med arbeidslivet
Våre bachelorutdanninger har en stor andel av sine studier i klinisk praksis. Dette medfører at våre
studenter får et god innblikk i arbeidslivets forventninger og krav til sluttkompetansen i de
forskjellige profesjonene. Når studentene er ute i klinisk praksis følger vitenskapelige ansatte fra
Fakultetet opp studentene og har tett samarbeid med veiledere som jobber i det kliniske feltet. Det
er også etablerte samarbeidsorgan mellom ledelsen i fakultetet og arbeidslivet, både fra Helseforetak
og kommunal sektor. Etter fusjonen og etableringen av nytt fakultet ser vi behov for å gå igjennom
de samarbeidsorganene som er etablert og standardiserer og evt. etablere nye organ for å sikre god
dialog og godt samarbeid med hele arbeidsfeltet. Dette for å sikre relevans og kvalitet i våre
studieprogram.

Kjente flaskehalser
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I våre studieprogram for sykepleierutdanning er det to eksamener i 1. studieår, medikamentregning
og anatomi/fysiologi der strykprosenten er høy. I medikamentregning kreves 100% riktig besvarelse
og dette er et emne som de aller fleste utdanningsinstitusjonene opplever som en flaskehals. Våre
vitenskapelige ansatte deltar i et nasjonalt nettverk i forhold til dette emnet og jobber kontinuerlig
med å legge best mulig til rette for at studentene skal få veiledning og trening på oppgaveløsning i
forkant av eksamen. Vi ser også at ansatte på våre forskjellige campus har nytte av å samarbeide og
dele erfaringer, for å legge til rette for best mulig læring for alle studenter.
I anatomi/fysiologi gjennomføres det nå nasjonal deleksamen og dette gir oss innsikt i hvor det er
størst utfordringer. Her har vi også etablert nettverk av fagansatte mellom campusene, slik at gode
erfaringer og metoder deles. Den største utfordringer ser ut til å være på nett- og samlingsbaserte
studier i sykepleie og her har de vitenskapelige ansatte fått mere ressurser til å følge opp studentene
mere kontinuerlig mellom samlingene, altså via nett-treff.
På vårt studieprogram i farmasi er det mange krevende emner, der det også er en del studenter som
har problemer med å få et ønsket resultat på første forsøk. Dette kan medføre at enkelte blir
forsinket i gjennomføringen.
Når det gjelder vår master i spesialsykepleie og master i psykisk helsearbeid, er utfordringen at
mange slutter når de har oppnådd videreutdanning i et av spesialfeltene. Her er utfordringene at
arbeidsgiverne ikke ønsker å legge til rette for at ansatte/studentene skal skrive masteroppgave. Vi
er i jevnlig dialog med arbeidsfeltet (helseforetakene primært), for å legge til rette for gode
studieprogram. Det vil fortsatt være behov for å evaluere og diskutere med arbeidsfeltet hvordan vi
på best mulig måte kan tilrettelegge studieprogrammene slik at både arbeidslivet og
studentene/akademia blir fornøyd.

Faglig – og pedagogisk kompetanse
FSH ble etablert i starten av 2017 og det er satt i gang et arbeid for å kartlegge den faglige og
pedagogiske kompetansen til alle våre vitenskapelige ansatte. I utgangspunktet mangler fakultetet
både førstestillingskompetanse og toppkompetanse. Pr. september 2017 har vi ca. 20 stipendiater
som er i rute og vil disputere i løpet av tre år. Vi har 9 personer som går i et forpliktende 1.lektorløp
som er planlagt ferdig i løpet av vår 2018. I tillegg har ca. 15 førsteamanuenser meldt sin interesse
for å gå løpet for å bli professor. Det foregår et formidabelt kompetanseløft blant egne ansatte og vi
har også god søknad på de toppstillingene som vi har lyst ut det siste året.
Mange (ca. 35 - 40%) av våre vitenskapelige ansatte er godt voksne og har passert 60 år. Det vil si at
vi i årene som kommer vil ha behov for nyrekruttering.
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Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 20162017, fra Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag.
Fakultetsrapporten for studieåret 2016-2017 fra Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
tar utgangspunkt i den mottatte malen for rapportering med «penn og papir», i påvente av det nye
systemet for kvalitetssikring. I informasjonsgrunnlaget for Fakultetsrapporten inngår rapportene fra
de enkelte studieprogrammene, som forutsetningsvis også følger som vedlegg og må ses i
sammenheng med denne rapporten.

Spørsmål som skal besvares i fakultetsrapporten
6. Resultat fra Studiebarometeret
NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om
dårlig kvalitet.
Reflekter over det som har kommet fram i rapportene fra studieprogrammene om resultatene i
Studiebarometeret. Hvordan bruker fakultetet resultatene fra Studiebarometeret i
kvalitetsarbeidet?
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi
nyttig informasjon om studiekvalitet.
Studiebarometeret viser studentenes opplevde kvalitet i studieprogrammer ved norske UHinstitusjoner. Dette gir informasjon om studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer.
Resultatene kan gi grunnlag for sammenligninger mellom ulike studieprogrammer og kan også vise
variasjoner over tid for et studieprogram. Dette er informasjon som kan inngå i grunnlaget for arbeid
med kvalitetsutvikling. Informasjonen kan også være nyttig i forbindelse med markedsføringstiltak.
Generelt om resultatene for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Svarprosenten på landsbasis var 45%. For Nord universitet var den 38%. Innen Nord universitet var
det til dels store forskjeller i svarprosent mellom fakultetene. Resultatene fra undersøkelsen var
strukturert etter Nord universitets organisasjons-struktur slik den var i 2016, og dermed er knyttet til
henholdsvis PHS og Avdeling for lærerutdanning(LU). For PHS var svarprosenten 31% og for Avdeling
for lærerutdanning var den 46%.
Et tiltak med sikte på å heve svarprosenten under framtidige undersøkelser er at det gis flere
muntlige og skriftlige oppfordringer om å svare.
Hovedkonklusjonene for Nord universitet innebærer at studentene var mest fornøyde med
studieprogrammets arbeidslivsrelevans, minst fornøyde med mulighetene til medvirkning. Dette er
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også dekkende for PHS og LU. Bak tallene for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er
det interne variasjoner.
Oversikten over resultatene for størrelsen «generell tilfredshet» viser:

FAKULTET/STUDIEPROGRAM

Jeg går på det
studieprogrammet
jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt,
tilfreds med
studieprogrammet
jeg går på

Avvik

NASJONALT SNITT

4,4

4,1

-0,3

Nord universitet

4,5

4,0

-0,5

Avdeling for lærerutdanning

4,5

4,3

-0,2

Profesjonshøgskolen

4,5

3,9

-0,7

Innenfor FLU og dets studieprogram var resultatene slik for «generell tilfredshet»:
Jeg går på det
studieprogrammet
jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds
med
studieprogrammet
jeg går på

NASJONALT SNITT

4,4

4,1

NORD

4,5

4,0

Avdeling for lærerutdanning

4,5

4,3

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium

4,9

4,8

Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium

4,6

4,2

Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp

4,9

4,5

Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, deltid, 240 stp

4,7

4,7

Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp

4,2

4,1

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

4,3

4,0

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium

4,2

4,2

Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium

3,8

3,8

Profesjonshøgskolen (samlede tall - omfatter også tall fra
helsefagutdanningene som er utelatt nedenfor)

4,5

3,9

Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, Bodø

5,0

4,0

Bachelor barnehagelærerutdanning, Bodø

4,0

3,7

FAKULTET/STUDIEPROGRAM
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Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, Bodø

4,7

3,5

Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, Nesna

4,8

4.0

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Bodø

4,5

4,0

Grunnskolelærerutdanning 1-7, Nesna

4,7

3,3

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, Bodø

4,1

3,6

Master i logopedi

5,0

4,3

Bruken av resultatene på en systematisk og målrettet måte i utviklingen av studiekvaliteten i det
enkelte studieprogram
Overordnet er det viktig at undervisning og undervisningskvalitet har fokus og prioritet, og at dette er
meritterende på samme måte som at forsking og forskingskvalitet er meritterende i NORD.
Utvikling av studiekvaliteten i det enkelte studieprogram på en systematisk og målrettet måte er en
kontinuerlig prosess. Resultatene fra Studiebarometeret er én av flere kilder til informasjon som er
viktig i denne sammenhengen. Fakultetet tar del i det løpende kvalitetsarbeidet innen rammen av
kvalitetssystemet på emnenivå, studieprogramnivå og fakultetsnivå, og rapporterer i tilknytning til
dette.
Det er viktig å arbeide systematisk med erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom de ulike
utdanningene slik at vi sikrer at det «vi er gode på» får en positiv spredningseffekt i hele avdelingen –
da med enda høyere opplevd studiekvalitet på alle utdanninger som mål.
Spesielt med tanke på signalene knyttet til medvirkning, er det grunn til å vektlegge betydningen av
gode strukturer/arenaer for dette og kort vei fra opplevelse til mulige endringer (dvs nær ledelse).
Medvirkning er ikke bare isolert sett er viktig som en del av studiekvaliteten, men også er viktig i
forberedelsen av kandidatene for det yrkeslivet de står foran.
Samtidig er det vesentlig å gjennomføre gode og tydelige forventningsavklaringer med studentene,
slik at forventningene til medvirkningsmuligheter er realistiske i forhold til deres mulighet for
påvirkning av egen studiehverdag/ studieplan mm.
Resultatene i Studiebarometeret brukes i kvalitetsarbeidet, men vektlegges noe ulikt mellom de ulike
faggruppene/utdanningene. Det er også forskjeller i svargrunnlag og svarprosent. Generelt vil
resultatene i Studiebarometeret være én av flere kilder til informasjon som danner grunnlag for
kvalitetsarbeidet.
Andre aktuelle kilder er formell erfaringsdiskusjonen mellom fagansvarlig og studentene, uformelle,
kontinuerlige tilbakemeldinger, interne evalueringer mm. Følgegruppa for BLU er sentral for å
kartlegge kvalitet i barnehagelærerutdanning og på den enkelte institusjon. Følgegruppas rapporter
er viktig materiale som supplerer studiebarometeret inngår i grunnlagsmaterialet for ny felles
studieplan.
Resultatene fra Studiebarometeret kan gi nyttig informasjon i både i arbeidet med å avdekke
utfordringer, finne fram til årsakssammenhenger som grunnlag for korrigerende tiltak, men også for
informasjon om hva som fungerer bra.
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Eksempelvis brukes resultatene konkret til interne møter innen utdanningsområdet, samhandling og
dialog med praksisfeltet og samhandling med studentene, både i grupper og med tillitsvalgte.
Resultatene fra studiebarometeret kan også ha en funksjon i markedsføring og omdømmebygging.

7. Studieplanenes relevans i forhold til arbeidslivet
Det forventes at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet under utdanningene, og
det forventes at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene.
Hvordan blir dette ivaretatt av fakultetet.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet om
praksis for studenter, etter- og videreutdanning av lærere, samt oppdrag i form av støtte til
skoleutvikling. Samarbeidet skjer med skole og barnehageeiere, den enkelte skole/barnehage og
skoleledere.
Fakultetet driver praksisnær og profesjonsrettet forskning og utvikling, inklusive kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er rettet mot utvikling i praksis-/ arbeidsfeltet og utdanningene.
Dette samarbeidet med praksisfeltet vil bli videreutviklet gjennom den nye strategien for kvalitet og
samarbeid i lærerutdanningene, der bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger,
barnehager og barnehagelærerutdanninger er ett av fire overordnede mål.
Ivaretakelsen av forventningen om at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet
under utdanningene, og at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene, skjer også noe
forskjellig mellom utdanningene. Men først og fremst skjer samarbeidet med skole og barnehage
som frittstående institusjoner og som praksisinstitusjoner. I enkelte utdanninger kombineres arbeid
og utdanning.
For studieåret 2016/17 var det for GLU en studieplan som første gang ble utviklet i 2010 som gjaldt. I
arbeidet med denne utviklingen var også praksisfeltet involvert i arbeidet. I fortsettelsen trekkes
også praksisfeltet inn i eventuelle revisjoner.
Ved utdanningene innenfor faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv er det i tillegg til praksis i
skoleverket, også god kontakt med andre aktører i arbeidslivet (rehabiliteringsinstitusjon,
treningssenterbransjen, idrett og helsevesen).
En utfordring for BLU, både opplevd i Nord universitet og nasjonalt (som påpekt av Følgegruppa for
BLU) er hvordan man i enda større grad kan sikre at barnehagesektoren kan være med å utvikle
utdanningens innhold, slik at den er i tråd med den kunnskapen nye barnehagelærere trenger. Nord
universitets planer om og arbeid med etablering av universitetsbarnehager må sees i lys av dette.

8. Faglig – og pedagogisk kompetanse
Gi en kort vurdering av fakultetets faglige og pedagogiske kompetanse samt bærekraft, i forhold til
studieporteføljen. Jf. krav til fagmiljø i ny studietilsynsforskrift presentert nedenfor:
§ 2-3.Krav til fagmiljø
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av
studiet.
Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

Styret vedtok kompetanseplan 2017-2018 i styremøte 10. februar 2017. Planen angir delmål med to
tidsperspektiver. Det første perspektivet omhandler kritisk kompetanse i et kortere tidsspenn som
skal sikre at institusjonen svarer til nye kompetansekrav innen utgangen av 2018, og det andre
perspektivet er et langsiktig målbilde for perioden fram mot 2022.
Delmål 1: Kritisk kompetanse 2017-2018
Ny studiekvalitetsforskrift ble vedtatt 24. juni 2016. Eksisterende universiteter og høgskoler skal
oppfylle nye standarder og kriterier i forskriften innen utgangen av 2018. NOKUT vil vurdere behovet
for ytterligere tilsyn med institusjonens universitetsakkreditering etter dette tidspunktet. I perioden
fram mot 1.1.2019 vil det være en prioritet å styrke kritiske områder som trygger videre
akkreditering som universitet i overensstemmelse med den nye studiekvalitetsforskriften. Nord
universitet har satt opp et delmål for kompetanseheving i denne perioden hvor det særlig fokuseres
på å tilføre et tilstrekkelig antall første- og toppkompetente fagpersoner til å 1) understøtte
doktorgradene, 2) sikre femårig lærerutdanning og 3) heve kompetansenivået innen
profesjonsfagene.
Delmål 2: Langsiktig målbilde; 70% førstestillingskompetanse og 25% toppstillingskompetanse innen
2022
Parallelt med delmål 1 vil målet om 70% førstestillingskompetanse og 25% toppstillingskompetanse
innen 2022 følges i et lengre tidsspenn. Tilførsel av nye første- og toppstillinger vil måtte komme
enten gjennom 1) rekruttering av eksterne førstekompetente, 2) ved å sette interne fagpersoner i
kvalifiseringsløp eller 3) ved å utlyse stipendiatstillinger med mål om å beholde kompetansen ved
endt doktorgradsløp. En stor del av den kompetansen institusjonen har behov for vil ikke være
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tilgjengelig eksternt. Derfor inneholder denne delen av kompetanseplanen et større fokus på intern
kompetanseheving og kvalifiseringsløp over flere år.
I Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag(FLU) er det er et stort engasjement og deltakelse
ved fakultetets kvalifiseringsprogram.
I FLU ble det gjennomført kartleggingssamtaler med alle ansatte i førstelektorløp og konkludert med
at 15 kandidater var klare for å sende opprykksøknad i løpet av 2017. Fakultetet vil foreta en
tilsvarende kartlegging av de ansatte i toppkompetanseløp
Universitetet har generelt skjerpet kravene om førstekompetanse og relevant forskningsaktivitet i
nye utlysninger.
Fakultetet har igangsatt kompetansehevingsprogram og disponert SAKS-midlene til disse formålene.
Kompetanseheving er en tidkrevende prosess, men deltakelsen i kompetansehevings-programmene
ved universitetet tilsier at målene som er satt frem mot 2022 skal kunne være realistiske mål.
Situasjonen i juni 2017 var slik:
For Nord universitet samlet har andelen vitenskapelig ansatte i førstestilling økt med 0,6
prosentpoeng fra januar til juni 2017. Men, for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag(FLU)er veksten betydelig høyere; med en vekst på 1,7 prosentpoeng i perioden. Det er i
faggruppene GLU og «Kunst- og kulturfag» at FLU har hevet flest stillinger og styrker med dette den
femårige grunnskolelærerutdanningen.
Også når det gjelder andel vitenskapelig ansatte med toppstillingskompetanse, ligger FLU best an av
fakultetene med en økning på 1,2 prosentpoeng fra januar til juni 2017.
I styremøte 10. februar 2017 ble det presentert et budsjett relatert til kompetanseheving på 62,3 mill
kr. Styret vedtok samtidig fordeling av SAKS-midler for 2017.
På FLU er det satt av til sammen 21,7 mill kroner til kompetansemidler. Dette beløpet består av 10
mill kroner fra tidligere SAKS-midler, 8,7 mill av fakultets-avsatte midler og 3 mill av SAKS-midler for
2017.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) har totalt 61 vitenskapelig ansatte i
kvalifiseringsløp. 15 av de ansatte deltar i en PhD-utdanning med en tidsramme på 3-6 år. Dette
følger anbefalingene i kompetanseplan 2017-2018 hvor førsteamanuensisløp ønskes prioritert.
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag har en relevant studieportefølje som ivaretar
samfunnsoppdraget på en god måte. Samtidig oppfattes studieporteføljen som kompleks.
Fakultetet fremmet et forslag til foreløpig studieportefølje for 2018/19 som et utgangspunkt for
videre bearbeiding og analyse med tanke på å skape et godt grunnlag for vedtak om endelig
studieportefølje 2018/19 i oktober 2017. Det overordnede målet er at fakultetets samlede
studieportefølje for 2018/19 skal være relevant og attraktiv, og ha faglig og økonomisk bæreevne.
Dette arbeidet er omfattende og krevende, også på bakgrunn av den fasen fakultetet står i med
organisasjonsbygging, og at det derfor er nødvendig å se dette arbeidet i et noe lengre
tidsperspektiv.
9. Andre forhold som ønskes kommentert:
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Vedrørende kjente flaskehalser kan nevnes følgende:





En del masterstudenter sliter med å få innhentet empirisk materiale til sine masteroppgaver.
En del studenter som har vært borte fra utdanning i noen år kan ha utfordringer med
kravene til akademisk skriving.
For noen studenter på samlingsbaserte studier kan det være en utfordring å få gjennomført
studiet på normert tid.
Studentene på GLU skal skrive bacheloroppgave i tredje studieår. Dette forutsetter stor grad
av selvstendig arbeid, selv om de blir tildelt veileder. Enkelte leverer ikke innen oppsatt frist,
men utsetter innleveringen til påfølgende studieår. Denne utsettelsen fører imidlertid ikke til
at studentene bruker mer tid enn det som er normert for studiet.

På området internasjonalisering og studentutveksling er FLU et godt stykke unna å nå sentralt gitte
målsettinger. Vi opplever det som særlig utfordrende å motivere deltids-studenter til å ta opphold
utenlands både for kortere og lengre perioder, selv om det legges til rette for det. Deltidsstudentene
er ofte noe mer voksne studenter, med jobb ved siden av studiene og i tillegg har familiære
forpliktelser som gjør disse dem mer bofaste enn andre.


FLU er i ferd med å utarbeide og iverksette en tiltaksplan for økt internasjonalisering, med
særlig vekt på studentutveksling.

Av andre forhold kan nevnes:







Det er en utfordring å få utlyst stillinger/tilsatt nok fagpersonale for å imøtekomme det
behovet som finnes for faglig og pedagogisk kompetanse ved studiested Nesna.
Fra og med 2017/18 implementeres 5-årig master i GLU. Dette innebærer at hovedfokuset i
studieplansammenheng siste år har vært på utvikling, akkreditering og implementering av ny
studieplan. Her er også det beste fra dagens 4-årige studieplan tatt inn.
I forbindelse med ny studieportefølje for faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, vil det
være en gjennomgang av studieplanene. Sannsynligvis en reakkreditering, dette planlegges
først gjennomført høsten 2018.
Det viktigste studieplanarbeidet på BLU handler om utviklingen av den nye felles
studieplanen. Dette er et komplekst arbeid som vil involvere ledelse, faglærer, studenter og
praksislærere.
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Fakultetsrapport fra FSV om utdanningskvalitet for studieåret 2016-17
Om prosessen:



Hver studieprogramansvarlig lager en rapport om sitt studieprogram (kun bachelor og
masterutdanninger) som sendes til dekan (vedlegg 1).
Dekan lager en samlet vurdering over fakultets bachelor og masterutdanninger (vedlegg 2).
Fakultetsrapporten behandles i lokalt utdanningsutvalg før den oversendes til studiedirektør.

Fakultetet har mottatt 10 rapporter fra studieprogramansvarlige.

Resultater fra Studiebarometeret
NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om
dårlig kvalitet.
Reflekter over det som har kommet fram i rapportene fra studieprogrammene om resultatene i
Studiebarometeret. Hvordan bruker fakultetet resultatene fra Studiebarometeret i kvalitetsarbeidet?





Forventninger. Noen studieprogrammer ved FSV som har marginalt en lavere score enn 3,25 på
dette punktet: HRM-bacheloren (3,1), Bachelor i journalistikk (3,1), Bachelor i sosialt arbeid (3,1)
og Master i samfunnsvitenskap (3,1).
Det kan synes som at det særlig er profesjonsstudier og studier der studentene har høye
forventninger til hva studiet skal inneholde og kvalifisere til som har noe lav score.
Internasjonalisering. Ved FSV scorer de fleste studieprogrammene lavt på dette punktet.
Unntaket er Master in Social Science, Master i samfunnsvitenskap, Bachelor i
nordområdestudier, Bachelor i Spill og opplevelsesteknologi og Bachelor i multimedia. Et felles
tiltak ved FSV er at vi nå har etablert i internasjonal utvalg med bred representasjon. Utvalgets
mandat er å vurdere alle sider ved fakultetets internasjonalisering – forskning, studier og
mobilitet for ansatte og studenter.
FSV har i løpet av det siste året arbeidet med utvekslingsavtaler med en del nye institusjoner som
er relevante i forhold til fakultetets studieprogram. Også at en del gamle avtaler har blitt sanert
fordi det ikke lenger er faglig kontakt og at avtalene ikke har vært aktive de siste årene.



Eget engasjement. Ved FSV scorer Bachelor i sosiologi (2,6) og Bachelor i barnevern (3,2/3.0)
lavere enn 3,25 på dette punktet.
Studieprogramansvarlig for sosiologi rapporterer at studieplan og kursporteføljen for Bachelor i
sosiologi ble til en viss grad endret fra høsten 2016. Det er lagt inn langt mer informasjon om
muligheter for studieopphold ved utenlandske universiteter, strammet opp og tydeliggjort hva
studiet kvalifiserer til og hvilke jobbmuligheter det kan lede til, strammet opp og tydeliggjort
lærerplanen, og utviklet nye kurs som tar for seg vesentlige trekk ved dagens globale og
nasjonale samfunn og samfunnsutvikling. Det betyr at de fleste vurderingspunktene for lav
kvalitet i sosiologibacheloren er styrket (internasjonaliseringen, relevansen for arbeidslivet,
undervisning og veiledning og etablerer mer varierte vurderingsformer). For å rekruttere flere
studenter og øke kvaliteten utvikles nå en felles bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse med
oppstart fra studieåret 2018/19 med involvering fra sosiologimiljøet i Bodø og Steinkjer.
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Hvor mye tid studentene i snitt bruker på studiet og læringsaktiviteter varierer en del på de ulike
studiene ved FSV. Profesjonsstudiene kommer best ut, mens en del av de mer klassiske
universitetsstudiene har et lavere timeantall med samlet læringsaktivitet.
Det bør også kommenteres at FSV har en del studier hvor store deler av studentene reelt ikke er
fulltidsstudenter, selv om studiet og studieplanen er lagt opp som et studie med full
studieprogresjon. Dette gjelder særlig for to-tre av våre bachelorprogram og master i
samfunnsvitenskap og master i HRM.
Eksamens og vurderingsformer. Her har studiene ved FSV god score. FSV har de siste årene
arbeidet bevisst for at det skal være variasjon i evalueringsformene og at evalueringsformene på
best mulig måte skal støtte opp om, og måle studentens kunnskapsnivå i forhold til
læringsutbytte i studieprogrammet og de emner som inngår i programmet.
Eget læringsutbytte. Her har studiene ved FSV god score. FSV har etter innføringen av
Dannelsessemesteret (som første semester på bachelorstudier ved gamle FSV) satt fokus på
hvordan studentene må ta ansvar for eget læringsutbytte i studiet. En del av
Dannelsessemesteret handler i stor grad om det å lære studentene å bli studenter og hvordan de
kan lykkes i studier på universitetsnivå.
Relevans for arbeidslivet. Ved FSV har Bachelor i historie og Bachelor i sosiologi et score som er
lavere enn 3,25. Her er det iverksatt tiltak for å styrke relevansen for arbeidslivet for begge
studieprogrammene.
FSV har mange studieprogram hvor relevans for arbeidslivet er kjernen i studiet, og de emner og
temaer som det undervises og veiledes i. Også i forhold til markedsføring og rekruttering, har
dette vært et fokusområdet for FSV de siste to-tre årene.
Studie- og læringsmiljø. Studiene ved FSV har god score på dette punktet. FSV har arbeidet
bevisst i å legge til rette for og utvikle et så godt studie- og læringsmiljø som mulig.
Også her vil vi nevne at Dannelsessemesteret legger til rette for at studentene skal ha muligheter
for at dette er viktig for at studentene skal kunne lykkes i studietiden og med studiet.
Flere studier- og fagmiljø arbeider bevisst med å legge opp til og utvikle gode læringsarenaer som
fører til at studie- og læringsmiljøet skaper gode forutsetninger for studentene.
Studieprogrammets evne til å inspirere. Her scorer Bachelor i journalistikk (2,6) og Bachelor i
sosiologi (2,7) lavere enn 3,5. Begge studieprogrammene var i en endringsprosess for
studieprogrammet i 2016/17 slik at det forventes at studieprogrammene har økt sin evne til å
inspirere.
Undervisning og veiledning. Flere av FSV’s studieprogram har lavere score enn 3,25 på dette
punktet: HRM-bacheloren (2,6), Bachelor i journalistikk (3,0), Bachelor i sosialt arbeid (2,5) og
Bachelor i sosiologi (2,4). Det er satt i gang et eget opplegg for å forbedre innholdet i HRMbacheloren med vekt på utlysningen av studietilbudet i kommende studieår. De øvrige
studieprogrammene her har forbedret sine undervisning/veiledningsopplegg gjennom
studieplanarbeid og akkrediteringsprosesser i forrige og inneværende studieår.
Bachelor i sosialt arbeid, sammen med bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie (på FSH) har
i løpet av det siste året vært gjennom en nasjonal evaluering og akkreditering. Denne er enda
ikke avsluttet. Men FSV har tatt de anbefalinger som er kommet svært seriøst og allerede endret
på en del emner i forhold både til undervisning og veiledning. Dette arbeidet vil også ha et fokus
nå i høstsemesteret med henblikk på endringer og justeringer for både inneværende studieplan
og revidert studieplan fra studieåret 2018/19.
Medvirkning. På dette punktet har HRM-bacheloren (2,7), Bachelor i barnevern (2,7), Bachelor i
journalistikk (2,8), Bachelor i sosialt arbeid (2,7) og Bachelor i sosiologi (2,8) lavere score enn
3,25.
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Dette er i stor grad studier som er profesjonsrettet. I tillegg bør det også nevnes at bachelor i
sosialt arbeid (sosionom) og bachelor i barnevern er rammeplanstyrte studier, hvor den enkelte
institusjon har mindre grad til selv å beslutte det faglige innholdet i studiet. Og at dette blant
studentene kan oppfattes slik at det gir lite rom for medvirkning og påvirkning av studiets
innhold og oppbygging.
Det har også vært gjennomført dialogmøter med hovedtillitsvalgte, prodekan for utdanning og
fakultetsdirektør to – tre ganger pr. semester for å ta opp elementer i de ulike
studieprogrammene som tillitsvalgte får tilbakemelding om. Dette har ført til at vi i en del
situasjoner har kunnet tatt opp «ting» med fagmiljøet – før det evt. har eskalert til en større
konflikt mellom studentene/tillitsvalgte og fagmiljøet.

Studieplanenes relevans i forhold til arbeidslivet
Det forventes at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet under utdanningene, og
det forventes at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene. Hvordan blir dette ivaretatt
av fakultetet.
For studieprogrammene i barnevern og sosialt arbeid styrket kontakten med arbeidslivet gjennom
skjerpet krav til praksisundervisningen. FSV tilbyr i studieåret 2017/18 Yrkesfaglig veiledning (30
studiepoeng) for veiledere av våre praksisstudenter. Dette var ett av forbedringskravene fra NOKUT’s
vurdering av studietilbudene for sosionom og barnevern. Både barnevern, sosialt arbeid og
lektorutdanningen har obligatorisk praksis i sine «rammeplaner».
Journalistutdanningen og mediestudiene (Spill og opplevelsesteknologi, Film og TV-produksjon og 3D,
animasjon og VFX) har god praksistilnærming gjennom utplassering av studenter i aktuelle
virksomheter, entreprenørskapsvirksomhet for å stimulere til bedriftsetableringer og bruk av
GameLab hvor studentene i Spill og opplevelsesteknologi etablerer en bedriftssimulator for en
spillutviklingsbedrift hvert semester og hvor personer fra spillbransjen bidrar med «oppdrag» og
vurderer aktiviteten ut fra spillbransjens kriterier.
Ledelsesutdanningene har tett kontakt med næringslivet for gjesteforelesninger mm, og noen av de
kortere studiene har mange studenter med god relasjon til samfunn og arbeidsliv.
Disiplinfagene innen samfunnsvitenskap ved FSV (sosiologi, historie, geografi, internasjonale
relasjoner) har en yrkesmessig presentasjon av muligheter for undervisningsjobber og
forvaltningsoppgaver innen samfunnsanalyse i offentlig og privat sektor.

Faglig – og pedagogisk kompetanse
Gi en kort vurdering av fakultetets faglige og pedagogiske kompetanse samt bærekraft, i forhold til
studieporteføljen. Jf. krav til fagmiljø i ny studietilsynsforskrift presentert nedenfor:
§ 2-3.Krav til fagmiljø
8. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.
9. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
10. Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av
studiet.
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11. Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
d) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
e) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
f) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
12. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
13. Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
14. For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring
fra praksisfeltet.

FSV har god vitenskapelig kompetanse på de fleste fagområdene, men har spesielt på mediefagene
mange på universitetslektornivå. Disse utfordringene blir nå belyst godt gjennom reakkrediteringsarbeidet med de tre mediestudiene.
Gjennom medarbeidersamtaler og arbeidsplanprosessen laget en plan for økt faglig kompetanse for
vitenskapelige ansatte ved fakultetet. Det gjennomføres både et professorprogram og et
førsteamanuensisprogram for å sikre økt vitenskapelig kompetanse ved FSV.
FVS har årlig deltatt med 3-4 vitenskapelig tilsatte på universitetspedagogikk arrangert av FLU. Vi
stimulerer til av flere av våre ansatte søker denne type videreutdanning for å kvalifisere seg til FoUstillinger ved fakultetet.
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Studiekvalitetsrapport
Handelshøgskolen
Studieåret 2016/2017
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1. Resultat fra Studiebarometeret
NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om
dårlig kvalitet.
Reflekter over det som har kommet fram i rapportene fra studieprogrammene om resultatene i
Studiebarometeret. Hvordan bruker fakultetet resultatene fra Studiebarometeret i kvalitetsarbeidet?
Tabellen under viser et utdrag av Studiebarometeret høsten 2016. De ulike programansvarlige har
gjort en gjennomgang av sine respektive program, og disse rapportene finnes vedlagt.
Tabell: Studiebarometeret høsten 2016, resultat av spørsmålet "Jeg er alt i alt tilfreds med
studieprogrammet jeg går på", skala 1-5.
Studieprogram

Studiested

Poeng

Bachelor i regnskap og revisjon

Bodø

4,4

Bachelor i økonomi og ledelse

Bodø

4,4

Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana

Mo i Rana

3,4

Bachelorgradsstudium i informasjonssystemer

Mo i Rana

3,1

Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - erfaringsbasert

Bodø

2,8

MBA i ledelse

Bodø

4,1

Mo i Rana

3,9

Bodø

4,1

Tromsø

4,2

Vesterålen

3,8

Steinkjer

4,1

Siviløkonom / Master of Science in Business

Bodø

4,2

Siviløkonom / Master of Science in Business, 3+2 år

Bodø

4,3

Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium

Steinkjer

3,9

MBA i teknologiledelse
MBA, Bodø
MBA, Tromsø
MBA, Vesterålen
Regnskap, bachelorgradsstudium

Snitt HHN

3,9

Stort sett ligger studieprogrammene ved HHN i overkant av 4, med et snitt på 3,9. Det er noen
program som skiller seg negativt ut. Programmene med lavest score og som ligger under kritisk
grense på 3,25 er Bachelorgradsstudium i informasjonssystemer (3,1) og Master i samfunnssikkerhet
og kriseledelse – erfaringsbasert (2,8). Det siste halv året har det vært en grundig gjennomgang av
begge disse programmene. Arbeidsgrupper nedsatt av dekan skal utarbeide en revidert studieplan.
Så langt i arbeidet ser det ut til at det vil blir gjort omfattende endringer på begge programmene.
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Fakultetet har benyttet resultatene aktivt i arbeidet med studieporteføljen. Resultatet av
Studiebarometeret var en av hovedgrunnene til at fakultetet valgte å trekke opptaket til Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse i år. Programmet har over flere åre scoret lavt på undersøkelsen,
kombinert med at studentgruppen har meldt om ulike utfordringer gjennom flere kanaler. De mindre
endringene som er blitt gjort har ikke vært nok til å innfri studentenes forventninger.
Det var heller ikke opptak til Bachelorstudium i informasjonssystemer høsten 2017, men denne
beslutningen grunnet også i et fort tynt fagmiljø sett opp mot Studietilsynsforskriften, utfordringer
med å finne undervisningskrefter, og for få studenter til at det er bærekraftig. Også her viser
Studiebarometeret at programmet ikke oppleves som et tilfredsstillende tilbud av studentene.
Studiebarometeret er til tider et nyttig verktøy for både dekan, prodekan og programansvarlig til å
identifisere styrker og svakheter ved de ulike studieprogrammene. Generelt sett scorer HHN sine
program høyt på læringsmiljø, læringsutbytte og yrkesrelevans, og lavt på internasjonalisering og
medvirkning. Det er naturligvis gledelig at vi scorer høyt på områder vi mener er svært viktige for et
studieprogram, men ser også at vi har forbedringspotensial på de to nevnte områdene der vi scorer
lavt.
Det er satt i gang et arbeid for å øke innslaget av internasjonalisering. Det er planer om mer
informasjon, og ikke minst mer konkret informasjon om utvekslingsmuligheter. Vi ser at det er behov
for å synliggjøre tilrettelagt utveksling for de ulike studieprogrammene. Under kategorien
internasjonalisering på Studiebarometeret ser vi likevel at det er spørsmålet om informasjon om
utveksling vi stort sett scorer høyest på. Noen av spørsmålene omhandler bruken av utenlandske
gjesteforelesere og av engelsk pensum. På bachelorprogrammene benyttes nok dette mindre enn på
masternivå. Vi oppfatter ikke nødvendig at studentene opplever dette som negativt, men det gir da
en lav score.
Det andre områder hvor vi scorer lavt, er medvirkning. Heller ikke her får vi en vurdering av om
studentene opplever det som negativt at de f.eks. i liten grad kan påvirke «innhold og opplegg i
studieprogrammet». Mange av studieprogrammene ved HHN er lagt opp med mye obligatoriske
emner, men det er likevel tilbud om både valgemner og profileringer lenger ut i studieløpet for de
fleste programmene. Vi er nok ikke flinke nok til å informere om hvor stor grad av innvirkning
studentmassen faktisk har, blant annet ved å benytte seg av tilbakemeldingsmulighetene som ligger i
midt- og sluttevalueringer av emner, og i Studiebarometeret. Vi kan også bli flinkere til å informere
studentene om hva deres tilbakemeldinger har ført til av endringer. Utfordringen her er todelt, både
at noen av endringene tar tid, og at det kan være vanskelig å nå rett studentgruppe i ettertid.
Studentene kan også påvirke innholdet i studieprogram ved deres representasjon i lokal
utdanningsutvalg.

2.

Studieplanenes relevans i forhold til arbeidslivet

Det forventes at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet under utdanningene, og
det forventes at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene. Hvordan blir dette ivaretatt
av fakultetet.
Handelshøgskolen har en rekke ulike arenaer for samarbeid med arbeidslivet. Mange av de ansatte
har erfaring fra arbeidslivet utenfor akademia, og trekker dette inn i undervisningen. Det brukes
jevnlig gjesteforelesere fra arbeidslivet, både nasjonalt og internasjonalt. Bruken av gjesteforelesere
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er noe hyppigere på masternivå enn bachelornivå. Vi ser at bachelorstudentene fort opplever det
som utfordrende å følge pensum dersom for mange ulike forelesere er inne i bildet.
Masterstudentene ser ut til å håndtere dette i større grad. (??)
Både Bachelor i regnskap og Bachelor i eiendomsmegling er svært yrkeskonkrete utdanninger, og det
er lagt opp til praksis som del av studieprogrammet. På Bachelor i eiendomsmegling har studentene
allerede kunne velge praksis som del av sitt 3. studieår en del år, mens for Bachelor i regnskap er det
nytt fra og med 2017-kullet.
Ved studiested stjørdal er det ben målsetting å tilby studentene en yrkesrettet
trafikklærerutdanning. Ett av virkemidlene er driften av øvingsskolen Nord universitet trafikkskole.
Trafikkskolen er godkjent i henhold til krav i Trafikkopplæringsforskriften, og underlagt regelverket
som regulerer all trafikkskolevirksomhet i Norge. I tillegg har studentene i løpet av studiet en
hospiteringsperiode ved trafikkskoler og andre trafikkfaglige miljø. Det gjennomføres bransje- og
karrieredager der student og trafikkskolebransje møtes, samt at de får møte gjesteforelesere fra
yrkes- og arbeidsliv tilknyttet bransjen.
Forventninger om at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogram har HHN det siste året i stor
grad løst ved bruk av eksterne deltagere i arbeidsgrupper. Fakultetet arbeider blant annet med ny
studieplan for Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Det ble avholdt en ekstern
panelvurdering, med fire eksterne deltagere med ulike bakgrunn. Tilsvarende har det vært eksterne
representanter til stede i vurdering av Bachelor i informasjonssystemer, der det nå arbeides med ny
studieplan. HHN har dessuten fra høsten 2018 planer om et nytt studieprogram; Master i regnskap
og revisjon. Også her er det en gruppe som arbeider med programmet med innspill fra eksterne
deltagere.
En stor del av studentgruppen ved HHN er MBA-studenter. Dette er voksne studenter som i all
hovedsak er i arbeid. De gir tydelige tilbakemeldinger på studieprogrammene om det er noe de
mener ikke fungerer, og vi får slik fortløpende korreksjoner om det er noe som ikke oppleves
relevant eller oppdatert mot arbeidslivet.
HHN har en aktiv studentforening ved studiested Bodø (HHS) som bidrar til å skape kontakt med
arbeidslivet. I tillegg er studentene ved andre studiesteder enn Bodø tilknyttet studentforeninger
med ulike tilbud. Hvert år arrangeres både Handelshøgskoledagen, Karrieredagen og
Nettverksdagene. Alle disse er med på å knytte studentene opp mot arbeidslivet.
3.

Faglig – og pedagogisk kompetanse

Gi en kort vurdering av fakultetets faglige og pedagogiske kompetanse samt bærekraft, i forhold til
studieporteføljen. Jf. krav til fagmiljø i ny studietilsynsforskrift presentert nedenfor:
§ 2-3.Krav til fagmiljø
1.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.

2.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

3.

Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av
studiet.
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4.

Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
c)

For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

5.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

6.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.

7.

For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring
fra praksisfeltet.

Fagmiljøet ved Handelshøgskolen består av 120 vitenskapelig ansatte. Fakultetet har hovedvekten av
sine studietilbud ved Steinkjer, Stjørdal, Mo i Rana og Bodø, i tillegg til noen tilbud i Tromsø og
Vesterålen. Totalt har fakultetet omtrent 2500 studenter. De vitenskapelig ansatte innehar
kompetanse til å dekke bredden i studietilbudet ved HHN. Der hvor vi ser at vi har mangler eller
anser det fordelaktig med innslag av eksterne aktører, leies det inn forelesere med ønsket
kompetanse.
Vi har et stabilt fagmiljø. Det store flertallet av de vitenskapelig ansatte er fast ansatte med sin
hovedstilling ved HHN. Alle er tilknyttet en faggruppe ved HHN, og har utover dette samlet sett et
bredt og ikke minst relevant nettverk.
Studietilbudene skal ifølge Studietilsynsforskriften ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar.
Dette er ivaretatt ved at dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen har i
tillegg en prodekan utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan for utdanning er leder
av det lokalt utdanningsutvalget ved HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle
studieprogramansvarlige ved fakultetet. Hvert program har altså en programansvarlig, med et
definert ansvar. HHN har valgt å presisere arbeidsoppgavene til en programansvarlig ved et eget
notat, vedtatt av dekan og behandlet i lokalt UU.
Fakultetet gjorde i vår en gjennomgang av samtlige studieprogram ved bruk av SEFØ-modellen. Ingen
program landet her i rød kategori, men flere kritiske punkter ble likevel belyst, som også fakultetet
har arbeidet videre med.
Ved en gjennomgang av miljøets sammensetning mot Studietilsynsforskriften, var det to program
som ikke oppfylte kravene; MBA i teknologiledelse og Bachelor i informasjonssystemer. Sistnevnte
gjennomgår nå omfattende endringer. Det var ikke opptak til programmet høsten 2017, og fra høsten
2018 vil programmet ha en helt ny studiemodell, og programmet skal da naturligvis også oppfylle alle
kriterier gitt i forskriften. MBA i teknologiledelse var helt i grenseland når det gjaldt fagmiljøet opp
mot forskriften. Fakultetet har nå bestemt at programmet kun skal tilbys på Mo (i 2016 var det
opptak i Bodø), og at det kun skal være opptak hvert annet år. HHN-miljøet på Mo skal i enda større
grad involveres i programmet, og vi ser at ved et liten justering av fagmiljøet oppfyller vi forskriften.
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Det er ikke planlagt en fullstendig omlegging av programmet, som ved IKT-bacheloren, men i
hovedsak en mindre justering i hvem som bidrar inn i programmet.
Fagmiljøet ved HHN driver i høyeste grad forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for
studieprogrammene vi tilbyr.
4.

Andre forhold som ønskes kommentert

Fakultetet tilbyr samme utdanning på flere studiesteder. Det er en utfordring å ha god og lik kvalitet
på alle studiestedene, noe også resultatet fra Studiebarometeret viser. Bachelor i økonomi og ledelse
i Bodø scorer 4,4 mens samme program på Mo scorer 3,4, og tilsvarende program på Steinkjer scorer
3,9. Dette er en utfordring Handelshøgskolen vil måtte arbeide med framover. Fakultetet har valgt å
arrangere et seminar per semester for foreleserne på den nye samkjørte studieplanene på
bachelorstudiene. Dette gir mulighet for emneansvarlig å koordinere med de andre
hovedforeleserne på de ulike studiestedene. For MBA-programmene holdes årlige emneansvarlig –
og veilederseminarer.
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1. Resultater fra Studiebarometeret
NOKUT har sagt at dersom et studieprogram har lavere score enn 3,25 poeng, er det et signal om
dårlig kvalitet.
Reflekter over det som har kommet fram i rapportene fra studieprogrammene om resultatene i
Studiebarometeret. Hvordan bruker fakultetet resultatene fra Studiebarometeret i kvalitetsarbeidet?
Resultatene fra Studiebarometeret ble presentert på fakultetsseminaret i starten av februar 2017.
Studiebarometeret ble også tatt opp. Resultatene fra NOKUTs Studiebarometer fra høst 2016 ble
gjennomgått i fakultetets utdanningsutvalg (UU) i møte 2-17, sak 8. De studieprogramansvarlige fikk i
forkant av møtet i oppdrag å sette seg inn i resultatene for sitt studieprogram og reflektere over
disse. Resultatene ble oppsummert i møtet ved at hver studiumsansvarlig valgte ut tre positive og tre
utfordrende funn i undersøkelsen, samt forslag til eventuelle forbedringstiltak.
En god svarprosent er en forutsetning for at resultatene fra studiebarometeret oppleves som valide
og reliable. En god svarprosent er derfor en premiss for at tiltakene som iverksettes er de riktige.
Derfor ble noen av studentene informert om barometeret og viktigheten av undersøkelsen.
Resultatene fra studiebarometeret tas med videre i studieplanarbeidet.

2. Studieplanenes relevans for arbeidslivet
Det forventes at studentene skal få erfaringer fra, - eller møte arbeidslivet under utdanningene, og
det forventes at arbeidslivet bidrar i utviklingen av studieprogrammene. Hvordan blir dette ivaretatt
av fakultetet.
Studienes relevans for arbeidslivet kommer best fram i gradsstudiene. Det er derfor bachelor- og
masterprogrammene som beskrives her. GIS- studiet og Natur- og kulturminneoppsyn er likevel
eksempler på årsstudier som har nær kobling og relevans for arbeidslivet.
Som vi ser av tabellen under, har flere av studieprogrammene praksis som obligatorisk eller valgfri
del av studiet.
Grad

Obligatorisk
praksis

Bachelor i internasjonal markedsføring
Bachelor i dyrepleie
x
Bachelor i biologi
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
x
Master i biologi og akvakultur

Praksis er
valgemne
x
x
x

Aktive læringsformer er også et virkemiddel som benyttes for å gi studentene en tettere tilnærming
til praksisfeltet. Tabellen under viser hvordan relevans for næringslivet bygges inn som del av studiet:
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Grad
Joint Bachelor Degree in Animal
Science

Bachelor i utmarksforvaltning og
Bachelor i naturforvaltning
Bachelor i husdyr, produksjon og
velferd












Besøk av Norges veterinærforening.
Emnet Veterinary Clinical Sciences (gis ved UVMP).
Rovdyrfuglklinikk på studiestedet (UVMP).
Spørsmål og svar med veterinær (gis i studiestarten).
Intervjuer/ artikler av uteksaminerte kandidater.
Feltkurs som del av læringsutbyttet
Bruk av praksisnær programvare i flere emner
Bruk av gjesteforelesere
Samarbeid med landbruksnæringa om
bacheloroppgaver
Faglig oppdatering av studiet gjøres i samråd med
landbruksorganisasjonene.

Fakultetet avholder eksternt panel for ett utvalgt studieprogram pr. år. Dette er definert i årshjulet til
fakultetets utdanningsutvalg. Ved å invitere eksterne aktører til å gjennomgå studiet, får man en
pekepinn på både på studiets faglige relevans og studiets samfunnsrelevans.
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3. Krav til fagmiljøet
Gi en kort vurdering av fakultetets faglige og pedagogiske kompetanse samt bærekraft, i forhold til
studieporteføljen. Jf. krav til fagmiljø i ny studietilsynsforskrift1.

2.1. Fagmiljøets størrelse, kompetansestabilitet og sammensetning.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet (Studietilsynsforskriften § 2-3, 1). Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet omfatter personer som direkte og regelmessig gir bidrag til utviklingen, organiseringen
og gjennomføringen av studietilbudet. Presiseringen er ment å inkludere personer med ulike typer
bidrag inn i studietilbudet i tillegg til undervisning, veiledning eller annen tilrettelegging for læring.
Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, forskning, utviklingsarbeid, erfaringsoverføring fra
praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og faglig utnyttelse av digital teknologi, innovasjon
og samarbeid med arbeids- og næringsliv.

1

Studietilsynsforskriften § 2-3 stiller krav til fagmiljøet.
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Fagmiljøet ved FBA er organisert i fire
forskningsgrupper; Økologi, Akvakultur, Genomikk og
Husdyr – produksjon og velferd.
Gruppene består av professorer, førstelektorer,
førsteamanuenser, universitetslektorer, overingeniører,
post- doktorer, forskere og Ph.D- studenter. Studiene
går på tvers av forskningsgruppene, og to av
forskningsgruppene Økologi og Husdyr – velferd og
produksjon, går på tvers av studiested. Tabellen under
viser en oversikt over hvordan forskningsgruppene er
sammensatt.
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Faste faglige
årsverk

Midlertidige
årsverk med
førstestillingskompetanse2

Økologi
16,6
Akvakultur
5,7
Genomikk
16,4
Husdyr, produksjon og velferd
10
SUM
48,7
Tabell 13: Forskningsgrupper ved FBA og deres sammensetning.

Ph.D.-studenter
1,8
2,2
5,2
0
9,2

Totalt pr. gruppe

12
6
12
3
33

30,4
13,9
33,6
13
90,9

Pr. 14/9-2017 hadde fakultetet 9183 studenter. De fordeler seg på studium og studiested som følger:
Studium

Antall "aktive" studenter pr. 14/9-2017.

Bachelor i internasjonal markedsføring

119

Bachelor i dyrepleie

92

Joint Bachelor Degree in Animal Science

80

Grunnstudium

57

Bachelor i biologi

116

Bachelor i havbruksdrift og ledelse

139

Bachelor i havbruksdrift og ledelse y vei (program lagt ned)

3

Master i biologi og akvakultur

38

Master i havbruk (program lagt ned)

1

Master i havbruk - deltid (program lagt ned)

0

SUM BODØ

645

Årsstudium i utmarksforvaltning

12

Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn

27

Årsstudium i husdyrvelferd

16

Bachelor i utmarksforvaltning

68

Bachelor i naturforvaltning

22

Bachelor i husdyr, produksjon og velferd

78

Bachelor i økonomi og landbruk

4

Basiskurs i naturoppsyn (samlingsbasert)

22

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

24

SUM Steinkjer

273

SUM FBA

918

2

Denne kategorien utgjør professor II- stillinger, forskere og post.docs.
Hentet fra rapporten FS301.001 Studenter i studiekull. Aktive studenter. Oppdragsfinansierte EVU- studenter,
studenter i permisjon og på utveksling er heller ikke tatt med i dette tallet.

3
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Tabell 14: Studenter ved FBA pr. 14/9-2017 pr. studieprogram.

Fagmiljøet er tilpasset antall studenter.
Med 918 studenter og 57,9 i faglige stillinger (unntatt Ph.D.), gir det 16 studenter pr. faglig stilling. I
tillegg støttes forskningsgruppene av laboratorieingeniører som assisterer undervisning og øvelser i
laboratoriene, i tillegg til støtte i forskningen.

Fagmiljøet er tilpasset studienes egenart.
I fagmiljøet er det ansatte med ulik fagbakgrunn. De to største forskningsgruppene er Genomikk og
Økologi. Det er også innenfor fagområdet til disse gruppene vi finner flere av studiene i fakultetets
portefølje. Synergien mellom økologi og akvakultur er en styrke og noe unikt ved fakultetet.
Akvakulturgruppa bidrar med forskning, undervisning og veiledning i studiet Bachelor i havbruksdrift
og ledelse, Master i biologi og akvakultur, og til dels Bachelor i internasjonal markedsføring.
Forskningsgruppa Husdyr, produksjon og velferd bidrar med sin kompetanse til studiene på
bachelornivå; dyrepleie, animal science og husdyr – velferd og produksjon.
Sammensetningen av fagmiljøet oppleves å dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Kompetansemessig stabilt fagmiljø
Fagmiljøet preges av lav turn-over. De endringene som har vært, betraktes som naturlige. De som
har fratrådt faglige stillinger skyldes pensjon eller overgang til ny stilling ved fakultetet. Endringene
bærer også preg av at fakultetet er i vekst. Som tabellene under viser, er det en netto økning i antall
fagstillinger.
Stilling
Professor

Navn
Pål Olsvik,

Periode
Fra 1.april

Studiested
Bodø

Professor

Joost Raeymaekers

Fra 1.oktober

Bodø

Professor
Universitetslektor

Leslie Noble
Per Einar Nørstebø

Bodø
Bodø

Universitetslektor

Jonil Ursin

Timelærer/
gjesteforeleser
Timelærer/
gjesteforeleser
Amanuensis

Gunnar Kristian Rygh

Fra 1.oktober
Midlertidige stillinger
(ut året)
Midlertidige stillinger
(ut året)
Midlertidig 01.08 –
31.12
Midlertidig 01.08 –
31.12
Tilbake til fakultetet fra
1.12.17 etter
prorektorstilling
Periode
Pensjon fra 1.9.17
Pensjon fra 1.10.17
Dekan

Studiested
Steinkjer
Steinkjer
Bodø

Lasse Frost Eriksen
Grete Lysfjord

Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Bodø

Tabell 15: Nye ansettelser ved FBA 2016/17

Stilling
Universitetslektor
Førstelektor
Professor

Navn
Sonja Ekker
Håvard Okkenhaug
Ketil Eiane

Tabell 16: Fagpersoner som har fratrådt fagstilling ved FBA 2016/17.
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2.2. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
(Studietilsynsforskriften § 2-3, 2). Institusjonen er ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse, jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-2 til § 1-7, og for å legge til rette for
oppdatering og utvikling av denne kompetansen. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne
forskriften UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi
for å fremme læring.
Den nye kvalitetsmeldingen fokuserer i større grad på formell utdanningsfaglige kompetanse. Å løfte
fram egne gode undervisere og gi disse muligheten for et karriereløp og formell kompetanse innen
undervisning er viktig for fakultetet. Et felles meritteringssystem ved Nord universitet er viktig, og
bør koordineres og legges til rette for av virksomhetsnivået.
Ved ansettelse ved Nord universitet, stilles det normalt ikke krav til formell UH- pedagogisk, didaktisk
eller digital utdanning. Av den grunn kan ikke alle fagansatte nødvendigvis dokumentere formell
kompetanse på dette området. Fakultetet har likevel som målsetning at alle faste nye ansatte i
undervisningsstilling skal ta 10 stp. i universitetspedagogikk. Det er derfor viktig at dette tilbudet
fortsetter. Fagmiljøet deltar også på interne kurs som omhandler utdanningsfaglig kompetanse.
Eksempelvis følger prodekanen UiO sitt kurs i undervisningsledelse, og studieprogramansvarlig for
Bachelor i internasjonal markedsføring med i et førstelektorløp ved Handelshøgskolen ved
universitetet.
Fagmiljøets digitale kompetanse skal sikres og vedlikeholds gjennom praksis og intern kursing. Nord
universitet sitt kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) er ansvarlig for flere av disse
kursene. Fakultetet har pr. i dag ingen rene nettbaserte studier, men videoforelesninger har vært
prøvd i ulike sammenhenger, f.eks. KJ100F Grunnleggende kjemi og BI108F Sjømat. Fakultetet kan bli
bedre på digital kompetanse.

2.3. Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet. (Studietilsynsforskriften § 2-3, 3).
I det følgende beskrives de ulike nivåene for faglig ledelse og hvilke oppgaver de ulike nivåene har for
studietilbudet.
Styret ved Nord universitet har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten og
kvalitetssikringssystemet. Gjennom prioriteringer og vedtak skal de legge til rette for videreutvikling
av kvaliteten i studieprogrammene.
Rektor er ansatt av styret for å sette vedtakene ut i praksis. Med dette er rektor ansvarlig for det
helhetlige kvalitetssikringsarbeidet og for at kvalitetssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
Rektor skal også utvikle universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser.
Prorektor utdanning har på vegne av rektor ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid
innen utdanningsvirksomheten og at kvalitetsarbeidet dokumenteres og bidrar til kvalitetsheving.
Sentralt Utdanningsutvalg ledes av prorektor for utdanning. Utvalgets øvrige medlemmer består av
prodekanene for utdanning ved universitetets fem fakulteter, fem studenter og en sekretær. Sentralt
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Utdanningsutvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning
og studiekvalitet. Utvalget vedtar og iverksetter prioriterte tiltak knyttet til studiekvalitet og gjør
anbefalinger for nye studieprogram over 30 studiepoeng. Sentralt Utdanningsutvalg behandler også
den årlige kvalitetsrapporten for utdanningsområdet før den oversendes universitetets styre.
Dekan ved FBA er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og har ansvar for
at virksomheten drives i samsvar med de rammer og pålegg som universitetsstyret og rektor
fastsetter. Dekan har også ansvaret for at fakultetets årsplan og budsjett ses i sammenheng med
tiltak og handlingsplaner for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
Prodekan for utdanning ved FBA p.t. Marit Bjørnevik har på vegne av dekan ansvar for at fakultetets
studietilbud kvalitetssikres i henhold til kvalitetssikringssystemet og gjeldende forskrifter.
Prodekanen har ansvar for å sikre at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell med
høy og relevant kompetanse, samt for å iverksette studiekvalitetshevende tiltak og følge opp disse.
Prodekan for utdanning utnevnes av fakultetets dekan for en periode tilsvarende dekanens.
Prodekanen er medlem av fakultetets ledergruppe og av Sentralt Utdanningsutvalg, og leder i tillegg
fakultetets utdanningsutvalg.
Fakultetets utdanningsutvalg er et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets
undervisnings-virksomhet på lavere og høyere grad. Utvalget består, foruten prodekan for utdanning,
av de studieprogramansvarlige for fakultetets bachelor- og masterprogram, tre
studentrepresentanter og en sekretær. Prodekanen leder utvalget. FBA Utdanningsutvalg skal være
en pådriver for studiekvalitetsarbeidet og fakultetets operative verktøy ved kvalitetssikring og
kontroll av undervisningsvirksomheten. Utvalget behandler nye studieplaner, foreløpig og endelig
studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter. Normalt avholder utvalget tre til fire møter per
semester og hvor tema for møtene er definert i årshjulet som er skissert nedenfor.

Figur 2: Årshjul for Utdanningsutvalget ved FBA, Nord universitet.

Studieprogramansvarlig har ansvar for å sikre studiets kvalitet og programdesign. Programansvarlig
har ansvar for å kvalitetssikre studieløpet, herunder planlegge og utvikle emne- og studieplaner, og
for å gjennomføre eksterne vurderingspanel. Rollen innebærer også å utarbeide årlige
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studieprogramrapporter og gjennomføre dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
Programansvarlig er fast medlem av fakultetets utdanningsutvalg. Fakultetets forventninger til
studieprogramansvarlig ligger vedlagt (vedlegg 11 «Sjekkliste og frister for studieprogramansvarlig
ved FBA»).
Studiets programansvarlig, Magnus Ressem, er den eneste faglige ansatte ved FBA med merkantil
fagbakgrunn tilknyttet studieprogrammet. Programansvarlig er på tvers av fakultet invitert inn i og
medlem i HHNs Faggruppe marked, organisasjon og ledelse (ledet av prof. Frode Nilssen). Når det
gjelder forskningsmiljøet ved HHN, er det innenfor økonomisk-administrative fag. Miljøet er helt i tet
innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor,
transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Studiets faglige ledelse er klar over sårbarheten ved
at fagmiljøet er spredt på flere fakultet, og de utfordringer det medfører. Samtidig har tverrfakultært
samarbeid vært et strategiområde for institusjonen over flere tiår. FBA har innledet en dialog med
HHN for å få et tettere og systematisk samarbeid omkring studiet, og for å løse de største
utfordringene.

2.4. Fagmiljøets førstestillingskompetanse
Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. (Studietilsynsforskriften § 2-3, 4).
I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
g) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
h) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
i) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte, dvs. at den ansatte er
ansatt i minst 50 prosent stilling ved den aktuelle institusjonen. For institusjoner som ellers kan
dokumentere et stabilt og robust fagmiljø innenfor fagområdet, kan II-er-stillinger ned til 20 prosent
telles med for å oppfylle 50 prosentandelen. Med førstestillingskompetanse menes
stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, dosent og professor. For fellesgrader
regnes de deltakende institusjonene som «institusjonen». Det vil si at 50 prosent av det samlede
fagmiljøet som bidrar inn mot fellesgraden, må utgjøres av ansatte i hovedstilling ved én (eller flere)
av de deltakende institusjonene.
FBA kjennetegnes av høy førstestillingskompetanse. Førstestillingskompetansen er riktignok tyngst
ved studiestedet i Bodø. Det siste året har det også blitt ansatt fagpersoner med minst
førstestillingskompetanse.
Bi-stillinger er i liten grad brukt ved fakultetet. Det innebærer at fagmiljøet er tilknyttet fakultetet
primært i hovedstilling. Kompetansen er relevant for studietilbudene, og de sentrale delene.
Det er ikke gjort en full gjennomgang av fagmiljøet til denne rapporten, men basert på estimater av
fagmiljøets kompetanse, mener vi at følgende er oppfylt:
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a) Fagmiljøet på bachelorgradsnivå består samlet sett av minst 20% ansatte med
førstestillingskompetanse. Vi anser derfor dette kravet som innfridd.
b) Under reakkreditering av M.Sc. i biologi og akvakultur i 2015, ble det gjort en vurdering av
fagmiljøets førstestillingskompetanse. Fagmiljøet oppfylte kravene den gang, og er ikke
vesentlig endret siden.
c) Fagmiljøet tilknyttet doktorgraden består av ansatte med førstestillingskompetanse, der
minst 50% har professorkompetanse. Vi anser derfor dette kravet som innfridd.

2.5. Fagmiljøets forskning og faglige utviklingsarbeid
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. (Studietilsynsforskriften § 2-3, 5). Kravene til
fagmiljøenes dokumenterte resultater er regulert i studiekvalitetsforskriften for så vidt gjelder
studietilbud på mastergrads- og doktorgradsnivå, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-2 (3) og § 3-3 (3).
For studietilbud på bachelorgradsnivå gjelder kun denne bestemmelsen.

FORSKNING VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP OG AKVAKULTUR
Gjennom kombinasjon av biovitenskap og bioteknologi utvikles ny grunnleggende kunnskap på
forskningsfelter som spenner fra organ til økosystem: Kunnskap som skal danne grunnlaget for en
bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet. Denne
forskningen danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres
med relevante, praktiske problemstillinger. En målrettet, internasjonal rekruttering av nye
medarbeidere har gitt fakultetet høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente vitenskapelige ansatte.

Faggruppene
Fakultetets fagmiljø er fra 1.1.2017 organisert i fire faggrupper, som er delt inn i flere
forskningsenheter. Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av
regional, nasjonal og internasjonal karakter. Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at
det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale
og internasjonale forskningsmiljø. Faggruppelederne er medlemmer i fakultetets forskningsutvalg,
som ledes av dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Forskningsutvalget koordinerer
fakultetets forskningsinnsats og sikrer faglig kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene.

Mørkvedbukta forskningsstasjon
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta (Bodø).
Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings- og kompetansemiljø, der våre
oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard.
Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap
innen mange fagfelt.
Her er et utvalg av forskningsgruppenes forskningsprosjekter:
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Utvalgte forskningsprosjekter for faggruppe akvakultur:

Utvalgte forskningsprosjekter for faggruppe Økologi:

Utvalgte forskningsprosjekter for faggruppe Genomikk:

Utvalgte forskningsprosjekter for faggruppe Husdyr, produksjon og velferd:

Tabell 17: Utvalgte forskningsprosjekt ved FBA.
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2.6. Fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. (Studietilsynsforskriften § 23, 6).
Fagmiljøet deltar i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Flere av de overnevnte
forskningsprosjekter er en del av slike nettverk. Eksempelvis:
Forskningsprosjekt
Vannhastighet i lukket merd

CyClus

Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for
verdiskapning og næringsutvikling

Samarbeidspartnere
 Akvakultur Innovasjon
 Veterinærinstituttet
 NMBU
 IRIS
 Bjørøya AS (finansieringskilde)
 Nofima
 Veterinærinstituttet
 Norsk Regnesentral
 NTNU
 Thelma Biotel AS
 INAQ AS
 Marin Konsulent for Nord Trøndelag
 Aqua-kompetanse
Norsk institutt for naturforskning (Norge)

2.7. Fagmiljøets kunnskap om praksisfeltet
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. (Studietilsynsforskriften § 2-3, 7).
Bestemmelsen gjelder obligatorisk praksis. Studiene Bachelor i dyrepleie og Bachelor i havbruksdrift
og ledelse har obligatorisk praksis.
Fagmiljøet, inkludert forelesere og ingeniører tilknyttet studiet Bachelor i dyrepleie er veterinærer og
dyrepleiere. Flere av disse har erfaring fra å jobbe på og drive veterinærklinikk.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i havbruksdrift og ledelse har erfaring fra havbruk gjennom
prøvetaking til egen forskning. Forskningen er praksisnær, og flere av forskningsprosjektene gjøres i
samarbeid med næringslivet. Forskerne arbeider også på fakultetets egen forskningsstasjon i
Mørkvedbukta.
Studiene Bachelor i biologi, Internasjonal markedsføring og Master i biologi og akvakultur har praksis
som valgemner. Fagmiljøets kunnskap om praksisfeltet er derfor ikke beskrevet her.

4. Andre forhold som ønskes kommentert
Fakultetet er i ferd med å nå strategimålet for 2020 om 1000 studenter. Også uten fusjonen har
fakultetet har vokst de siste årene i antall studenter. Laboratoriefasilitetene er en knapp ressurs, og
det som pr. i dag hindrer fakultetet i å vokse. En realisering av «Blått bygg» med større
laboratoriekapasitet enn i dag, er derfor viktig for fakultetet.
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Sammendrag
Forslag til høringsuttalelse behandles på neste styremøte.
Blant annet ut fra kvalitetsmeldingen foreslår departementet en del endringer i uh-loven, se
vedlagt høringsnotat. Høringsfristen er 4. desember. Vi bør ha noen interne runder på dette,
herunder diskusjon i Utdanningsutvalget. Jeg antar dette også skal styrebehandles.
Ved siden av forslag knyttet til behandling av personopplysninger er de viktigste foreslåtte
endringer:
§ 3-6 (5): UH-institusjonene kan fastsette egne spesielle opptakskrav til enkelte studier.
Disse må kunngjøres senest to år før iverksettelse. Departementet kan pålegge
institusjonen å samordne sin praksis.
Se omtale og begrunnelse for dette på side 7-9 i høringsnotatet.
§ 3-9 (2): Det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener.
Se omtale og begrunnelse for dette på side 2-3 i høringsnotatet. Merk ellers presiseringen i §
3-9 (5).
§ 4-9 (3): Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller
han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn,
elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning hvor slik
deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i
denne forbindelse.
Se omtale og begrunnelse for dette på side 9-10 i høringsnotatet.
§ 5-3 (2): Institusjonen bestemmer om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig (dvs.
begrunnelse av karakter).
§ 5-3 (3): Det skal gis skriftlige sensorveiledninger til alle eksamener, og disse skal være
tilgjengelig for kandidatene etter at karakterer er fastsatt.
§ 5-3 (4): Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett. En eventuell endring av karakter
etter klage, vil kun gjelder for den som har klaget.
§ 5-3 (6): Hvis karakteren etter ny sensur avviker med to eller flere karakterer, skal
utdanningsinstitusjonen foreta en vurdering av om vedtaket bør omgjøres uten klage, jf.
forvaltningsloven § 35.
Se omtale og begrunnelse for endringene i § 5-3 på side 3-7 i høringsnotatet.
Høringssaken gjelder ellers i stor grad bestemmelser knyttet til behandling av
personopplysninger. Departementet foreslår nye lovhjemler i uh-loven som skal sørge for at
kravene som stilles til personvern blir bedre ivaretatt. Departementet peker på at forslaget
innebærer at institusjonene nå får en klar lovhjemmel i uh-loven og dermed et grunnlag for å
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behandle personopplysninger i opptaks- og studieadministrative systemer. Se omtale og
begrunnelse for dette på side 10-23 i høringsnotatet. Dette er den mest krevende delen av
saken formelt juridisk, men substansielt uproblematisk. Forslaget innebærer nye paragrafer i
kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter: §§ 4-15, 4-16. I Kapittel 7. Diverse
bestemmelser betyr forslaget en ny paragraf: § 7-8.

Vedlegg:
Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 26.09.2017
Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven
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Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av
Kvalitetsmeldingen mv.
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven på høring. Noen av forslagene er oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen). Det foreslås også å innføre
bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse
med Samordna opptak, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av
individdata til Database for høgre utdanning. Det er også foreslått noen nye bestemmelser
om eksamen. Dette gjelder blant annet rett til å klage individuelt på gruppeeksamen og ny
ordning som skal gjelde der vurderingen av en besvarelse endres med to karakterer eller
mer etter ny sensur på grunn av klage.
Høringsnotatet og personvernkonsekvensutredningene er tilgjengelig på
www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den
digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2568268 . Høringsuttalelser
er offentlige og blir publisert. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør
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Notat

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven
1. Eksamen
1.1. Innledning
Det følger av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen) at regjeringen vil stille krav om sensorveiledning til alle eksamener.
Systematisk bruk av sensorveiledning vil bidra til bedre kvalitetssikring av det fastsatte
læringsutbyttet og til å redusere ulikhet i sensur mellom sensorer. Det vises til forslaget i
punkt 1.2.
Det foreslås å endre regelen slik at det er utdanningsinstitusjonen som skal bestemme om
begrunnelse for karakter skal gis muntlig eller skriftlig. Videre foreslås det en endring av
ordlyden i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-9 femte ledd, fordi dagens ordlyd er
upresis. Det vises til forslagene i punkt 1.3 og 1.4.
Den siste tiden har flere studenter fått endret resultat på sin eksamen med to karakterer eller
mer etter ny sensur etter klage. Departementet synes dette er uheldig og fremmer forslag om
endring i bestemmelsen om klage over karakterfastsetting. Det vises til forslaget i punkt 1.5.
Enkelte eksamener gjennomføres som gruppeeksamen. Det vil si at studentene i fellesskap
avgir en eksamensbesvarelse. I de fleste tilfellene gis det en felles karakter for
gruppeeksamen overfor den enkelte gruppedeltaker. Det foreslås en lovendring som slår fast
at det skal være individuell klagerett ved gruppeeksamen. Se punkt 1.6.
Departementet har fått tilbakemeldinger på at reglene knyttet til eksamen og klage på
karakterer først og fremst er skrevet med tanke på tradisjonell skoleeksamen. Dagens
klageregler fører til at det brukes mye tid på klagesensur, og dette er til hinder for varierte
vurderingsformer som vil bidra til at studenten blir prøvet i hele læringsutbyttet og får hyppige
tilbakemeldinger. Departementet har ikke i denne omgang foretatt en helhetlig gjennomgang
av reglene om eksamen og klage. Departementet vil imidlertid understreke at
utdanningsinstitusjonene bør bruke mulighetene som ligger i loven. Blant annet er det opp til
institusjonen å bestemme om en skriftlig og muntlig eksamen skal være knyttet sammen slik
at karakteren settes etter en samlet vurdering, slik det er beskrevet i uhl. § 3-9 femte ledd (se
også punkt 1.3 under), eller om de to eksamensformene skal vurderes separat. Ved bruk av
løpende vurderinger er det utdanningsinstitusjonene som bestemmer om det skal være klage
etter hver enkelt vurdering, eller om klagen skal fremsettes etter at samlet karakter for ett sett
av vurderinger er fastsatt, jf. uhl. § 5-3 fjerde ledd.
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Det har også vært påpekt at ordningen med "blind sensur", hvor ny sensor ikke får
studentens begrunnelse, medfører at klagesensor ikke vet om studenten er misfornøyd med
vurderingen av hele eller bare deler av oppgaven. Etter departementets vurdering er loven
ikke til hinder for at en utdanningsinstitusjon åpner for at studentene kan klage på bare
enkelte deler av eksamen. Dette forutsetter at hver enkelt del har fått en egen vurdering, slik
at det er mulig å vurdere bare en enkelt del ved klagesensur.
1.2 Sensorveiledning
1.2.1 Bakgrunn
I Kvalitetsmeldingen varsler Regjeringen at den vil stille krav om sensorveiledning ved alle
eksamener. I tråd med dette foreslås det nå å lovfeste et slikt krav.
1.2.2 Gjeldende rett
Universiteter og høyskoler skal etter uhl. § 3-9 første ledd sørge for at studentenes
kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. I
forbindelse med innføring av regelen om blind sensur i universitets- og høyskoleloven § 5-3
fjerde ledd i 2014 (Prop. 59 L (2013-2014)), uttalte departementet at selv om det var klare
fordeler med sensorveiledninger, ville departementet på det tidspunktet ikke foreslå at dette
skulle være et absolutt krav i loven.
I dag er det derfor valgfritt for institusjonene å utarbeide skriftlige sensorveiledninger, men
hvis det er utarbeidet sensorveiledninger, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at
karakter er fastsatt, jf. uhl. § 5-3 tredje ledd.
1.2.3 Departementets vurdering og forslag
Sensorordningene har ofte blitt debattert, både ved bortfallet av det absolutte kravet om
ekstern sensur i forbindelse med Kvalitetsreformen og ved innføringen av "blind sensur" ved
klage i 2014. I Universitets- og høgskolerådets (UHR) Veiledende retningslinjer for sensur er
det fastsatt at det bør utarbeides sensorveiledning til hver eksamen. Disse retningslinjene ble
vedtatt av UHR i 2015.
Gode ordninger for sensur er nødvendig for en uhildet og rettferdig karaktersetting og
dermed for studentenes rettssikkerhet. Sensuren må organiseres på en måte som bidrar til å
sikre utdanningskvaliteten og som inngir tillit både hos studentene og mottakerne av
kandidatene. Det er også viktig med åpenhet og innsyn rundt sensurordningen. Dette
prinsippet er presisert i uhl. § 3-9 ved at det "skal være ekstern evaluering av vurderingen
eller vurderingsordningene".
I Kvalitetsmeldingen står det: "Utfyllende veiledning til sensorene er et viktig virkemiddel for å
ivareta studentenes rettssikkerhet. Systematisk bruk av sensorveiledninger vil bidra til bedre
kvalitetssikring av det fastsatte læringsutbyttet og til å redusere ulikhet i sensur mellom
sensorer. De første rapportene fra nasjonal deleksamen viser at nettopp gode
sensorveiledninger er ett av de viktigste suksesskriteriene for prosjektet så langt. Det har
bidratt til godt omforente sensorkorps. Mer og bedre veiledning til sensorene vil dessuten
sikre mer ensartet vurdering av eksamensoppgavene, såvel mellom de ulike sensorene i
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førstegangssensuren som mellom sensorene i førstegangs- og klagesensuren.
Sensorveiledning kan videre bidra til kvalitetsutvikling og evaluering av studieprogrammer,
og må sammenholdes med læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og læringsaktiviteter
og avsluttende vurderinger. […] På bakgrunn av UHRs retningslinjer og erfaringene med
nasjonal deleksamen mener regjeringen at det er viktig at det utarbeides sensorveiledninger
for hver enkelt eksamen. Sensorveiledningene skal utfylle studieplanen og være til hjelp i
sensors vurderingsarbeid. De sikrer at ulike sensorer legger de samme kriteriene og
retningslinjene til grunn for vurderingen, og at vurderingen gjøres opp mot det fastsatte
læringsutbyttet for emnet og studieprogrammet."
Se lovforslaget §§ 3-9 annet ledd og 5-3 tredje ledd.
1.3 Virkning av ny sensur
1.3.1 Gjeldende rett
I uhl. § 3-9 femte ledd oppstilles rettigheter i forbindelse med en eventuell ny sensurering av
eksamen etter klage.
Utgangspunkt er at bedømmelsen av skriftlig eksamen kan påklages etter klagereglene i uhl.
§ 5-3 femte ledd. Bedømmelsen av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller
lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Dersom det har vært
holdt muntlig prøve i tilknytning til skriftlig eksamen, og deretter satt en felles karakter ut ifra
en samlet vurdering av begge prøvene, er det den skriftlige delen av prøven som kan
påklages. I uhl. § 3-9 femte ledd står det at der karakter er satt på grunnlag av en samlet
vurdering av en skriftlig og muntlig eksamen, skal det holdes ny muntlig prøve til fastsetting
av endelig karakter, hvis "klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av
eksamenen".
1.3.2 Departementets vurdering og forslag
Departementet mener formuleringen "klager får medhold i klage på sensuren" er misvisende.
Ny sensur av skriftlig eksamen kan føre til en endring av karakteren både til gunst og ugunst
for klager. Departementet foreslår derfor å endre bestemmelsen slik at det står at muntlig
prøve skal avholdes hvis "karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av
eksamenen".
Se lovforslaget § 3-9 femte ledd.
1.4 Sensors valg av skriftlig eller muntlig begrunnelse
1.4.1 Bakgrunn
Stadig flere utdanningsinstitusjoner har innført en ordning med automatisk begrunnelse for
eksamenskarakteren. Kandidaten mottar da karakter og begrunnelse for
karakterfastsettingen samtidig. Ordningen har vist seg å ha flere fordeler, blant annet har det
lettet det administrative arbeidet knyttet til krav om begrunnelse, og enkelte mener også at
det bidrar til å redusere antallet klager på karakterer.
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1.4.2 Gjeldende rett
Etter uhl. § 5-3 annet ledd tredje punktum er det sensor selv som velger om begrunnelsen
skal gis muntlig eller skriftlig. Begrunnelsen for denne regelen er at en generell plikt til å gi
skriftlig begrunnelse vil kunne medføre mye merarbeid i fag der sensorarbeid fra før av er en
stor belastning.
1.4.3 Departementets vurdering og forslag
Studentene har en rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen, jf. uhl. § 5-3 første
ledd første punktum. At studentene automatisk får begrunnelsen samtidig med karakter kan
gi studentene en bedre innsikt i karakterfastsettingen. Det er opp til den enkelte
utdanningsinstitusjonen å vurdere om det skal gis automatisk begrunnelse.
Departementet tror at utviklingen vil gå i retning av større grad av automatiske begrunnelser.
Lovens bestemmelse om at det er sensor selv som bestemmer om det skal være skriftlig
eller muntlig tilbakemelding, kan være til hinder for en ordning med automatiske
begrunnelser. Etter departementets vurdering bør det være utdanningsinstitusjonen som
bestemmer om begrunnelse skal gis muntlig eller skriftlig. Den foreslåtte bestemmelsen er
ikke til hinder for at utdanningsinstitusjonene delegerer til sensorene å avgjøre dette ved
vurderinger der det ikke skal benyttes en ordning med automatiske begrunnelser.
Se lovforslaget § 5-3 annet ledd tredje punktum
1.5 Vesentlig karakteravvik
1.5.1 Bakgrunn
Det har i den senere tid vært oppmerksomhet rundt forskjeller mellom førstegangssensur og
klagesensur. Det har skjedd flere ganger at en vurdering av en besvarelse har resultert i en
forskjell på to karakterer eller mer etter ny sensur på grunn av klage.
1.5.2 Gjeldende rett
Blind klagesensur ble innført i 2014 etter ønske fra blant annet Norsk studentorganisasjon
(NSO). De ønsket en ordning som var lik for alle institusjoner og som sikret en mest mulig
nøytral vurdering. I ettertid har det vist seg at det kan forekomme store avvik mellom første
og andre gangs sensur når sensuren er "blind". Innvendingene som fremmes mot blind
sensur er at sensuren oppleves å være tilfeldig og urettferdig.
1.5.3 Departementets vurdering og forslag
Departementet er av den oppfatning at de store karakteravvikene ikke er forårsaket av
ordningen med blind sensur, men at ordningen med blind sensur avdekker et underliggende
problem. En forklaring på store variasjoner i vurderingene kan være at sensorene ikke har
fått god nok opplæring og at det i for stor grad er overlatt til de enkelte sensorene hvilke
kriterier de vil vektlegge ved sensuren. Departementet mener at dette kan tyde på at
institusjonenes egne rutiner rundt sensur, opplæring av sensorene, utarbeiding av gode
sensorveiledninger og lignende ikke alltid er gode nok. Hvis de ulike sensorene ikke legger
de samme prinsippene og kriteriene til grunn ved vurderingen, vil dette være et problem
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uavhengig av om sensuren er blind eller fullt dokumentert. Det er også derfor departementet
foreslår å innføre et krav om sensorveiledning til alle eksamener, se punkt 1.2.
For en student vil det å klage på karakter alltid innebære en viss risiko, fordi det følger av uhl.
§ 3-9 femte ledd at endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Når
karakteren endres med to karakterer eller mer, fremstår det som lite forutsigbart for
studentene. Når karakteren endres vesentlig ved ny vurdering, kan det tyde på at i hvert fall
en av de foretatte vurderingene ikke er gjort i samsvar med sensorveiledningen og de
kriterier som er fastsatt for karakterfastsettingen.
I norsk forvaltningsrett er hovedregelen at klageadgang er begrenset til å klage én gang på
vedtak. Når klageorganet har fattet et vedtak i saken, kan dette vedtaket ikke påklages, jf.
forvaltningsloven (fvl.) § 28 tredje ledd. I universitets- og høyskoleloven er det fastsatt at
"[k]lagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages", jf. uhl. § 5-1 femte ledd. Videre står
det i uhl. § 5-3 sjette ledd at "[k]arakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf
kan ikke påklages". Det følger av fvl. § 35 at et forvaltningsorgan kan omgjøre et eget vedtak
uten klage, blant annet hvis vedtaket må anses ugyldig (første ledd bokstav c). Når det
foreligger to sensurvedtak med svært ulik resultat, mener departementet at
utdanningsinstitusjonene bør gå inn og vurdere om de to vurderingene er gjort i samsvar
med fastsatte retningslinjer, og hvilke av de to vurderingen som er mest riktig i forhold til
prinsippene som er fastsatt for vurderingen.
Departementet foreslår derfor at det fastsettes i loven at hvis karakteren ved ny sensur
endres med to eller flere karakterer, uavhengig av om karakteren har endret seg til det bedre
eller det dårligere, skal utdanningsinstitusjonen i henhold til fvl. § 35 foreta en vurdering av
om det siste sensurvedtaket bør omgjøres.
Det er utdanningsinstitusjonen som har det faglige ansvaret for gjennomføring av eksamen
og sensur, og departementet mener derfor at det bør være opp til den enkelte
utdanningsinstitusjon å finne gode ordninger for de unntaksvise tilfellene der det er så stort
sprik i karakter at det må vurderes om et sensurvedtak skal omgjøres. Hvis
utdanningsinstitusjonene ser at noen sensorer har sensurert avvikende fra fastsatt kriterier,
kan dette være å anse som en formell feil, og de kan beslutte at det skal foretas ny
sensurering av eventuelt andre besvarelsene som er berørt av dette. Det er viktig at
institusjonen sørger for at karakteren gir et sannferdig bilde av kandidatens kunnskaper og
ferdigheter.
Departementet mener at institusjonene alltid bør foreta en slik vurdering hvis det er et avvik
på to karakterer eller mer. Det bør ikke være slik at dette gjøres kun der hvor studenten ber
om det, fordi da vil det bare være i tilfeller hvor karakteren endres til ugunst at slik vurdering
blir gjennomført. Også i tilfeller der karakteren endres til en bedre karakter kan et stort avvik
tyde på at første og andre sensur ikke er gjennomført i samsvar med de fastsatte kriteriene
for vurderingen.
Departementet mener at det bør være opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme hvordan
en slik vurdering skal gjennomføres. Det kan for eksempel gjøres ved at nye fagpersoner
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vurderer de to tidligere sensurvedtakene, og vurderer om det siste vedtaket er i samsvar
med sensurkriteriene, eller om det er det første som er det. En annen mulighet er at
sensorene fra første og andre sensurrunde setter seg sammen for å diskutere hvilken
karakter som er korrekt i forhold til de fastsatte kriteriene. I en slik runde kan institusjonene
også bestemme at andre skal delta, for eksempel fagansvarlig for den aktuelle eksamenen.
Ved vurderingen av om et sensurvedtak skal omgjøres mener departementet at all
dokumentasjon skal være tilgjengelig. Dette er ikke en tredje runde med ordinær sensur, så
bestemmelsen om blind sensur i § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse.
Se lovforslaget § 5-3 sjette ledd.
1.6 Klage på gruppeeksamen
1.6.1 Bakgrunn
Reglene for klage på gruppeeksamen praktiseres ulikt ved utdanningsinstitusjonene. Noen
krever at samtlige studenter i gruppen, eller et flertall av gruppen, må klage på eksamen,
mens andre åpner for individuell klageadgang etter en gruppeeksamen.
1.6.2 Gjeldende rett
Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at studentens kunnskaper og ferdigheter blir prøvet
og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Etter uhl. § 3-9 syvende ledd er det
styret selv som gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver.
Enkelte eksamener gjennomføres som gruppeeksamen, slik at studentene i fellesskap
leverer én eksamensbesvarelse. Det gis normalt en felles karakter for besvarelsen.
Gruppeeksamen kan gjennomføres på ulike måter, og i mange tilfeller vil det ikke være mulig
å identifisere den enkelte studentens bidrag.
Regler om klage over karakterfastsetting fremkommer i uhl. § 5-3. Det er ikke gitt særskilte
regler i loven om klage på gruppeeksamen. Departementet har lagt til grunn at lovens ordlyd
ikke er til hinder for at det stilles krav om felles klage der studenter har levert en felles
prestasjon, og at det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å vurdere hvordan reglene
om dette skal være for ulike typer gruppeeksamen. Departementet har videre sagt at regler
om dette må kommuniseres tydelig til studenten, slik at studenten vet hva kravene til en
klage på gruppeeksamen er.
1.6.3 Departementets vurdering og forslag
Departementet har vurdert spørsmålet om klageadgang på gruppeeksamen, og har kommet
til at studentenes rettssikkerhet ivaretas best hvis det lovfestes en individuell klagerett ved
gruppekampen.
For en student vil det å klage på karakter alltid innebære en viss risiko, fordi det følger av uhl.
§ 3-9 femte ledd at endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Det at
en students valg skal få konsekvenser for hele gruppen vil gå ut over rettsikkerheten til de
studentene som ikke ønsker å klage. Den individuelle rett til å klage innebærer også en
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individuell rett til ikke å klage. Hvis karakteren omgjøres etter klagen skal den nye karakteren
etter departementets vurdering kun gjelde for den eller de studentene som har klaget på
karakteren. Dette innebærer at for den eller de studentene som ikke klager, vil karakteren gitt
ved første sensur bli stående.
Se lovforslaget § 5-3 fjerde ledd.

2. Institusjonens mulighet til selv å fastsette tilleggskrav ved opptak
2.1 Bakgrunn
I Kvalitetsmeldingen står det at regjeringen vil fremme forslag om endring i universitets- og
høyskoleloven slik at institusjonene selv kan stille strengere opptakskrav til enkeltstudier
("utfyllende spesielle opptakskrav") enn det som fremgår av dagens universitets- og
høyskolelov med tilhørende forskrift om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften).
2.2 Gjeldende rett
Det formelle opptakskravet til høyere utdanning er generell studiekompetanse, jf. uhl. § 3-6. I
opptaksforskriften går det frem at departementet kan fastsette spesielle opptakskrav og
eventuelle unntak fra krav om generell studiekompetanse, samt regler for rangering av
kvalifiserte søkere. Dette gjelder for opptak til alle grunnutdanninger ved universiteter og
høyskoler. Etter bestemmelsen i universitets- og høyskoleloven er det
Kunnskapsdepartementet som fastsetter spesielle opptakskrav, eksempelvis karakterkrav for
opptak til lærerutdanning og spesielle opptakskrav i form av bestemte programfag fra
videregående skole eller opptaksprøver/intervju til enkeltutdanninger etter søknad fra
institusjonene. For opptak til høyere grad, har institusjonene selv myndighet til å fastsette
opptakskrav og regler for rangering, jf. uhl. § 3-6 syvende ledd, med mindre departementet
har fastsatt slike krav i annen forskrift, for eksempel i mastergradsforskriften, eller i
rammeplan.
Departementet understreket i Ot.prp. nr. 79 (2003–2004) at "[h]ovedgrunnlaget for generell
studiekompetanse skal fortsatt være fullført og bestått videregående opplæring med
spesifiserte krav til bestemte allmenne fag". Det følger videre av gjeldende bestemmelses
femte ledd at "departementet kan i forskrift fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til
gjennomføringen av studiet gjør dette nødvendig".
Spesielle opptakskrav kan for eksempel være begrunnet i studiets karakter eller være
nødvendig for å opprettholde studiets faglige begynnernivå. Slike regler er gitt i
opptaksforskriften kapittel 4. Det følger av § 4-1 flg. at "i tillegg til kravet om generell
studiekompetanse har departementet fastsett spesielle opptakskrav for studium og
fagområde, jf. § 4-2 til § 4-10. Fagkrava refererer i hovudsak til norsk vidaregåande
opplæring, studieførebuande utdanningsprogram. Fagkrava må vere oppfylte".
Institusjoner som ønsker å innføre spesielle opptakskrav må i dag søke departementet.
Søknaden må være behandlet i styret og begrunnes.
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2.3 Departementets vurdering og forslag
Det vises i Kvalitetsmeldingen til at stadig flere universiteter og høyskoler ønsker å innføre
spesielle opptakskrav for enkelte studieprogrammer. Bakgrunnen er blant annet høye
andeler stryk i sentrale emner, eller at generell studiekompetanse etter
utdanningsinstitusjonens vurdering ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre studiene.
De fleste av søknadene til departementet om å innføre spesielle opptakskrav har blitt
godkjent. Omtrent en tredjedel av studieprogrammene som ble lyst ut for nye studenter i
2016, hadde spesielle opptakskrav.
Hvis institusjonene selv skal kunne fastsette spesielle opptakskrav, må universitets- og
høyskoleloven endres for å gi institusjonene hjemmel til dette. Det forutsettes at
institusjonene i slike tilfeller skal sette strengere krav enn de som gjelder nasjonalt, og at
institusjonene selv fastsetter tilleggskravene i egen forskrift. Retten til selv å fastsette
spesielle opptakskrav vil ikke innebære noen rett til å lempe på de nasjonale kravene.
Strengere krav vil også inkludere muligheten til å sette ikke-karakterbaserte opptakskrav så
lenge de kan regnes som strengere, for eksempel intervjuer for å velge ut kandidater.
Samtidig skal departementet fortsatt kunne fastsette nye nasjonale opptakskrav, og
institusjonene må fortsatt søke departementet om å få gjøre unntak fra krav om generell
studiekompetanse. Det vises til at det i gjeldende opptaksforskrift er fastsatt spesielle
opptakskrav også til enkeltutdanninger. Dersom høringsnotatets lovforslag blir fremmet for
Stortinget og vedtas, vil departementet vurdere om de gjeldende bestemmelsene om
spesielle opptakskrav i opptaksforskriften kapittel 4, hvor det er fastsatt krav til
enkeltutdanninger (for eksempel industridesign ved AHO) og institusjoner (kunstutdanninger
ved KHiO), heller bør fastsettes i lokale forskrifter.
Ved å gi institusjonene mulighet til selv å fastsette utfyllende spesielle opptakskrav, vil de
kunne få et riktigere rekrutteringsgrunnlag til de ulike utdanningene. Det kan også bidra til å
rekruttere mer motiverte studenter. Samtidig vil det gi tydelige signaler om de faglige
forutsetningene som studentene må ha for å kunne gjennomføre studiet. Det kan bidra til at
flere kommende studenter på et tidligere tidspunkt tenker gjennom hva de vil studere, og
hvilket faglig grunnlag som kreves for studiet. Ved at studentene har større faglige
forutsetninger for studiet, ligger det bedre til rette for at flere fullfører på normert tid.
På den annen side vil dette innebære at elevene i videregående opplæring allerede ved
starten av dette løpet må ta stilling til hva de ønsker å gjøre senere i livet ved valg av for
eksempel fellesfaget matematikk (teoretisk eller praktisk matte), og valg av programfag.
Storparten av elevene er på dette tidspunktet rundt 16-17 år. Ved å overlate ansvaret for å
fastsette eventuelle tilleggskrav til institusjonene vil det dessuten bli mer krevende for
rådgivere og elever i videregående opplæring og andre søkere å orientere seg om
opptakskravene. Det vil også innebære at rådgivere og elever i videregående opplæring må
være bevisst på at opptakskravene kan skjerpes uten at det går frem av den nasjonale
opptaksforskriften.
I Kvalitetsmeldingen står det at institusjonenes utfyllende spesielle opptakskrav må fastsettes
senest to år før de settes i verk "av hensyn til fagvalgene i videregående opplæring".
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Karakterkrav i enkelte fag har tidligere blitt fastsatt relativt kort tid før iverksettelse, noe som
har resultert i at søkere til høyere utdanning i større grad har måtte ta tilleggsfag, eller
forbedre karaktergrunnlaget i enkelte fag etter at de hadde avsluttet sin videregående
opplæring. Det forutsettes derfor at institusjonene vil måtte forholde seg til en toårsfrist, slik
at søkerne gis rimelig tid til å kvalifisere seg i henhold til nye krav. Slike krav må gjøres kjent
gjennom Samordna opptak.
Det er en forutsetning at opptak til grunnutdanninger fortsatt primært skal skje gjennom
Samordna opptak. Det betyr at søkere, rådgivere og andre interesserte fortsatt skal kunne
finne informasjon om opptakskrav i samme portal. Søknadsprosessen skal fortsatt være
enkel og effektiv for søkerne og rådgiverne, samt de opptaksansvarlige ved universitetene og
høyskolene.
Forslaget inneholder en setning om at departementet kan pålegge institusjonene å samordne
sin praksis. Dette innebærer ikke at departementet skal overvåke institusjonene, men er
ment som sikring slik at tilnærmet like studier får tilnærmet like opptakskrav. Denne
bestemmelsen er ment å sikre søkernes interesser. Det forutsettes at institusjoner som
vurderer å skjerpe kravene, informerer andre institusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning
om slike forslag.
Se lovforslaget § 3-6 femte ledd.

3. Utestenging på grunnlag av vedtatt forelegg
3.1 Bakgrunn
Universitets – og høyskolelovens bestemmelse om politiattest sier at den som er dømt for
forhold som innebærer at vedkommende må anses uskikket til å delta i arbeid med svake
grupper, kan utestenges fra praksisstudier på visse vilkår, jf. uhl. § 4-9 tredje ledd.
Departementet ønsker å presisere i loven at også vedtatt forelegg kan gi grunnlag for
utestengning. Departementet antar at utestenging på bakgrunn av vedtatt forelegg
praktiseres ved institusjonene i dag, men bruk av politiattest er et tiltak der det settes relativt
strenge krav til lovhjemmel. Endringen er først og fremst en presisering og oppdatering av
lovteksten.
3.2 Gjeldende rett
Studenter som kan komme i kontakt med mindreårige under praksisopphold i løpet av studiet
kan bli avkrevd politiattest. Dette følger av universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd.
Dersom noen er dømt for overtredelse av straffebudene som eventuelt fremkommer på
politiattesten kan vedkommende utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning.
Tilsvarende gjelder hvis noen er siktet eller tiltalt for overtredelse av de aktuelle
straffebudene. I så fall kan vedkommende utestenges inntil saken er avgjort.
3.3 Departementets vurdering og forslag
Departementet mener det bør komme tydelig frem av lovteksten at også vedtatt forelegg for
overtredelse av de straffebudene som kan fremkomme av en politiattest skal kunne gi
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grunnlag for utestengelse fra praksisstudier og klinisk undervisning. Hensynene bak reglene
om politiattest gjør seg gjeldende selv om en straffesak er avgjort ved forelegg i stedet for
dom. På området for politiattest bør hjemmelsgrunnlaget både for innhenting og
konsekvenser være klart. Departementet foreslår derfor å ta inn i lovteksten en formulering
om at vedtatt forelegg for de overtredelsene som kan fremkomme av barneomsorgsattesten,
er grunnlag for utestengning fra praksisstudier eller klinisk undervisning.
Se lovforslaget § 4-9 tredje ledd.

4. Bestemmelser om behandling av personopplysninger
4.1 Innledning
Kunnskapsdepartementet foreslår nye lovhjemler i universitets- og høyskoleloven som skal
sørge for at kravene som stilles til personvern blir bedre ivaretatt.
Det foreslås en ny lovhjemmel om behandling av personopplysninger gjennom Samordna
opptak, og en ny lovhjemmel som regulerer universiteter og høyskolers behandling av
personopplysninger i studieadministrative systemer.
I opptaks- og studieadministrative systemer behandles informasjon om personopplysninger
som navn og fødselsnummer. For å kunne foreta disse behandlingene krever
personopplysningsloven (popplyl.) et behandlingsgrunnlag. Departementets forslag betyr at
institusjonene nå får en klar lovhjemmel i universitets- og høyskoleloven og dermed et
grunnlag til å behandle personopplysninger i opptaks- og studieadministrative systemer,
herunder hjemmel til å hente inn nødvendige opplysninger fra andre organer. Forslaget
ivaretar også personvernet til den enkelte ved automatisert behandling av
personopplysninger.
Som en del av utredningsarbeidet i forbindelse med dette lovforslaget har departementet
innhentet en utredning fra Ceres (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for
forskning og studier). Ceres er databehandler for Samordna opptak og de
studieadministrative systemene. I utredningen har Ceres vurdert behovet for en lovhjemmel
som gir institusjonene et grunnlag til å behandle personopplysninger. Utredningen ligger på
Kunnskapsdepartementets nettside for denne høringen. I sin utredning har Ceres konkludert
at det er "nødvendig med en lovhjemmel for behandlingsgrunnlaget i universitets- og
høyskoleloven, for å skape åpenhet og forutsigbarhet om hvordan sektoren behandler
personopplysninger om søkere og studenter."
Det foreslås også en ny lovhjemmel om behandling av personopplysninger i Database for
statistikk om høgre utdanning (DBH). Høsten 2016 sendte departementet på høring forslag
om nye bestemmelser i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven om rapportering av
individdata (opplysninger om enkeltpersoner) til DBH. I høringsnotatet la departementet til
grunn at behandlingen av personopplysninger i DBH var nødvendig for departementets
offentlige myndighetsutøvelse. Behandlingen kunne således hjemles i popplyl. § 8 bokstav e.
På bakgrunn av utrykt tvil om dette behandlingsgrunnlaget, valgte departementet å foreslå
nye bestemmelser i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. De foreslåtte
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lovhjemlene tok sikte på gi departementet et klart behandlingsgrunnlag og stadfeste
institusjonenes plikt til å innrapportere fullstendige data til DBH. Selv om de fleste
høringsinstansene var positive til å få et tydelig hjemmelsgrunnlag for rapporteringen i
sektoren, kom departementet til at det var ønskelig med en grundigere
personvernkonsekvensvurdering av forslagene. Departementet ba derfor Norsk senter for
forskningsdata (NSD) og Ceres om bistand til å utrede personvernkonsekvensene av
forslagene. Dette ble gjort våren 2017 og utredningen ligger på Kunnskapsdepartementets
nettside for denne høringen.
Forslaget i dette høringsnotat er omarbeidet sammenlignet med forslaget som ble sendt på
høring i 2016. Endringene som er gjort fra forrige høringsrunde er blant annet å gjøre
formålet med innrapporteringen av personopplysningene tydeligere, og å angi hvilke
personopplysninger som kan rapporteres inn. Dette vil etter departementets vurdering bidra
til å redusere personvernulempen ved rapporteringen til DBH. Departementets forslag er
utarbeidet med sikte på å ivareta de kravene som vil bli stilt gjennom ny
personopplysningslov og den kommende personvernforordningen.
4.2 Personvernregelverket
Personopplysningsloven (popplyl.) regulerer behandling av personopplysninger. Loven skal
bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og
tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.
I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandling av personopplysninger
(personvernforordningen). Forordningen erstatter og opphever EUs gjeldende
personverndirektiv 95/46, som i dag er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i
gjeldende personopplysningslov. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et
utkast til en ny personopplysningslov som skal gjennomføre personvernforordningen i norsk
rett. Høringsbrevet finnes her. Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at den nye
personopplysningsloven skal tre i kraft i Norge i mai 2018, på samme tidspunkt som
forordningen begynner å gjelde i EU. En uoffisiell norsk oversettelse av
personvernforordningen finnes her.
Personvernforordningen styrker de registrertes rettigheter på flere punkter. I tillegg bortfaller
melde- og konsesjonsplikten og erstattes med en plikt til vurdering av
personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten.
Forordningen viderefører en adgang til å behandle personopplysninger når dette er
nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet
som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. gjeldende personopplysningslov § 8 første ledd
bokstav d og e og forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Etter gjeldende rett kan behandling
som gjøres som et ledd i offentlig myndighetsutøvelse eller i allmenhetens interesse hjemles
direkte i personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav d og e. En sentral endring som
følger av den nye personvernforordningen, er at artikkel 6 nr. 1 bokstav e ikke alene kan
utgjøre et tilstrekkelig behandlingsgrunnlag. Ut over at behandlingen skjer som et ledd i
offentlig myndighetsutøvelse eller i allmenhetens interesse, krever forordningen i tillegg et
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supplerende rettsgrunnlag. Dette rettsgrunnlaget må finnes i nasjonal rett, jf. artikkel nr. 3
bokstav b.
4.3 Opptaks- og administrative systemer
4.3.1 Nærmere beskrivelse av systemene
Studieadministrative systemer
Felles studentsystem (FS)
FS er et studieadministrativt system som er i bruk ved alle de statlige
utdanningsinstitusjonene og noen private institusjoner. Institusjonene er
behandlingsansvarlig for sine FS-databaser, og Ceres har rollen som databehandler.
FS ble etablert før personopplysningsloven av 2000 trådte i kraft. Universitetene og
høyskolene fikk innvilget konsesjon for behandlingen av Datatilsynet. Etter at gjeldende
personopplysningslov trådte i kraft, er behandlingen av personopplysninger i FS ikke lenger
konsesjonspliktig, kun meldepliktig. Meldeplikten innebærer at institusjonene selv melder inn
behandlingen og selv oppgir hva de anser for å være behandlingsgrunnlaget. Meldingene fra
institusjonene viser at det er en noe ulik praksis når det gjelder vurderingen av hva som er
grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.
Det finnes også andre studieadministrative systemer i sektoren, men disse omtales ikke
nærmere her utover å si at de regler som gjelder for FS også vil gjelde for dem.
Samordna opptak
Samordna opptak (SO), som håndterer den nasjonale opptaksmodellen, ble opprettet av
Utdannings- og forskningsdepartementet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for
opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Samordna opptak er nå en del av
Ceres. Opptak til de fleste grunnutdanninger skjer gjennom Samordna opptak, mens lokale
opptak til enkeltemner, enkelte grunnutdanninger og masteropptak foregår lokalt ved
institusjonene gjennom Felles studentsystem og tilhørende applikasjoner (Søknadsweb).
Det samordnede opptaket blir gjennomført gjennom et samarbeid mellom
utdanningsinstitusjonene og Ceres. I det samordnede opptaket registrerer søkeren sin
søknad, og utdanningsinstitusjonene utfører saksbehandling for hverandre. Det vil si at det er
én utdanningsinstitusjon som er ansvarlig for å behandle søknaden, selv om søkeren har
søkt på utdanninger ved flere ulike institusjoner. Selve vedtaket blir fattet gjennom
opptakssystemet (informasjons-/datasystemet) til Samordna opptak. Det er Ceres
v/Samordna opptak som er ansvarlig for å distribuere vedtakene til de enkelte søkerne på
vegne av utdanningsinstitusjonene.
Den nasjonale opptaksmodellen består av flere deler. Nedenfor omtales noen av disse
delene - Søkerportalen1, Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og Felles studentsystem (FS).
1

"Søkerportalen" blir i dette notatet benyttet ut i fra følgende forståelse: en søker oppretter og fullfører en søknad
om opptak i portalen og laster opp dokumentasjonen sin med den hensikt at søknaden skal behandles/vurderes
av en saksbehandler. Kilde: Ceres
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For Søkerportalen og NVB er det departementet som i dag er behandlingsansvarlig, mens
det er den enkelte utdanningsinstitusjon som er behandlingsansvarlig for sine data i FS.
Søkerportalen
I Søkerportalen behandles det søknader om opptak til høyere utdanning, og svar på
søknadene er enkeltvedtak fattet av utdanningsinstitusjonene. Når institusjonene fatter
enkeltvedtak, utøver de offentlig myndighet.
Nasjonal vitnemålsdatabase
Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en integrert del av den nasjonale opptaksmodellen for
opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, og inneholder elektroniske kopier
av vitnemål fra norsk videregående opplæring. I den nasjonale opptaksmodellen gir de
elektroniske vitnemålskopiene i NVB grunnlag for høy grad av automatisering av søkernes
kvalifisering og rangering.
Felles studentsystem
I den nasjonale opptaksmodellen fungerer Felles studentsystem (FS) blant annet som et
saksbehandlingsverktøy for institusjonene. FS er nærmere omtalt over.
4.3.2 Gjeldende rett
Det er i dag ingen egen hjemmel i universitets- og høyskoleloven som regulerer Samordna
opptak eller utdanningsinstitusjonenes behandling av personopplysninger i forbindelse med
opptak eller studieadministrative formål. Behandlingen har vært hjemlet i
personopplysningsloven.
Med "personopplysninger" menes "opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson", jf. popplyl. § 2 nr. 1. Med begrepet "behandling av personopplysninger",
menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering,
sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf.
popplyl. § 2 nr. 2. Personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger
som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler.
Det følger av popplyl. § 11 første ledd at en rekke krav må være oppfylt ved behandlingen av
personopplysninger. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene bare
behandles når det foreligger et behandlingsgrunnlag i medhold av §§ 8 og 9.
Personopplysningene skal bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i
den behandlingsansvarliges virksomhet, og de kan ikke brukes senere til formål som er
uforenlige med det opprinnelige formålet med innsamlingen, med mindre den registrerte
samtykker. Opplysningene må være tilstrekkelig og relevante for formålet med behandlingen,
og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. I den nye
personvernforordningen er prinsippene for behandling av personopplysninger fastsatt i
artikkel 5 nr. 1 bokstav a til f.
Personopplysningsloven § 8 angir når personopplysninger kan behandles. Hovedregelen er
at behandling kan skje når den registrerte har samtykket. Behandling kan også skje når det
er fastsatt i lov at det er adgang til det, eller hvis minst ett av seks opplistede vilkår er oppfylt.
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For den behandlingen av personopplysninger som er omtalt i dette høringsnotatet er det å
oppfylle en avtale med den registrerte, jf.§ 8 bokstav a, å utføre en oppgave av allmenn
interesse, jf. § 8 bokstav d, og å utøve offentlig myndighet, jf. § 8 bokstav e, som er de mest
aktuelle behandlingsgrunnlagene.
Personopplysningslov § 9 stiller ytterligere krav til behandling av sensitive
personopplysninger. Sensitive personopplysninger er definert i § 2 nr. 8, og omhandler blant
annet opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar
handling og helseforhold. Slike opplysninger kan bare behandles dersom behandlingen både
oppfyller et av vilkårene i § 8 og et av vilkårene i § 9 første ledd. Også sensitive
personopplysninger kan behandles ved samtykke fra den registrerte eller ved lovbestemt
adgang til slik behandling.
Den kommende personvernforordningen regner ikke opplysninger om at en person har vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling som sensitive personopplysninger,
jf. forordningen artikkel 9. Dette er en endring i forhold til personopplysningsloven § 2 nr. 8.
Art. 9 nr. 1 oppstiller en hovedregel om at behandling av opplysninger som regnes som
sensitive, er forbudt. For at behandling av opplysninger som regnes som sensitiv etter
forordningen skal være lovlig, må vilkårene i et av unntakene i artikkel 9 nr. 2 være oppfylt. I
tillegg må det foreligge behandlingsgrunnlag etter artikkel 6, hvor det fremgår at også de
allmenne prinsippene og de andre reglene i forordningen får anvendelse, "særlig når det
gjelder vilkårene for lovlig behandling". Unntaksregelen i artikkel 9 nr. 2 bokstav a gir adgang
til å behandle sensitive personopplysninger når den registrerte gir uttrykkelig samtykke, og
viderefører § 9 første ledd bokstav a i dagens lov.
Den registrertes rettigheter etter gjeldende personopplysningslov følger av lovens kapittel III
og IV. I kapittel III finnes regler om innsyn og informasjon, mens kapittel IV gir regler om
andre rettigheter for den registrerte. I personvernforordningen følger den registrertes
rettigheter av forordningen kapittel III. Bestemmelsene innebærer i stor grad en videreføring
av dagens rettstilstand. Men forordningen en presisering og utdyping av flere av rettighetene,
og noen nye rettigheter er kommet til. Artikkel 22 nr. 1 gir den registrerte rett til ikke å være
gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling når
avgjørelsen har rettsvirkning eller i betydelig grad påvirker vedkommende. Regelen er i stor
grad en videreføring av dagens popplyl. § 25, jf. § 22. Artikkel 22 nr. 2 bokstav a til c gjør
unntak fra hovedregelen, hvor bokstav b sier at automatisert behandling kan skje dersom
behandlingen er hjemlet i nasjonal rett. Etter artikkel 22 nr. 3 skal den registrerte i dette
tilfellet blant annet ha rett til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å
uttrykke sine synspunkter og til å motsette seg avgjørelsen.
Endelig følger det av artikkel 22 nr. 4 at avgjørelsene nevnt i nr. 2 ikke kan bygge på
sensitive personopplysninger, med mindre det foreligger samtykke etter artikkel 9 nr. 2
bokstav a eller behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser etter
artikkel 9 nr. 2 bokstav g og det er innført egnede tiltak for å verne den registrertes
rettigheter, friheter og berettigede interesser.
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4.3.3 Departementets vurdering og forslag
Behovet for en lovhjemmel
Som nevnt er det ikke i dag en egen hjemmel for behandling av personopplysninger i
studieadministrative systemer eller i Samordna opptak i universitets- og høyskoleloven. For
behandling av personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket er
behandlingen i dag hjemlet i popplyl. § 8 bokstav e, som gjelder utøvelse av offentlig
myndighet. Når det gjelder behandling av personopplysninger i studieadministrative systemer
er behandlingsgrunnlaget mer sammensatt, og er hjemlet i popplyl. § 8 bokstav a om å
oppfylle en avtale med de registrerte, og bokstav e om utøvelse av offentlig myndighet. I
visse tilfeller er behandlingsgrunnlaget også et samtykke fra den registrerte.
Det er Kunnskapsdepartementet som er behandlingsansvarlig for behandlingen av
personopplysninger i Samordna opptak. Hver enkelt utdanningsinstitusjon er
behandlingsansvarlig for personopplysninger om sine søkere og studenter, og har et
selvstendig ansvar for å vurdere hvilket behandlingsgrunnlag behandlingene skal hjemles i.
Dette har ført til ulike vurderinger og begrunnelser ved utdanningsinstitusjonene.
Departementet mener at det vil være en fordel dersom institusjonene hjemler behandlingen i
samme grunnlag, og dermed får en lik praksis når det gjelder behandlingsgrunnlag for FS,
siden det dreier seg om det samme systemet. For å sikre dette, mener departementet at
behandlingsgrunnlaget for personopplysninger i studieadministrative systemer og i
Samordna opptak bør lovfestes i universitets- og høyskoleloven. Dette vil gi bedre klarhet og
forutsigbarhet når det gjelder hvordan personopplysninger om søkere og studenter blir
behandlet i sektoren. Det vil også sikre en lik praksis når det gjelder fastsettelse av formålet
med, og grunnlaget for, behandlingen.
Ikke alle utdanningsinstitusjoner bruker det studieadministrative systemet Felles
studentsystem. Derfor foreslås det at "studieadministrative systemer" brukes som en
fellesbetegnelse i bestemmelsen.
Personopplysninger som kan behandles
Departementet foreslår at navn og personnummer skal kunne behandles i forbindelse med
opptak og andre studieadministrative formål. I den nasjonale opptaksmodellen og i sine
studieadministrative systemer behandler utdanningsinstitusjonene opplysninger om svært
mange personer, og det er derfor behov for entydig identifisering. Fødselsnummeret er et
unikt identifiseringsnummer og er med det en personopplysning. Fødselsnummeret regnes
ikke som en sensitiv opplysning og er ikke taushetsbelagt. Fødselsnummer kan likevel bare
brukes når det er saklig behov for det og sikker identifisering ikke kan oppnås på annen
måte. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å bruke navn, adresse og fødselsdato for å sikre
riktig identifisering av en person. Imidlertid kan det i forbindelse med behandling av
opplysninger om svært mange personer foreligge en reell risiko for at det i systemet er
registrert flere personer med samme navn og samme fødselsdato. På bakgrunn av dette
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foreligger det etter departementets vurdering et saklig behov for at fødselsnummer skal
anvendes for å identifisere søkere og studenter, jf. forslag til ny personopplysningslov § 92.
En lovbestemmelse i universitets- og høyskoleloven som tillater behandling av
personopplysninger i opptakssystemet, bør også inneholde en hjemmel til å tillate
behandling av sensitive personopplysninger. I dag behandler både Samordna opptak og
utdanningsinstitusjonene sensitive opplysninger, som opplysninger om helse og sosiale
forhold, i forbindelse med blant annet opptak til studier og søknad om utsatt eksamen. I dag
blir ikke sensitive opplysninger lastet opp i Søkerportalen, men behandlet manuelt. Ceres har
fått tilbakemeldinger fra institusjonene om at det er ønskelig med elektronisk behandling av
slik dokumentasjon siden dagens ordning er tungvint og tidkrevende, både for institusjonene
og søkerne.
Når det gjelder sensitive opplysninger er det ikke meningen at de skal innhentes fra andre
organer. Det er søkeren som er ansvarlig for å legge frem dokumentasjon om helse og sosial
forhold som er nødvendige for å begrunne søknader om tilrettelegging av undervisning,
utsatt eksamen, opptak etter særskilt vurdering og lignende. Utdanningsinstitusjonene og
Ceres må behandle disse opplysningene i samsvar med forvaltningslovens regler om
taushetsplikt.
Behandlingsansvar
Når det gjelder opptakssystemet til Samordna opptak er det Kunnskapsdepartementet som i
dag er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Det er departementet som formelt har
øverste instruksjonsmyndighet når det gjelder fastsettelse av formålet med behandlingen av
personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Selv om departementet er
behandlingsansvarlig, er det daglige behandleransvaret delegert til Universitetet i Oslo som
er vertsinstitusjon for Ceres, jf. universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 1-4 fjerde ledd. Ceres
vil etter planen fra 1. januar 2018 inngå som en del av et nytt tjenesteorgan for høyere
utdanning.
Departementet mener at det er naturlig at det nye tjenesteorganet for høyere utdanning blir
behandlingsansvarlig for personopplysningene i forbindelse med det samordnede opptaket,
da dette organet, som Ceres som nevnt vil inngå i, vil være best egnet til å overholde
forpliktelsene som følger av den nye personvernforordningen. Når det gjelder
behandlingsansvaret for FS så er det utdanningsinstitusjonene selv som er
behandlingsansvarlig for sine FS-data. Departementets lovforslag innebærer ingen endring
av dette.
Digitale politiattester
Politiet har innført digitale politiattester, og dette har ført til utfordringer for institusjonene når
det gjelder verifisering av politiattestene. Den ordningen politiet har innført, innebærer i dag
at studenten mottar politiattesten i sin digitale postkasse, skriver den ut på papir, og deretter
leverer den til institusjonen. Ordningen innebærer en risiko for at politiattesten kan bli
2

Forslag til ny personopplysninglov § 9 første ledd: "Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan
bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå
slik identifisering"
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endret/forfalsket, før den blir innlevert til institusjonen. Dersom institusjonen ønsker å
verifisere politiattesten, må de be studenten møte opp fysisk og logge seg inn på sin digitale
postkasse, for å vise frem attesten til institusjonen digitalt. En slik fremgangsmåte for
verifisering er tungvint og krevende, spesielt siden det er stort antall studenter som skal
levere politiattester, og verifisering bør skje for alle politiattestene som leveres. For å sikre at
de politiattestene som blir levert til institusjonene er autentiske, mener departementet at det
bør åpnes for en løsning som gjør det mulig for studentene å levere politiattestene
elektronisk.
Kravet om politiattest gjelder for de som blir tatt opp til et studieprogram, og de får normalt tre
uker på seg til å levere inn politiattesten. Attesten skal da leveres til utdanningsinstitusjonen.
Samordna opptak er ikke ansvarlig for å innhente politiattester, men informasjon om krav om
politiattest skal gå frem av tilbudsbrevet om studieplass. Utdanningsinstitusjonene kan kreve
at politiattester som er utstedt og signert digitalt, leveres til institusjonen i digital form. Dette
forutsetter at politiattestene er digitalt signerte pdf-filer, for å sikre verifisering av
politiattestene. Det er studenten selv som skal legge frem attesten for
utdanningsinstitusjonen ved opplasting i Studentweb eller en lignende applikasjon i FS.
En politiattest med merknader vil inneholde sensitive personopplysninger, og i dag foreligger
verken lovhjemmel eller konsesjon som tillater opplasting av politiattester til Studentweb i FS.
Kravet om politiattest er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 4-9, men det er ikke
presisert i denne bestemmelsen at politiattesten kan behandles elektronisk.
Det fremgår av personvernforordringens artikkel 10 at behandlingen av opplysninger om
straff krever hjemmel i nasjonal lov. Departementet foreslår derfor en lovhjemmel i
universitets- og høyskoleloven som tillater at digitale politiattester kan lastes opp elektronisk i
studieadministrative systemer.
Automatisert avgjørelser
Automatiserte avgjørelser er beslutninger som er avgjørende for rettighetene og pliktene til
en enkeltperson, og som utelukkende baseres på maskinell behandling. Ved automatisert
saksbehandling er rettsreglene blitt formalisert og programmert i datasystemet.
Automatisert saksbehandling kan bidra til å sikre den enkeltes rettssikkerhet på en bedre
måte, siden automatisert saksbehandling bidrar til effektivitet, kvalitet og likebehandling i
saksbehandlingen. Når personvernforordningen og personopplysningsloven oppstiller regler
for denne typen avgjørelser, er det for å sikre den registrertes rettigheter i møte med
automatiserte avgjørelser. Utgangspunktet er at den registrerte skal ha en rett til ikke å bli
gjenstand for en beslutning basert utelukkende på en automatisert behandling. Dette
utgangspunktet kan fravikes dersom behandlingen er basert på en lovhjemmel og egnede
tiltak for å verne den registrertes rettigheter.
Som et eksempel på automatisert saksbehandling i opptakssystemet, kan det nevnes
automatisk beregning av poengsum fra elektroniske vitnemål. Når det gjelder
studieadministrative systemer, kan det nevnes at innvilgelse av eksamens- og
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undervisningsmeldinger foregår etter automatisert saksbehandling. Dette er ikke alltid like
synlig for den enkelte søker, student eller doktorgradskandidat.
En rett til manuell overprøving, som supplerer den alminnelige klageretten etter
forvaltningsloven, vil etter departementets vurdering i tilstrekkelig grad ivareta rettighetene og
interessene til den registrerte. Overprøvingen vil innebære at det foretas en manuell kontroll
av om datasystemet har fattet et korrekt vedtak i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Ved å hjemle muligheten til automatisert saksbehandling i universitets- og høyskoleloven vil
det skape forutsigbarhet for både søkere, studenter, doktorgradskandidater og allmennheten
for øvrig. Det vil bli mer synlig at automatisert saksbehandling foregår i universitets- og
høyskolesektoren, og det kan også legges føringer på i hvilke tilfeller automatisert
saksbehandling kan og bør anvendes.
Forvaltningslovens regler om saksbehandling vil gjelde i tilfeller hvor det fattes vedtak ved
bruk av automatisert saksbehandling. Den enkelte personen som vedtaket retter seg mot vil
derfor ha rettigheter både som "den registrerte" etter personvernregelverket, og som "part"
etter forvaltningslovens. For eksempel vil kravene om veiledning, utredningsplikt,
begrunnelse og klagerett i forvaltningsloven gjelde også ved automatisert saksbehandling.
Forslaget vil videre oppfylle de kravene som følger av personvernforordningen artikkel 22.
Etter artikkel 22 nr. 1 har den registrerte en rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse
som utelukkende er basert på automatisert behandling. Gjennom artikkel 22 nr. 2 åpnes det
for unntak fra denne hovedregelen. Etter bokstav b kan det gjøres unntak fra hovedregelen
dersom behandlingen er hjemlet i nasjonal rett. Departementets forslaget innebærer at det
nedfelles en egen bestemmelse i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, som gir
direkte hjemmel til automatiserte avgjørelser og dermed oppfyller kravet i forordningens
artikkel 22 nr. 2 bokstav b.
Se lovforslaget § 4-15 om studieadministrative formål og § 4-16 om Samordna opptak.
4.4 Rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning
4.4.1 Bakgrunn
Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon
om universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH ble opprettet av Kunnskapsdepartementet og
oppgaven med å drifte og forvalte databasen er lagt til NSD som er et aksjeselskap underlagt
departementet. DBH inneholder data om studenter, utdanning, forskning, ansatte, museum,
areal, økonomi og selskaper. Dataene i DBH skal være tilgjengelig for forskning på
utdanningssektoren og for planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver
enkelt institusjon. Dataene har noe mindre omfang for fagskolene. Innrapportering og bruk av
personopplysningene i sektoren er systematisk, med et klart formål om styring, kontroll og
statistikk for departementet og utover dette til bruk i forskning.
Individdata om studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene er viktig for
departementets strategiske arbeid knyttet til utviklingen og oppfølgingen av høyere utdanning
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og høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Rapportering av disse dataene danner, sammen
med rapporteringen av regnskap og resultatdata, grunnlag for utarbeidelse av årlige
tilstandsrapporter for henholdsvis høyere utdanning og fagskoleutdanning. Formålet med
tilstandsrapportene er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i universitets- og
høyskolesektoren og fagskolesektoren. Tilstandsrapportene er også et redskap for
departementet i styringen av sektorene, blant annet i budsjettarbeidet. Innsamlingen av
individdata om studenter doktorgradskandidater og ansatte i universitets- og
høyskolesektoren, og om studenter og ansatte i fagskolesektoren, legger videre til rette for
forskning på utdanningssektoren.
For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder
kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå.
Datatilsynet og enkelte utdanningsinstitusjoner mener at hjemmelsgrunnlaget for
innrapportering og behandling av individdata om studenter og ansatte i DBH er uklart i dag.
Dette har ført til at ikke alle utdanningsinstitusjoner har rapportert inn alle individdata. Dette
innebærer at de dataene departementet legger til grunn for sin styringsvirksomhet, vil være
mangelfulle for flere utdanningsinstitusjoner og vanskeliggjør departements styring. I lys av
tilbakemeldingene fra Datatilsynet og personvernforordningens krav til et supplerende
rettsgrunnlag, mener departementet at det er nødvendig å lovfeste en tydelig hjemmel i
universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven for både registrering og annen behandling
av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i universitets- og
høyskolesektoren og fagskolesektoren. Forslag til hjemmel i fagskoleloven er sendt i et eget
høringsbrev.
4.4.2 Gjeldende rett
Behandling av personopplysninger kan baseres på samtykke fra de registrerte eller det kan
være hjemmel i lov for behandlingen, jf. popplyl. § 8 første ledd. Personopplysninger kan
også behandles hvis minst ett av vilkårene i popplyl. § 8 bokstav a til f er oppfylt.
Behandlingen av personopplysninger i DBH har frem til nå vært hjemlet i vilkåret om at
behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, jf. § 8 bokstav e. I dette ligger det
ikke bare behandling som fatting av enkeltvedtak, men også de fleste administrative
funksjoner som er ledd i det offentliges virksomhet. Opplysninger som er nødvendige for å
utføre gjøremål etter for eksempel universitets- og høyskoleloven eller andre lover kan skje
med grunnlag i dette alternativet. Behandlingen av personopplysninger i DBH danner
grunnlaget for Kunnskapsdepartementets forvaltning og til sist departementets offentlige
myndighetsutøvelse.
Videre har departementet lagt til grunn at utleveringen av personopplysninger til
forskningsformål kan hjemles i § 8 bokstav d og vilkåret om at behandlingen er nødvendig for
å utføre en oppgave av allmenn interesse. Med "allmenn interesse" etter bokstav d siktes det
primært til bruk av personopplysninger i forbindelse med statistisk, historisk eller
vitenskapelig virksomhet. DBH skal være tilgjengelig for forskning på utdanningssektoren, for
planlegging både sentralt i departementer og lokalt ved hver enkelt institusjon. DBHs
statistikk er også tilrettelagt for å dekke både forvaltningsmessige og forskningsmessige
behov.
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For øvrig viser departementet til avsnitt 4.2 når det gjelder kravene i den nye
personvernforordningen.
Når det gjelder den delen av DBHs behandling som skjer i form av utlevering av
personidentifiserbare opplysninger til for eksempel forskningsformål, må det gjøres en
konkret vurdering av om formålet med utleveringen oppfyller kriteriet om nødvendighet etter
popplyl. § 8 bokstav d. Personvernnemnda har avgjort at samtykke må anses å være lovens
hovedregel. Dette innebærer at terskelen for å behandle personopplysninger under
henvisning til at det vil være av allmenn interesse etter popplyl. § 8 bokstav d er høy.
Samtykke skal alltid vurderes, og dersom samtykke ikke lett lar seg gjennomføre og
behandlingen har stor samfunnsmessig betydning, vil det være mulig å påberope seg
"allmenn interesse" som rettslig grunnlag.
Følgende personopplysninger registres i dag i DBH: fødselsnummer, navn, kjønn,
statsborgerskap og e-postadresse. For studenter registreres i tillegg midlertidig
fødselsnummer, postadresse, karakterer fra videregående opplæring og opplysninger om
utdanningen som studieprogresjon og karakterer. For ansatte registreres opplysninger om
utdanning, stillingsforhold og lønnsforhold. Flere høringsinstanser påpekte imidlertid i første
høringsrunde at postadresse i enkelte tilfeller kan tilkjennegi taushetsbelagte opplysninger,
for eksempel dersom personen er bosatt på en helseinstitusjon, krisesenter, fengsel,
trygdebolig.
I dag skjer innrapporteringen av individdata om studenter og ansatte i universitets- og
høyskolesektoren med grunnlag i departementets instruksjonsmyndighet. De offentlige
utdanningsinstitusjonene er forvaltningsorganer under Kunnskapsdepartementet og dermed
underlagt departementets instruksjonsmyndighet. Private institusjoner som mottar tilskudd er
pålagt å rapportere data i tråd med det årlige tilskuddsbrevet. For private institusjoner som
ikke mottar statstilskudd har departementet i dag ikke myndighet til å pålegge slik
rapportering.
4.4.3 Departementets vurdering og forslag
Behovet for en lovhjemmel
Høringen knyttet til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for
statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning i 2016 viste at flere delte
departementets vurdering av at hjemmelsgrunnlaget for behandlingen var uklart. På
bakgrunn av disse innspillene og nye krav til rettslig grunnlag i nasjonal rett, jf.
personvernforordningen artikkel 6 nr. bokstav b foreslår departementet en klar bestemmelse
i universitets- og høyskoleloven som hjemler behandlingen av personopplysninger i DBH.
Departementet har også foretatt en vurdering av om samtykke, som er
personopplysningloven hovedregel om behandlingsgrunnlag, kan være et egnet grunnlag for
behandling av individdata i DBH. Departementet legger til grunn at det teknisk sett er mulig
for utdanningsinstitusjonene å innhente et elektronisk samtykke av sine studenter og ansatte
til innhentingen av disse dataene. Det er likevel her snakk om en database som skal
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inneholde informasjon om en svært stor gruppe mennesker. Dette gjør det uforholdsmessig
tid- og arbeidskrevende å innhente samtykke fra den enkelte. En innrapportering basert på
samtykke innebærer i tillegg en reservasjonsrett for den enkelte som vil gi et svekket
datagrunnlag i DBH, noe som dermed gjør det vanskelig å oppfylle formålet med
innsamlingen av personopplysninger. Departementet mener at rapportering av data om
studenter, ansatte og stipendiater basert på samtykke vil kunne føre til at informasjonen i
DBH blir mangelfull, og at dette vil vanskeliggjøre både forskning og departements
virksomhetsstyring. Departementet mener derfor at samtykke er et lite egnet
behandlingsgrunnlag.
Departementets lovforslag skal legge til rette for at utdanningsinstitusjonene innrapporterer
fullstendige data om sine studenter, doktorgradskandidater og ansatte til DBH. En lovfestet
rapporteringsplikt vil sikre at individdata rapporteres til DBH, slik at databasen kan være en
fullstendig og robust database som kan brukes i tråd med formålet. Den foreslåtte
lovhjemmelen angir formålet med innrapporteringen av personopplysningene, hvilke
opplysninger som skal innrapporteres, samt hvem som har behandlingsansvaret. Når det
gjelder bruken av individdata til forskning, foreslås det å avgrense dette til å gjelde forskning
på utdanningssektoren. En slik avgrensing av formålet vil gjøre at behandlingen av
personopplysninger er i samsvar med kravet i popplyl. § 11 bokstav d, som sier at
personopplysninger bare skal brukes til uttrykkelig angitte formål, jf. personvernforordningen
artikkel 5 nr. 1 bokstav b.
Opplysninger som skal behandles i DBH
Departementet foreslår at blant annet navn og fødselsnummer skal kunne rapporteres inn for
å sikkert kunne identifisere individer. Postnummer og kommunenummer vil blant annet bli
brukt i mobilitetsundersøkelser. Departementet har etter personvernkonsekvensvurderingen
kommet til at det ikke er nødvendig å samle inn ytterligere opplysninger om adresse, og
forslaget omfatter derfor ikke at det rapporteres inn adressene til studenter, ansatte eller
doktorgradskandidater.
Opplysninger om navn, kjønn, postnummer, e-post, fødselsnummer, statsborgerskap, yrke
og arbeidssted er ikke å anse som sensitive etter personopplysningsloven § 2 nr. 8. I
utgangspunktet er de heller ikke taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Fødsels- og
personnummer er likevel en opplysning som folk flest anser som beskyttelsesverdig, og i
henhold til popplyl § 12 skal fødselsnummer kun brukes der det er nødvendig for å oppnå
sikker identifisering.
Utgangspunktet er at opplysninger om bestått utdanning, herunder avlagte eksamener og
prøver, gjennomførte kurs, oppnådde grader og lignende, ikke er taushetsbelagte
opplysninger. For karakterer kan saken stille seg annerledes, og her skilles det også mellom
karakterer fra grunnskolen/videregående opplæring og karakterer fra høyere utdanning.
Karakterer fra videregående opplæring og grunnskolen er å anse som taushetsbelagte
opplysninger etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. I DBH vil det bli behandlet opplysninger om
karakterpoeng fra videregående opplæring, og dette må anses som taushetsbelagte
opplysninger.
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Når det gjelder personopplysninger om ansatte, vil behandlingen også omfatte opplysninger
om arbeid og lønn. Generelle opplysninger om arbeidssted, arbeidstid, yrke og stilling er ikke
taushetsbelagte opplysninger. Opplysninger om lønn og godtgjørelse når det gjelder arbeid
utført for det offentlige er ikke taushetsbelagte, men regnes nok av de fleste som
beskyttelsesverdige opplysninger. Opplysninger om lønn og inntekt som også er tilgjengelig i
offentlige skattelister, er ikke taushetsbelagte, selv om de gjelder ansatte ved private
Utdanningsinstitusjoner. Når det gjelder opplysninger om lønn og godtgjørelse til ansatte ved
private institusjoner, utover det som fremgår av offentlige skattelister, kan dette være
omfattet av taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd. Det blir per i dag hentet inn opplysninger
om fast lønn, faste tillegg, uregelmessige tillegg, bonus og overtidsgodtgjørelse for tilsatte,
men private høyskoler er ikke pålagt å rapportere disse opplysningene. I lovforslaget er det
derfor tatt inn en bestemmelse om at departementet kan pålegge henholdsvis
universiteter/høyskoler og fagskoler å rapportere inn disse personopplysningene uten hinder
av lovbestemt taushetsplikt.
Gjeldende personopplysningslov har en definisjon av sensitive personopplysninger i popplyl.
§ 2 nr. 8. Den nye personvernforordningen har en tilsvarende definisjon av "special category
of personal data", jf. personvernforordningen artikkel 9. De personopplysningene som skal
behandles i DBH faller ikke inn under disse definisjonene og det vil følgelig ikke registreres
sensitive personopplysninger i DBH.
Sammenstilling og utlevering av opplysninger til forsknings- og utredningsformål
For visse forsknings- og utredningsformål innen utdanningssektoren kan det være nødvendig
å sammenstille opplysninger fra DBH. NSD kan sammenstille ulike opplysninger i DBH, for
eksempel en sammenstilling av data innenfor fagskoleutdanningen og høyere utdanning.
NSD kobler imidlertid ikke selv opplysninger fra DBH med eksterne datasett. Dersom det blir
aktuelt å koble personopplysninger fra DBH med for eksempel registerdata fra SSB, vil det
være naturlig at koblingen foretas av SSB.
Behandlingsansvar
KD er behandlingsansvarlig for individdataene som samles inn i DBH, mens NSD er
databehandler. I henhold til databehandleravtalen skal NSD, på vegne av
Kunnskapsdepartementet, samle inn personopplysninger fra universiteter, høgskoler og
fagskoler. Avtalen sier også at NSD på visse vilkår kan utlevere personopplysninger til
mottakere som har lovlig behandlingsgrunnlag. Data fra DBH utleveres i dag blant annet til
Helsedirektoratet, NOKUT, NIFU, Lånekassen, SiU, SSB. Hver av disse organene blir
behandlingsansvarlig for personopplysningene de mottar. Gjennom DBH koordinerer NSD
innsamlingen av personopplysninger fra universitets- og høyskolesektoren og
fagskolesektoren. Universiteter, høyskoler og fagskoler får ett rapporteringspunkt, og
organene som trenger opplysningene kan hente disse fra DBH i stedet for å samle dem inn
selv.
Utleveringen av personopplysninger fra databasen må være i tråd med gjeldende
personvernlovgivning. For å sikre dette vil Kunnskapsdepartementet, gjennom
databehandleravtalen med NSD, sørge for gode rutiner ved utlevering. Blant annet skal det
avklares at mottaker har lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger, og at omfanget
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og typen personopplysninger som utleveres begrenses til det som er nødvendig for
mottakerens formål. Videre legges det opp til at utleveringen skjer på bakgrunn av en avtale
med mottaker som fastsetter rammene for mottakerens behandling av personopplysningene.
Vurdering av personvernkonsekvensene
Departementet viser til vedlagte personvernkonsekvensutredning for en grundig
gjennomgang og vurdering av forslagets personvernkonsekvenser. Departementet gir her en
oppsummering av de vurderinger som er gjort og som ligger til grunn for lovforslagene.
De foreslåtte lovbestemmelsene vil skape åpenhet om at det blir behandlet
personopplysninger om studenter, doktorgradskandidater og ansatte i DBH, og det vil bli
tydelig hva som er formålet med DBH og behandlingen av personopplysninger i databasen.
Behandlingen vil fremstå som forutsigbar for de registrerte og tydeliggjøre at departementet
har et rettslig grunnlag for behandlingen.
Selv om de som personopplysningene kan knyttes til (de registrerte) vil ha liten kontroll over
hvem som skal få tilgang til deres personopplysninger, er det viktig å ta i betraktning at
behandlingen ikke på noen måte skal brukes til kontroll, overvåking eller lignende som kan
være til den registrertes ugunst. Det vil ikke bli innsamlet eller behandlet noen sensitive
personopplysninger om de registrerte.
I rollen som behandlingsansvarlig for DBH, vil Kunnskapsdepartementet ha et stort ansvar
når det gjelder å ivareta personvernet til studenter, doktorgradskandidater og ansatte som får
sine personopplysninger behandlet i DBH. Den registrertes lovbestemte rettigheter må
ivaretas ved behandlingen, og en av forutsetningene for at den registrerte skal kunne
påberope seg sine rettigheter er at vedkommende får nok informasjon om behandlingen av
sine personopplysninger. Med rettigheter menes for eksempel rett til innsyn, informasjon,
retting og lignende. Departementet må sørge for at personvernregelverket blir overholdt, slik
at rettighetene til de registrerte personene blir ivaretatt.
Se lovforslaget § 7-8.

5. Språklige og tekniske endringer
Departementet har sett behov for noen mindre språklige og tekniske endringer i universitetsog høyskoleloven.
Tilrettelegging av studier
En student som har behov for tilrettelegging av studier, kan søke om dette i henhold til uhl. §
4-3 femte ledd. Bestemmelsen sier at institusjonen så langt det er mulig og rimelig skal
tilrettelegge for studenter med særskilte behov, men at tilretteleggingen ikke må føre til en
reduksjon av de faglige krav som stilles i utdanningen. Institusjonen fatter et vedtak om
hvorvidt studenten får tilrettelegging eller ikke. Vedtaket bør inneholde en begrunnelse som
sier noe om institusjonens vurderinger av hva som er mulig og hva som er faglig forsvarlig.
Dette vedtaket kan studenten påklage til institusjonenes klagenemnd, jf. uhl. § 5-1. Vedtak
om tilrettelegging etter § 4-3 femte ledd er ikke nevnt i uhl. § 7-6 om vedtak som regnes som
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enkeltvedtak, men det er presisert i forarbeidene at denne bestemmelsen ikke er
uttømmende.
For å presisere at studenter kan klage på vedtak om tilrettelegging etter § 4-3 femte ledd,
foreslår vi å endre uhl. § 7-6 annet ledd med en henvisning til bestemmelsen om
tilrettelegging.
Se lovforslaget § 7-6 annet ledd.
Bestemmelser om tilsyn med private universiteter og høyskoler
I Prop. 44 L (2016-2017) fremmet departementet forslag om endringer både i fagskoleloven
og universitets- og høyskoleloven. I universitets- og høyskoleloven gjaldt endringene først og
fremst kapittel 8. Endringene er sanksjonert, men ennå ikke trådt i kraft. Universitets- og
høyskoleloven kapittel 8, slik det blir seende ut som følge av disse endringene, kan ses i sin
helhet i Stortingets lovvedtak 70 (2016-2017).
I forbindelse med arbeid med ny fagskolelov i 2017 har departementet fått bistand fra
Språkrådet. Hele fagskoleloven foreslås vedtatt i ny språkdrakt, derfor har Språkrådet også
gitt innspill til språklig forbedring av de lovbestemmelsene i fagskoleloven som ble vedtatt av
Stortinget på bakgrunn av Prop. 44 L (2016-2017). Disse bestemmelsene tilsvarer
universitets- og høyskoleloven kapittel 8 om tilsyn med private universiteter og høyskoler.
Departementet viser til at reglene om private høyskolers og fagskolers forhold er vedtatt
samtidig, og på bakgrunn av samme lovforarbeid. Det er de samme hensynene som gjør seg
gjeldene bak bestemmelsene i både fagskoleloven og universitets- og høyskoleloven når det
gjelder de private aktørenes forhold. Departementet legger derfor til grunn at det vil være en
fordel at ordlyden i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven er mest mulig lik.
Departementet foreslår derfor enkelte rent språklige endringer i universitets- og
høyskoleloven kapittel 8, som svarer til forslag til endringer i fagskoleloven, basert på
Språkrådets innspill.
Se lovforslagene §§ 8-3 til 8-12.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Bestemmelsen om en ny vurdering av eksamenskarakteren ved større karakteravvik mellom
opprinnelig- og klagesensur, kan ha økonomiske og administrative konsekvenser for
utdanningsinstitusjonene. Departementet antar at en slik ny vurdering kun vil være aktuelt i
et fåtall saker, slik at eventuelt økte kostander kan håndteres innenfor institusjonens egne
rammer.
Når universitetene og høyskolene får mulighet til å sette spesielle opptakskrav selv, vil det
føre til en del merarbeid for Samordna opptak. Tilleggsbelastningen er i Kvalitetsmeldingen
anslått til 1 mill. kroner. Dette må håndteres i den ordinære budsjettprosessen. Eventuelle
merkostnader for universitetene og høyskolene ved innføring av spesielle opptakskrav må
tas innenfor institusjonenes egne rammer.
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Bestemmelsene knyttet til personvern antas ikke å øke de administrative eller økonomiske
kostnadene, da dette i hovedsak er en videreføring av gjeldende praksis.
De resterende forslagene har departementet vurdert slik at de ikke medfører økonomiske
eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for institusjonene, og eventuelle
merkostnader må tas innenfor institusjonenes egne rammer.

7. Lovforslagene
§ 3-6. Krav for opptak til høyere utdanning
(5) Departementet kan i forskrift fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til
gjennomføringen av studiet gjør dette nødvendig. Universiteter og høyskoler kan i tillegg
fastsette egne spesielle opptakskrav til enkelte studier. Nye opptakskrav må kunngjøres
senest to år før iverksettelse. Departementet kan pålegge institusjonen å samordne sin
praksis.
§ 3-9 Eksamen og sensur
(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen
vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende
studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av
kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. Det skal utarbeides sensorveiledning til alle
eksamener.
(5) Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én
ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakter er
fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur
av den skriftlige del av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig
karakter.
§ 4-9 Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
(3) Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må
anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller
andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning hvor slik deltakelse må
anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.
§ 4-15. Innhenting og behandling av personopplysninger til studieadministrative formål
(1) Utdanningsinstitusjonen kan behandle personopplysninger om en søker, student eller
doktorgradskandidat når formålet med behandlingen er å ivareta den registrertes rettigheter,
eller å oppfylle institusjonens oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.
(2) Utdanningsinstitusjonen kan behandle opplysninger om navn, fødselsnummer, D-nummer
og karakterer fra videregående opplæring og universiteter og høyskoler hentet fra offentlige
myndigheter, offentlige systemer for vitnemål, og statlige, fylkeskommunale og private
utdanningsinstitusjoner når dette er nødvendig for å oppfylle formålet som er nevnt i første
ledd. Innhenting av opplysningene kan skje elektronisk.
(3) Utdanningsinstitusjonen kan også behandle opplysninger om helse, sosiale forhold og
andre sensitive opplysninger som studenten selv har gitt institusjonen eller har samtykket til
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at institusjonene skal få, når disse opplysningene er nødvendige for studieadministrative
formål som nevnt i første ledd.
(4) Utdanningsinstitusjonen kan fatte vedtak ved hel eller delvis automatisert saksbehandling
i sine studieadministrative systemer. Den personen som vedtaket retter seg mot, kan kreve
at vedtaket overprøves manuelt av utdanningsinstitusjonen.
(5) Utdanningsinstitusjonen kan motta og behandle studentens politiattest elektronisk i sine
studieadministrative systemer på studier der det kreves at studenten skal legge frem
politiattest, jf. § 4-9. Politiattest som er utstedt og signert digitalt, kan kun leveres til
utdanningsinstitusjonen i digital form. Det forutsettes at studenten selv innhenter og formidler
politiattesten til utdanningsinstitusjonen.
(6) Departementet kan gi forskrift om behandling og registrering av personopplysninger i
studieadministrative systemer.
§ 4-16. Innhenting og behandling av personopplysninger i Samordna opptak
(1) Samordna opptak er en nasjonal samordningstjeneste for behandling av søknader om
opptak til høyere utdanning. Utdanningsinstitusjoner og andre organer som deltar i det
samordnede opptaket kan behandle personopplysninger om en søker, når formålet er å
behandle en søknad om opptak til høyere utdanning.
(2) Bestemmelsene i § 4-15 annet, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for Samordna
opptak.
(3) Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Samordna opptak er behandlingsansvarlig for
personopplysningene i det samordnede opptaket. Departementet kan gi forskrift om
behandling og registrering for det samordnede opptaket.
§ 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse
(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.
Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik
begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse
må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan
fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren
ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke
fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble
kunngjort.
(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I
begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for
bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Institusjonen bestemmer om
begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig.
(3) Det skal gis skriftlige sensorveiledninger til alle eksamener, og disse skal være tilgjengelig
for kandidatene etter at karakterer er fastsatt.
(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker
etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering
skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens
begrunnelse for klagen. Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett. En eventuell
endring av karakter etter klage, vil kun gjelde for den som har klaget.
(5) Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved
oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper
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klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig
avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme
om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen
vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er
kunngjort.
(6) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer, skal
utdanningsinstitusjonen foreta en vurdering av om vedtaket bør omgjøres uten klage, jf.
forvaltningsloven § 35.
§ 7-6 Forholdet til annen lovgivning
(2) Avgjørelse om generell godkjenning etter § 3-4, godskriving og faglig godkjenning etter §
3-5, opptak av studenter etter §§ 3-6 og 3-7, rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10, rett til
utsatt eksamen etter § 4-5, annullering av eksamen eller prøve etter § 4-7, bortvisning og
utestenging etter §§ 4-8 til 4-10, tvungen avslutning av doktorgradsutdanning etter § 4-13 og
klage over formelle feil ved eksamen etter § 5-2, regnes som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Det samme gjelder vedtak om tilrettelegging etter § 4-3, vedtak om sensur
etter § 3-9 og klage på karakterfastsetting etter § 5-3.
§ 7-8 Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning
(1) Formålet med behandling av personopplysninger i en database for statistikk om høyere
utdanning er å legge til rette for statistikk, utredning og forskning om høyere utdanning, og
for departementets forvaltning og styring av høyere utdanning.
(2) For studenter ved universiteter og høyskoler kan følgende personopplysninger
behandles:
- fødselsnummer
- midlertidig fødselsnummer
- navn
- statsborgerskap
- postnummer
- kommunenummer
- bostedsland
- e-postadresse
- karakterer fra videregående opplæring
- opplysninger knyttet til utdanning fra universiteter og høyskoler som studieprogresjon og
karakterer.
(3) For doktorgradskandidater og ansatte ved universiteter og høyskoler kan følgende
personopplysninger behandles:
- fødselsnummer
- ID-type og ID-nummer
- internasjonal ID-type og ID utstederland
- navn
- statsborgerskap
- postnummer
- kommunenummer
- bostedsland
- e-postadresse
27
336

yskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv. - 17/03712-2 Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv. : 17-03712-1 Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven(1228561)(1) 382437_1_1

- opplysninger knyttet til utdanning, stillingsforhold, lønn og finansiering av stillingen.
(4) Departementet kan pålegge universiteter og høyskoler å rapportere personopplysninger
som nevnt i annet og tredje ledd til databasen for statistikk om høyere utdanning, uten hinder
av lovbestemt taushetsplikt. Innhenting av opplysningene kan skje elektronisk.
(5) Personopplysningene i databasen kan utleveres og sammenstilles til forskning og
utredning om høyere utdanning, jf. første ledd. Opplysningene kan også utleveres til andre
departementer og statlige organer.
(6) Departementet er behandlingsansvarlig for databasen. Departementet kan gi forskrift om
behandlingen av opplysninger i databasen.
§ 8-3 Statstilskudd og egenbetaling
(1) Private universiteter og høyskoler som tilfredsstiller kravene som oppstilles i denne lov,
kan etter søknad til Kongen kjennes berettiget til statstilskudd til dekning av driftskostnader
for utdanninger som er akkreditert av NOKUT.
(2) Alle private universiteter og høyskoler skal benytte statstilskudd og egenbetaling fra
studentene til den akkrediterte utdanningen og innenfor lovens formål.
(3) Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, skal la tilskudd og
egenbetaling komme studentene til gode. Private universiteter og høyskoler som mottar
statstilskudd, kan ikke dele ut midler.
(4) Private universiteter og høyskoler som ikke mottar statlig tilskudd, kan ikke dele ut midler
som medfører at egenkapitalen blir lavere enn 20 prosent av eiendelene.
(5) Departementet kan gi forskrift om disponering av statlig tilskudd og egenbetaling,
herunder ved avvikling.
§ 8-4 Avtaler med nærstående
(1) Private universiteter og høyskoler kan ikke gjennomføre avtaler med nærstående eller
overføre midler til nærstående på andre vilkår enn det som ville vært fastsatt mellom
uavhengige parter.
(2) Institusjonen skal kunne dokumentere at det ikke er gjennomført avtaler i strid med første
ledd.
(3) Hvis departementet ber om det, skal nærstående til private universiteter og høyskoler gi
departementet innsyn i dokumentasjon om avtaler som nevnt i første ledd.
(4) Departementet kan gi forskrift om avtaler med nærstående, herunder hvem som regnes
som nærstående, og krav om dokumentasjon.
§ 8-5 Tilsyn
(1) Departementet fører tilsyn med private universiteter og høyskoler.
(2) Private universiteter og høyskoler plikter å bistå under tilsynet. De skal gi opplysninger
som kan ha betydning for oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av denne loven.
Departementet kan kreve at institusjonen dokumenterer og redegjør for slike opplysninger,
for eksempel ved å utlevere eller sammenstille regnskapsmateriale med bilag,
korrespondanse og styreprotokoller. Tilsynsmyndigheten skal få adgang til de lokalene
institusjonen disponerer.
(3) Tilsynsmyndigheten kan kreve at revisor og regnskapsfører utleverer opplysninger etter
andre ledd uten hinder av lovbestemt eller avtalt taushetsplikt.
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(4) Departementet kan gi forskrift om institusjonens plikt til å bistå under tilsynet, blant annet
om hvordan opplysninger skal gis, og om adgang til institusjonens lokaler.
§ 8-6 Rapportering
(1) Private universiteter og høyskoler skal rapportere regnskapsinformasjon og sammenstilte
data om studietilbud, studenter og personale til departementet.
(2) Private universiteter og høyskoler må gi særskilt melding til departementet ved fusjon,
fisjon, salg, omdanning og avvikling av virksomheten. De skal melde fra før slike endringer
gjennomføres.
(3) Departementet kan gi forskrift om private institusjoners rapporteringsplikt og meldeplikt,
hva rapporteringer skal inneholde og formkrav.
§ 8-7 Regnskap og revisjon
(1) Private universiteter og høyskoler er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 og
etter denne loven. Regnskapslovens unntak for små foretak i § 3-1 annet ledd, jf. § 1-6,
gjelder ikke for private universiteter og høyskoler.
(2) Private universiteter og høyskoler skal ha et økonomisk skille mellom de akkrediterte
delene av virksomheten og de ikke-akkrediterte delene av virksomheten. Regnskapene skal
kunne dokumentere at institusjonen opprettholder et slikt skille mellom delene av
virksomheten.
(3) Regnskapene for private universiteter og høyskoler skal revideres av statsautorisert eller
registrert revisor, jf. revisorloven § 3-1.
(4) Departementet kan gi forskrift om krav til regnskapet, dokumentasjon og revisjon.
§ 8-8 Pålegg om retting
Hvis departementet avdekker brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven
eller i grunnlaget for tilskuddet, kan departementet pålegge institusjonen å rette dette innen
en gitt frist.
§ 8-9 Krav om tilbakebetaling av statstilskudd
Hvis statstilskudd disponeres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov
eller grunnlaget for tilskuddet, kan departementet kreve tilskuddet tilbakebetalt. Vedtak om
tilbakebetaling av statstilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg.
§ 8-10 Tvangsmulkt
(1) For å sikre at pålegg som er gitt etter § 8-8 blir fulgt, kan departementet bestemme at den
pålegget retter seg mot, skal betale en tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkten fastsettes som
løpende dagsmulkt fra utløpet av fristen som er satt i pålegget, og inntil forholdet er rettet.
(2) Departementet kan gi forskrift om tvangsmulkt, blant annet om utstedelse, størrelse,
forfall, klage og lemping.
§ 8-11 Overtredelsesgebyr
(1) Hvis en institusjon overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan
departementet ilegge institusjonen et overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr kan ilegges
foretak selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.
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(2) Størrelsen på overtredelsesgebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Et endelig vedtak om
overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.
(3) Departementet kan gi forskrift om overtredelsesgebyr, blant annet om utstedelse,
størrelse, forfall, klage og lemping.
§ 8-12 Tilbaketrekking av akkreditering
(1) Hvis en institusjon ikke retter alvorlige forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven, innen fristen etter § 8-8, kan departementet trekke akkrediteringen
av institusjonen eller studietilbudet tilbake.
(2) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved tilbaketrekking av akkreditering
etter denne bestemmelsen.
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STUDIELEDERE VED FAGGRUPPE GLU
Forslag til vedtak:
1. Det etableres funksjoner som studieledere innenfor Faggruppe GLU ved studiested
Nesna, Levanger og Bodø. Studielederne rapporterer til faggruppeleder.
2. Studieleder skal på delegasjon fra faggruppeleder ha personalansvar og skal følge opp de
ansatte både hva forskning og utdanning angår, samt ha ansvaret for å drifte
studieprogrammene lokalt.
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Bakgrunn
I sak 67/16 ble det lagt frem forslag om tilpasning av faggruppestrukturen ved FLU. Styret
vedtok å opprettholde sine tidligere vedtak om organisering, og ba rektor om å komme
tilbake til styret med en sak knyttet til hvilket ansvar studielederne i Faggruppe GLU skulle
ha. I vedtaket ble det presisert at styret stilte seg positiv til å ansette studieledere innenfor
faggruppen ved hvert studiested.
Drøfting
FLU er i dag delt inn i åtte faggrupper. I de aller fleste faggruppene ivaretar faggruppeleder
selv personalansvaret for de vitenskapelig ansatte og er deres nærmeste leder. Faggruppe
GLU har imidlertid så mange ansatte at det er nødvendig å delegere personalansvaret videre
til studieledere.
Dette gir følgende organisering:

I det videre arbeidet med å utforme både rollen til faggruppeleder GLU og rollen til
studielederne, er det viktig å sikre en god grunnskolelærerutdanning som er i tråd med KD
sine forventninger til den nye GLU-masteren. Det betyr at det skal utvikles en helhetlig,
integrert grunnskolelærerutdanning som er forskningsbasert og praksisnær.
En felles faggruppe for GLU, med en faggruppeleder, bidrar til å sikre utviklingen av en
helhetlig og integrert lærerutdanning. Samtidig vil en faggruppe med en struktur bestående
av geografiske underheter, kreve ekstra fokus for å hindre at det utvikler seg for store
forskjeller i utdanningstilbudene på de ulike studiestedene. Det er derfor av stor betydning å
finne frem til en tydelig arbeidsdeling mellom faggruppeleder og studieledere som legger til
rette for lokale, praksisnære tilbud og samtidig fremmer utviklingen av helhetlige, robuste
løsninger på tvers av studiestedene1.
Ettersom studieleder får sine fullmakter på delegasjon fra faggruppeleder, gis det i det
følgende først en kort beskrivelse av faggruppeleders ansvar og oppgaver på FLU.

1

Ved Nord universitet har vi tilsvarende problemstilling i flere andre faggrupper, blant annet Faggruppe BLU og
Faggruppe sykepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
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Kort om Faggruppeleders ansvar og oppgaver
Faggruppeleder har det overordnet og strategiske ansvaret for GLU 1-7 og GLU 5-10
I henhold til Nord universitets overordnede linjeorganisering, blir ansvar, myndighet og
fullmakter delegert fra rektor til dekan og derfra videre til faggruppeleder.
Følgende punkter inngår i mandatet til faggruppeleder:





Faggruppeleder rapporterer til dekan, inngår i dekanens ledergruppe og er delegert
personalansvar og økonomiske fullmakter i henhold til vedtatte budsjettrammer for
faggruppen.
Faggruppeleder har ansvar for å legge til rette for fagutvikling, forskningsvirksomhet
og faglig kvalitet i utdanningsprogrammene innenfor faggruppens områder.
Faggruppeleder har et særlig ansvar for å bidra til utvikling av gruppens
kompetanseprofil.
Faggruppeleder har ansvar for at faggruppen drives innenfor aktuelle regler og
forskrifter, styrets vedtak og strategier for universitetet, og skal holde dekan
oppdatert på alle forhold av betydning i faggruppen.

Faggruppeleder GLU har det overordnede ansvaret for studieprogrammene GLU 1-7 og GLU
5-10, og har ansvar for å utpeke funksjonen som studieprogramansvarlig.2
Studieprogramansvarlig skal sikre at studiet henger godt sammen, og at emnene bygger på
hverandre.
Studieleders ansvar og oppgaver
Faggruppeleder for GLU er gitt et helhetlig ansvar for både forsknings- og
utdanningsvirksomheten i faggruppen. For å realisere de faglige målene på GLU med
studieledere som de ansattes nærmeste ledere, bør videre delegasjon fra faggruppeleder til
studieleder være analog til delegasjonen fra dekan til faggruppeleder. Dette innebærer at
studieleder gis et helhetlig ansvar for å følge opp de ansatte både hva forskning og
utdanning angår.
Studieleder har faggruppeleder som nærmeste leder og rapporterer til henne/ham i alle
forhold som har betydning for enheten. Studieleder inngår i faggruppeleders team.
Studieleder skal ha personalansvar for de ansatte, og vil være delegert definerte økonomiske
fullmakter.
De tre studielederne ved GLU vil få ansvaret for å realisere faggruppens strategier og planer
lokalt, og skal hver på sitt studiested bidra til å iverksette tiltak som fremmer felles profil,
idéutveksling, kunnskapsdeling og samhandling. Studieleder skal bidra til utvikling av en
positiv organisasjonskultur, til samhandling på tvers av studiestedene innenfor faggruppen,
mellom faggruppene på fakultetet og med administrasjonen.
Studieleder skal, sammen med faggruppeleder, tilrettelegge for FoU-samarbeid mellom
medarbeidere innen faggruppen og med andre fagmiljøer og skal sørge for at
studieprogrammene deltar i nettverk, både internt, nasjonalt og internasjonalt.

2

Studieprogramansvarlig er en definert rolle i kvalitetssikringssystemet for utdanning ved Nord universitet.
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Studielederne er ansvarlige for utarbeidelsen av individuelle arbeidsplaner til de ansatte og
skal fordele oppgaver mellom medarbeiderne i nært samarbeid med faggruppeleder og
seksjonskoordinatorer.
Som del av faggruppeleders team skal studielederne bidra i faggruppens plan-, budsjett-, og
rapporteringsarbeid. For å nå målene med den nye GLU-masteren er det avgjørende at
faggruppeleder sammen med sine studieledere skaper et team som kollektivt utvikler en
felles GLU 1-7 og GLU 5-10 for Nord universitet.
Studielederfunksjoner ved andre faggrupper
Ved Nord universitet har vi tilsvarende problemstilling med spredt geografisk distribusjon og
relativt stor antall ansatte i Faggruppe barnehagelærer og Faggruppe sykepleie, der det også
er aktuelt å opprette/videreføre funksjoner som studieledere. I enkelte andre faggrupper
kan det grunnet særlige forhold knyttet til utdanningstilbudenes egenart, også være behov
for studielederfunksjoner (f.eks. teaterutdanningen på Tindved i Faggruppe kunst og
kulturfag).
Arbeidet knyttet til organiseringen av ansvar og oppgaver i disse faggruppene er imidlertid
ikke kommet tilstrekkelig langt til at det er mulig å konkludere med hensyn til organiseringen
av studielederfunksjonene.
Økonomiske konsekvenser
Før fusjonen var det funksjoner som tilsvarte studielederfunksjonene som er beskrevet i
denne saken på Nesna, i Bodø og i Levanger. Disse funksjonene har blitt midlertidig
videreført frem til nå, og en videreføring av disse funksjonene vil ikke medføre ekstra
kostnader sammenlignet med i dag.

Oppsummering
Det skal være tre studieledere ved GLU, en ved hvert studiested. Studielederne rapporterer
til faggruppeleder. Studieledere gis på delegasjon fra faggruppeleder personalansvar og
ansvar for å følge opp de ansatte både hva forskning og utdanning angår.
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FRAMTIDIG STUDIESTEDSSTRUKTUR FOR NORD UNIVERSITET - MANDAT FOR
UTREDNING
Forslag til vedtak:
1. . Styret ber rektor starte arbeidet med en plan for framtidig studiestedsstruktur for den
faglige aktiviteten ved Nord universitet
2. Mandat: prosessen med å beslutte studiestedsstruktur for Nord universitet skal foregå i to
steg;
a. Analyse av dagens faglig aktivitet, kvalitet, kostnader og administrative
støttefunksjoner der Nord universitet tilbyr utdanning. I analysen skal
framtidsmuligheter for den faglige aktiviteten som vil bidra til strategi 2020 også
beskrives.
b. Utvikle forslag til scenarier som et beslutningsgrunnlag for framtidig
studiestedsstruktur for Nord universitet
3. Styret ber rektor starte arbeidet med analysen i henhold til pkt 2a
4. For å vurdere framtidig faglig aktivitet på hver av lokalitetene skal følgende kriterier
vektlegges:
a. Bidrar aktiviteten til å realisere strategi 2020?
b. Kvalitet i utdanningene og forskningsaktiviteten
c. Attraktivitet og etterspørsel fra studenter
d. Attraktivitet for vitenskapelig personale
e. Kostnadseffektivitet
5. Beslutningsgrunnlaget for framtidig studiestedsstruktur skal være ferdig i løpet av 2018
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Bakgrunn
I styrevedtak den 04.05.17 i sak 44/17, Helgelands rapporten, bad styret om at innholdet i rapporten
tas med i det videre arbeidet med studieportefølje og campusplan. Siden har behovet for å utvikle en
plan for studiestedsstruktur blitt inkludert i strategi 2020 og i arbeidet med utviklingsavtalen med
Kunnskapsdepartementet. Denne saken beskriver et mandat og en tidsplan for utredning av
framtidig studiestedsstruktur.
Det vil parallelt utvikles en digitaliseringsplan som sikrer at studiestedsstrukturen vil bidra til å nå
målene i strategi 2020
Definisjoner
Studiestedsstruktur: En plan for hvilke utdanningstilbud og forskningsaktivitet som skal foregå hvor
Studiested: En lokalitet for Nord universitet med universitetsnivå på infrastruktur og tjenester
Sted der vi tilbyr utdanning: En lokalitet der Nord universitet samler studenter i korte perioder på
utdanninger, og der ikke alle fasiliteter er tilgjengelig, f. eks bibliotek og studieveiledning
Campusplan: En plan for utvikling av infrastruktur på et studiested
Rammer
Styret vedtok 13.09.17 universitets nye strategi ("Strategi 2020"). Nord universitet sin visjon i Strategi
2020 er å bidra til å løse globale utfordringer med regionale løsninger. Dette skal gjøres ved hjelp av
sterke fagmiljøer med en tverrfaglig tilnærming til forskning og undervisning. I perioden fram til 2020
vil Nord universitet spesielt ha fokus på å løse utfordringer som vil sikre og utvikle universitetets
status i et lengre perspektiv.
Kunnskapsdepartementet sin «Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren»
understreker betydningen av økt kvalitet i utdanning og forskning ved hjelp digitalisering.
Universitetets struktur med stor geografisk spredning av studiesteder skaper derfor et særskilt behov
for bruk av moderne teknologi, som et verktøy for å nå målene.
Øvrige premisser er NOKUTs vedtak etter innledende tilsyn og universitets utviklingsavtale med
Kunnskapsdepartementet, samt rammene for virksomheten som beskrives via tildelingsbrevet.
Kriterier for vurdering
Målsettingen er å utvikle Nord universitet på en slik måte at strategi 2020 kan realiseres. Dette
forutsetter attraktivitet og etterspørsel fra studenter, attraktivitet for vitenskapelig personale,
kvalitet i eksisterende aktivitet, økt forskning, samt at vi evner å øke det strategiske
handlingsrommet gjennom økte inntekter og kostnadseffektivitet.
Utredningen av studiestedsstruktur skal derfor belyse hvor vi skal være med hvilken aktivitet. For å
vurdere framtidig faglig aktivitet på hver av lokalitetene foreslås det at følgende kriterier vektlegges:
a.
b.
c.
d.
e.

Bidrar aktiviteten til å fremme strategi 2020?
Kvalitet i utdanningene og forskningsaktiviteten
Attraktivitet og etterspørsel fra studenter
Attraktivitet for vitenskapelig personal
Kostnadseffektivitet
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Mandat:
Det skal utvikles en framtidig plan for studiestedsstrukturen ved Nord universitet.
Prosessen med å beslutte studiestedsstruktur for Nord universitet skal foregå i to steg,
1. Analyse av dagens faglig aktivitet, kvalitet, kostnader og administrative støttefunksjoner der
Nord universitet tilbyr utdanning. I analysen skal framtidsmuligheter for den faglige
aktiviteten som vil bidra til strategi 2020 også beskrives.
2. Utvikle forslag til scenarier som et beslutningsgrunnlag for framtidig studiestedsstruktur for
Nord universitet
1. Analyse.
Det skal lages en analyse av dagens undervisnings- og forskningsaktivitet, fagmiljø samt
administrative støttefunksjoner og kostnader knyttet til den totale aktiviteten på alle steder der
Nord universitet tilbyr utdanning. Analysen skal beskrive følgende elementer fra 2014 til og med
2017 for hvert av stedene;
 Den samlede undervisningsaktiviteten og sentrale kvalitetsparameter for hver av
utdanningene
 Forskningsaktivitet og forskningskvalitet
 Fagmiljø
 Administrative støttefunksjoner
 Kostnader ved dagens aktivitet – infrastruktur og kostnader ved de enkelte
utdanningene
 Økonomisk vurdering av evt behov for oppgradering av infrastruktur og
digitaliseringstiltak
 Tilgang til andre eksterne fasiliteter som trengs til utdanning eller forskning (f. eks
praksisplasser)
For hvert sted skal det også lages en beskrivelse av fremtidsmulighetene for utdanningstilbud og
forskningsaktivitet som vil bidra til strategi 2020.
2. Utredning av scenarier for en framtidig studiestedsstruktur
Utredningen skal på grunnlag av analysen utrede mulige scenarier for fremtidig studiestedsstruktur.
Ved vurdering og vektlegging av de ulike parameter i analysen skal det legges vekt på følgende
kriterier;
a.
b.
c.
d.
e.

Bidrar aktiviteten til å fremme strategi 2020?
Kvalitet i utdanningene og forskningsaktiviteten
Attraktivitet og etterspørsel fra studenter
Attraktivitet for vitenskapelig personal
Kostnadseffektivitet

Det skal for alle steder vi tilbyr undervisning vurderes om
1. det skal være et studiested med universitetsstandard på infrastruktur
det skal være et sted der vi samler studenter i korte perioder på utdanninger, og der ikke
alle fasiliteter er tilgjengelig, f. eks bibliotek og studieveiledning
2. Nord universitet sin aktivitet skal avsluttes på stedet
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Eierskap, ledelse og gjennomføring
Prosessen eies av rektor som rapporterer til styret
Prosjektleder utnevnes av rektor
Referansegruppe er strategisk ledergruppe (rektorat, direktører, dekaner og rektors stab)

Arbeidsprosessgrupper
Gruppe
Gruppe for analyse
Gruppe for utredning

Tidsplan
Arbeidsoppgaver

Medlemmer
Prosjektleder og intern gruppe evt supplert med ekstern
kompetanse
Blir bestemt senere

Oppgaver i styret

Tidspunkt

Vedtak av mandat,
analysegruppe og tidsplan

Diskusjon i styret og innspill til
mandat. Eventuelt vedtak av
mandat og tidsplan

30.10.17

Revidert forslag til mandat

Eventuelt vedta endelig
mandat
Styret orienteres om
foreløpige resultater av
analysen.

23.11.17

Styret gjennomgår og evt
reviderer prinsipper og
vekting av parameter for å
kunne utrede
studiestedsstruktur
Styret godkjenner analysen
som grunnlag for videre
arbeid.

21.06.18

Styret forelegges foreløpige
resultater av vurderingene.

25.10.18

Styret forelegges første utkast
av scenarier for en fremtidig
studiestedsstruktur
Styret vedtar framtidig
studiestedsstruktur

13.12.18

Orientering om status på
analyse arbeidet

Gjennomføring av analysen

Eventuelle
revidering/vurdering av
analysen basert på innspill fra
styret
Utredning av framtidig
aktivitet på de enkelte
studiestedene og utrede
scenarioer for framtidig
studiestedsstruktur
Utredningsarbeidet fortsetter.

Utredning videreutvikles
basert på innspill fra styret
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EIERSKAP OG STYRING AV FORSKNINGSINSTITUTTENE I UNIVERSITETETS
RANDSONE
Forslag til vedtak:
Styret ber rektor om å utøve eierskap i instituttene i henhold til følgende:
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) AS: Eierskapet i sin nåværende form opprettholdes
frem til det er avklart om TFoU beholder basisbevilgningen fra Norges forskningsråd (NFR).
Etter at utfallet er kjent skal det presenteres en tiltaksplan for Nord universitet sitt videre
engasjement i TFoU i første påfølgende styremøte etter at NFR har gjort sin beslutning.
Nordlandsforskning AS (NF): Nord universitet beholder eierskapet/aksjeposten, som følges
opp med inngåelse av (ny) samarbeidsavtale. Denne skal ivareta begge parters behov for
videre komplementær utvikling på strategisk nivå, og den skal også reflektere anbefalingene
i NRF’s evaluering. Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon på styrenivå.
SINTEF Helgeland AS: Aksjeposten i selskapet beholdes, og det inngås samarbeidsavtale.
Denne skal ivareta begge parters behov for videre komplementær utvikling på strategisk
nivå. Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.

348

108/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitets randsone - 17/03904-1 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone : Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone

Sammendrag
Dette dokumentet har sin bakgrunn i vedtak gjort av Nord universitet sitt styre den 13.
september 2017 i sak 60/17: «Styret ber rektor utrede og foreslå hvordan de to
instituttene, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling skal knyttes til Nord
universitet. Utredningen bør ha en bred tilnærming, og drøfte flere alternativer, herunder
hel og delvis integrasjon og aktiv eierstyring.»
Norges forskningsråds (NFR) evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene som kom i
februar 2017, konkluderte med at de spiller viktige roller i det norske kunnskapssystemet.
Konklusjon fra evalueringen er at forskningsinstituttene fungerer og bør brukes mer. Det er
derfor strategisk viktig og riktig at Nord universitet beholder eierskapet og videreutvikler
samarbeidet med instituttene, dersom de oppfyller NFRs krav for å operere som
forskningsinstitutt. Samarbeid om felles prosjekter, forskningssentra, infrastruktur, delte
stillinger og utdanning er, og vil være, svært verdifullt for begge parter.
Nord universitet er majoriteseier i to forskningsinstitutt, Nordlandsforskning 51% og
Trøndelag Forskning og utvikling AS (eier 48,1% dirkete, men kontrollerer 50.7 %), begge
med samfunnsvitenskapelig fokus. I tillegg eier Nord universitet 10% i selskapet SINTEF
Helgeland AS. Dette selskapet var ikke inkludert i sak 59/17 «Policy for randsonevirksomhet»
og «Policy for eierskap», siden eierskap nylig var drøftet i styret. Siden SINTEF Helgeland AS
har instituttet SINTEF som majoritetseier, er SINTEF Helgeland AS tatt med i denne saken.
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Følgende tre alternativ er drøftet som mulige eierskapsmodeller for TFoU:
Alternativ 1. Eierskapet i sin nåværende form opprettholdes frem til det er avklart om TFoU
beholder basisbevilgningen fra NFR, noe det ble stilt spørsmålstegn ved i NFR sin evaluering
av den samfunnsvitenskapelige instituttsektoren fra februar 2017. Etter at utfallet er kjent i
første del av 2018, skal det presenteres en tiltaksplan for Nord universitet sitt videre
engasjement i TFoU i første påfølgende styremøte etter at NFR har gjort sin beslutning
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Alternativ 2. Eierskapet beholdes uansett utfall av om TFoU beholder sin basisbevilgning,
ref. rapport fra NFR februar 2017. Styreleder skal sammen med ledelsen ved TFoU
igangsette følgende tiltak:
 Det utvikles en strategi som er komplementær til Nord universitetet Strategi
2020, som skal styrke instituttets forskningsprofil både når det gjelder
publisering og BOA-inntekter.
 Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Straks det foreligger en avklaring om basisfinansiering fra NFR skal det utarbeides et forslag
til samarbeidsavtale mellom TFoU og Nord universitet. Forslaget legges fram for styret ved
Nord universitet i første påfølgende styremøte etter at NFR har gjort sin beslutning.
Alternativ 3. Nord selger seg ut av selskapet og lar selskapet fortsette med dagens
virksomhet for å opprettholde sin regionale posisjon som bedriftsrådgiver for offentlig
sektor og næringsliv fordi:
 Tilfredsstiller ikke NRF’s regler for å motta basisfinansiering
 Forsker og publiserer for lite
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Som eier har ikke Nord universitet tillit til at TFoU uten en fusjon er i stand til
å oppretthold status som institutt
Øvrige eiere ønsker å videreføre dagens aktivitet på et regionalt nivå

Nordlandsforskning AS
Følgende tre eierskapsmodeller er vurdert for Nordlandsforskning:
Alternativ 1 - Nord universitet beholder eierskapet/aksjeposten, og inngår (ny)
samarbeidsavtale som ivaretar begge parters behov for videre utvikling på strategisk nivå, og
reflekterer anbefalingene i NRF’s evaluering. Målsettingen er å konkretisere samarbeidet,
utvikle komplementaritet og interaksjon for å styrke begge parter.
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Alternativt 2 –Fusjon med Nord universitet. NRF anbefaler at det opprettholdes to sektorer,
og vil ikke opprettholde basisfinansiering til instituttene dersom de fusjoneres med
universitet. Nordlandsforskning tilfredsstiller NRF’s krav og forventninger for å fortsatt motta
basisfinansiering, og har selv gjort vurderinger knyttet til fusjon. De er klar på at de ikke
ønsker en fusjon med Nord universitet.
Alternativ 3 – Fusjon mellom Nordlandsforskning og TFoU. Nordlandsforskning har selv
vurdert fusjon med TFoU, og konkludert med at dette ikke er ønskelig. Basert på TFoU’s
manglende tilfredstillelse av NRF’s krav for å opprettholde instituttets basisfinansiering,
risikerer man en fremtidig dårligere økonomi og dårligere måloppnåelse for et fusjonert
institutt.
Det skal utarbeides et forslag til samarbeidsavtale mellom Nordlandsforskning og Nord
universitet før 15.01.2018. Rektor orienterer styret i h.h.t. «Policy for randsonevirksomhet».
SINTEF Helgeland AS: Nord universitet beholder aksjeposten i selskapet. De prosjektplaner
som foreligger for bl.a. prosjektsamarbeid mellom Nord universitet, SINTEF AS og NTNU
knyttet til Mo industripark, bidrar til å befeste og videreutvikle universitets posisjon på både
nasjonalt og internasjonalt, og understøtter universitetets strategiske målsettinger og
profilområder.
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Det skal utarbeides et forslag til samarbeidsavtale mellom SINTEF Helgeland AS og Nord
universitet før 15.01.2018. Rektor orienterer styret om avtalen den 5. februar 2018 i h.h.t.
«Policy for randsonevirksomhet».

Saksframstilling
Innledning
Saken fremlegges med bakgrunn i tidligere sak 60/17 «Restrukturering av instituttsektoren»,
samt en oppdatert status på fusjonsprosesser som har foregått i norsk instituttsektor de
siste årene.
Vurderingene er basert på:
 Nord universitet Strategi 2020
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Vedtatte «Policy for randsonevirksomhet» og «Policy for eierskap i aksjeselskap»
NFRs evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene fra februar 2017.
o Vedlegg 1
Meld. ST 18 2014-15 «Konsentrasjon for kvalitet» med vekt på kapittel 7 – Forholdet
mellom universitets- og høyskolesektoren»
NFRs strategi for instituttsektoren 2014-2018
o Vedlegg 2
Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) innspill til ny instituttsektor
o Vedlegg 3

Beslutningsstøtte
Nord universitet strategi 2020 er ledende for valg av håndtering av eierskap og samarbeid
med instituttene i universitets randsone. Et videre samarbeid og eierskap må generelt støtte
universitetets strategi, ph.d.-programmene og profilområder. Videre må eierskap
tilfredsstille «Policy for randsonevirksomhet» og følge «Policy for eierskap i aksjeselskap».
Hovedtrekkene i de offentlige utredningene og anbefalingene går i retning av større enheter
i instituttsektoren, mer samordning på tvers av institusjoner og et tettere samarbeid mellom
UH og instituttene. Det gis ingen retningslinjer for eierskap, og NFR er tydelig på at
fusjonsprosessene må komme som initiativ fra instituttene. Styringssignalene baserer seg på
at konsentrasjon er sentralt for at forskere i Norge skal få mulighet til å delta i store
internasjonale forskningsprosjekt, en deltakelse som i dag er for lav. St.18 er spesifikk på
dette: «Det er rimelig å anta at et tettere samarbeid, og i noen tilfeller sammenslåing,
mellom et institutt og et universitet eller en høyskole, kan bidra til vesentlig
erfaringsoverføring og økt profesjonalitet i EU-arbeidet». Regjeringer har etablert en
finansieringsordning for å stimulere til fusjoner og tettere samarbeid i instituttsektoren, SAKmidler (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon).
NFR vil stimulere til økt mobilitet og samarbeid mellom deler av instituttsektoren og FoUavdelinger i offentlig og privat sektor. Målet er å utnytte landets FoU-ressurser for å øke
verdiskapingen i næringslivet. Også i forhold til institutter rettet mot offentlig sektor bør
mobilitet vurderes som et virkemiddel for bedre å ta i bruk FoU-basert kunnskap på en mer
systematisert måte. Som en konsekvens anbefales det økt mobilitet og samarbeid
karakterisert av stillingsdeling, delte stillinger, utleie, frikjøp utover tradisjonelt
prosjektsamarbeid.
Evaluation of the Social Science Institutes – NFR 2017 kap. 3.1.3 -- Evalueringen av de
samfunnsvitenskapelige instituttene gjennomført av NFR i 2016 og publisert i februar 2017,
konkluderer med at de spiller viktige roller i det norske kunnskapssystemet. En bibliometrisk
undersøkelse av vitenskapelig litteratur og forfatterskap viser at flere av instituttene er
internasjonalt fremragende miljøer med høy vitenskapelig påvirkning. Konklusjon fra
evalueringen er at forskningsinstituttene fungerer godt og bør brukes mer.
Evalueringene av instituttene påpeker at instituttene er viktige for utvikling og omstilling av
næringslivet og offentlig sektor. Instituttene er videre viktige i Norges bidrag til å løse
globale utfordringer. Mange institutter holder høy vitenskapelig kvalitet. Instituttsektorens
artikler siteres oftere enn universitets- og høgskolesektorens artikler. Evalueringene
dokumenterer høyt faglig nivå, store samfunnseffekter og fornøyde brukere Samtidig sier
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evalueringen at rammebetingelsene ikke er tilfredsstillende. Dette gjør at samfunnet ikke får
god nok avkastning av forskningsinstituttene i form av nytenkning, omstilling, innovasjon og
samfunnsutvikling. Her ligger det et potensial for et enda større samfunnsbidrag, som bør
utnyttes.
Instituttene gjør også en verdifull jobb i utdanning av doktorgradskandidater (ref Kap 3.3.2 –
Evalueringen). Evalueringen konkluderer med at man bør fortsette å investere i de
samfunnsvitenskapelige instituttene.
Evalueringene slår entydig fast at samarbeidet mellom instituttene og universiteter og
høgskoler må styrkes. Samarbeid om felles prosjekter, forskningssentra, infrastruktur, delte
stillinger og utdanning er svært verdifullt, slik det foregår f.eks. mellom SINTEF og NTNU,
mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), og mellom Uni Research og Universitetet i Bergen (UiB). UH-sektoren
bør fokusere på utdanning, etterutdanning og bidragsforskning. Instituttenes
hovedoppgaver bør være bidragsforskning og oppdragsforskning med leveranser i tillegg til
at noen institutter har forvaltningsoppdrag. NFR gir klare føringer knyttet til forholdet
mellom disse to inntektsstrømmene. Disse føringene bør gi en klarere arbeidsdeling mellom
instituttene og UH-sektoren, men danner også grunnlag for et tett samarbeid. Det bør
utvikles bedre samarbeid og arbeidsdeling nasjonalt, mens konkurranseflatene i større grad
bør gå internasjonalt.
Evalueringene peker på at økende sammenfall i oppgaver også kompliserer dette
samarbeidet. Forventningene om at UH-sektoren skal utføre oppdragsforskning fører til at
begge parter i økende grad konkurrer om de samme, ofte kortsiktige, oppdragene. Samtidig
har instituttene behov for langsiktig kompetanseoppbygging og mulighet til å søke
forskningsfinansiering med langsiktighet og faglig frihet. Dette gir også instituttene frihet til
strategisk utvikling, økende profesjonalitet og nasjonal og internasjonal anerkjennelse.
Den tradisjonelle arbeidsdelingen i forskningssystemet har over tid blitt mer utydelig.
Konsekvensen av at "alle skal gjøre alt", er dårligere ressursutnyttelse og utgjør en trussel for
nasjonalt samarbeid. Økt arbeidsdeling og faglig styrking er da også en begrunnelse for
fusjoner i UH-sektoren, og her er det et tydelig krav til mer aktivt eierskap som stimulerer til
komplementaritet og rolleavklaringer mellom universitetene og instituttene.
Samlet sett konkluderer overstående med generelle anbefalinger om større og mer robuste
institutt, et tettere samarbeid mellom sektorene og en videre satsing og utvikling av de
samfunnsvitenskapelige instituttene.
Status instituttsektoren
Etter Nord universitets styremøtet 22. juni og sak 60/17 «Restrukturering av
instituttsektoren», er det få nye kjente endringer i fusjonsarbeidet. For de 10 regionale
forskingsinstituttene, som Nordlandsforskning og TFoU er del av, har det så langt ikke blitt
noen fusjoner. Det eneste av disse instituttene som pr i dag er i fusjonsdiskusjon er
Møreforskning, men her avventes beslutning på hva som skjer med Høyskolen i Møre og
Romsdal.
I orienteringssaken (60/17) om instituttsektoren ble sammenslåingen av
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og
aldring (NOVA) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2014 nevnt som et eksempel på at
institusjonene tar initiativ til sammenslåing. I tillegg ble også Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) overtatt av HiOA i
2015. Som et unntak fikk disse instituttene beholde sin basisfinansiering. Fusjonen har fem
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års «fredningstid», slik at man får et godt grunnlag til å vurdere effekter og konsekvenser av
fusjonen. I vurdering av disse fusjonene må det også legges til grunn at instituttene var
statseid med relativt dårlig økonomi og at HiOA gjennom sin «søknad» om universitetsstatus
har behov for å øke sin førstekompetanse. Dette kan være tilstrekkelige motiv for fusjon,
uavhengig av øvrige anbefalinger fra ST.18 og NFRs strategi for instituttsektoren 2014-2018.
I desember 2016 ble det undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen
instituttselskapene Uni Research AS, Christian Michelsen Reserach AS, Iris AS,
Agderforskning AS og Teknova AS. Noe av målet er å danne en motvekt til SINTEF, som er
svært dominerende i det norske instituttmarkedet. Dette arbeidet har nå nådd en mer
formalisert fase gjennom etableringen av et eget sekretariat.
Bakgrunn
Drøfting
Vurdering av instituttene
Vurderingen av instituttene er utført med utgangspunkt i NFRs evaluering av de
samfunnsvitenskapelige instituttene fra februar 2017. I denne sammenhengen er
evalueringen brukt som et verktøy for å kartlegge instituttenes bidrag til Nord universitets
strategi, ph.d.-programmer og profilområder.
Tabell 1 – Sammenligning av forskningsaktiviteter og økonomisk resultat for de
samfunnsvitenskapelige instituttene:

T F&U
2013 2014
19,8
18,9
18,8
17,9
37 % 50 %
0
0,23

2015
18,5
16,9
24 %
0,09
8
0%
0,4
1
1
-0,3 -1,9

Totalt antall FTE*
Forskere FTE
PhDs pr forsker
Publikasjonpoeng pr forsker**
Antall pub 2013-2015
Delt nivå 2 publikasjon
Publikasjon pr forsker
Antall PhD studenter
1
Resultat - mill NOK
0,7
* FTE:full-time equivalent
** Publikajoner basert på bibliometriske analyser

Nordlandsforskning
2013 2014
2015
35
36
39,7
31
32
35,7
89 % 89 %
90 %
0,79 0,41
0,53
81
37 %
2,5
6
2
6
1,3
1,3
2,1

Nord universitets utfordringer og strategiske mål
Fusjon mellom Nord universitet og instituttene er vurdert som et alternativ, selv om
universitet er inne i en krevende prosess etter fusjonen per 01.01.2017. NFR anbefaler også
at initiativ til fusjon primært bør komme fra instituttene. NFR påpeker også at initiativet til
en fusjon mellom institutter, eller med deres eier, primært bør komme fra de respektive
institutter. Det må videre presiseres at en fusjon mellom to eller flere institutter vil gi
kontinuitet i støtten fra NFR, noe som ikke skjer dersom ett institutt fusjonerer med en UHinstitusjon.
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I det videre er det drøftet i hvilken grad instituttene bidrar til å støtte Nord universitets
utfordringer og hvordan bidrar de i forhold til universitetets strategiske mål. I følgende tabell
er graden av støtte fremstilt grafisk:

Grønn – møter og styrker Nord universtites utforinger og målsettinger.
Orange – usikker eller ikke relevant å vurdere i denne sammenhengen.
Rød – gir ikke bidrag til å Nords utfordring og/eller målsetning
Utfordringer
Høyere BOA-inntekter – spesielt NFR og H2020
Økt forsking
Økt publisering
Flere ph.d.-kandidatar som disputerer

Nordlandsforskning

Trøndelag F&U

SINTEF Helgeland

Internasjonalisering (utdanning og forsking)
Færre studium – rasjonalisering av tilbud – forskingsbasert
Rekruttering av studenter
Høyere produksjon av studiepoeng
Høyere kandidatproduksjon
Bygge en universitetskultur og en universitetsidentitet
Samlet vurdeing
Strategiske mål - Samspill med samfunn- og næringsliv
1.Koble samfunns- og næringsliv tettere til forskning og
undervisning
2.Økt andel av bidrags- og oppdragsfinansiert
forskningsaktivitet (BOA) i samarbeid med samfunns- og
næringsliv
3.Økt etter- og videreutdanning (EVU), finansiert av
tredjepart, som stimulerer gjensidig utvikling
4.Styrke kulturen og infrastrukturen for innovasjon og
entreprenørskap
5.Gjennom formidling og nært samspill, skape økt bevissthet
om universitetets bidrag til verdiskaping gjennom innovasjon
og entreprenørskap
Strategiske mål for forskning
1.Ha en kompetanseandel på henholdsvis 67 og 24 prosent på
første- og toppnivå i 2020
2.Ta fortløpende ut kompetanseplanens effekt på forskning
3.Styrke forskningsmiljøene knyttet til ph.d.-programmene og
de profilområdene som har en anerkjent nasjonal og
internasjonal rolle
4.Øke gjennomføring på ph.d.-nivå innen normert tid
5.Økt kommersialisering av forskningsresultater
6.Økt interaksjon mellom utdanning og forskning og
kunstnerisk utviklingsarbeid
Samlet vurdeing

Tabell 2 – Hvordan vurderes instituttene i forhold til universitetets utfordringer og
strategiske mål?
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Trøndelag Forskning & Utvikling
Trøndelag Forskning og Utvikling
1.Samsvar med lover og retningslinjer
2. Styrker Nord 's primære aktiviteter?
3. Begrenser universitetets selvstendighet?
4. Tydelige mål og verdi for samarbeid?

Vurdering
Ja
Nei, lite forskning og lite tilkn undervisning
Nei - men har liten betydning da det er liten
aktivitet mellom selskapet og Nord
Nei, USIKKER PÅ AVTALE!

Sum

5. Signert avtale vedr reglement for delegering? Nei
6. Vurerdt i hht "Policy for eierskap"?
Samlet vurdering

Ja, tilfrestilles

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom tidligere HINT og TFoU som skal fornyes innen
15.1.2018.
I det følgende er utdrag av NFRs evaluering kopiert inn. Hele evalueringen for TFoU er
vedlagt saken.
«Instituttet opererer i en region med liten tradisjon for FoU. Selskapet starter i 1983, har i
dag under 20 ansatte, har som mål å bringe økt verdi til sin egen region, samt å overføre
erfaringer/kompetanse til andre regioner. Instituttets hovedområder er: anvendt analyse og
rapportering, bedriftsutvikling, helse, velferd og samfunn og barndom og samfunn.
Relevans for sine tiltenkte brukere.
TFoU har som mål å bidra til utvikling i enkeltbedrifter, forretningsnettverk og klynger, for
eksempel innen agro-mat og andre viktige regionale næringer. Instituttet fungerer også som
innovasjonsformidler og innovasjons/kompetansemegler. Dette er funksjoner som skal
fjerne hull og hindringer for interaksjon i regionale innovasjonssystemer og - nettverk.
Majoriteten av inntektene komme fra offentlig forvaltning.
Instituttet argumenterer for at det bør kategoriseres som et regionalt institutt med en
nasjonal ambisjon. Det er imidlertid ikke mulig for panelet å identifisere et emne der
instituttet har hatt en betydelig rolle på et nasjonalt grunnlag.
Instituttets evne til og kvaliteten på forskning
Instituttet ser ut til å være mer en tilrettelegger og drivkraft for regionale
utviklingsprosjekter enn en sann vitenskapelig institusjon. Det gjør nesten ingen
vitenskapelig publisering. Instituttet erkjenner at dette er et problem og planlegger å endre
situasjonen.
Instituttets evne til å rekruttere, beholde og utvikle karriere for forskere.
Instituttet vurderer den aktuelle personalstrukturen til å være hensiktsmessig (den har 50%
ansatte med en ph.d.-grad), men mener at andelen doktorgrader er for lav i forhold til krav
til vitenskapelig produksjon. Det er vanskelig å rekruttere doktorander i eller til Steinkjer.
Trøndelag FoU har for tiden (2016) to doktorgradsstudenter.
Instituttets rolle i norsk forskningsstruktur
Instituttet har et regionalt fokus som tydelig skiller det fra institusjonene med et ikkeregionalt fokus. Det kunne sannsynligvis styrket sin rolle i den norske forskningsstrukturen
ved å fokusere på mer spesifikke forskningsområder. Dessuten er dets nasjonale rolle uklar,

355

108/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitets randsone - 17/03904-1 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone : Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone

og det mangler åpenbare spesialiteter. Det er vanskelig å se instituttet i en nasjonal rolle, gitt
sin nåværende strategiske tilnærming.
Samarbeid med andre institutter
Samarbeid med andre institutter er viktig for instituttet, blant annet for å kompensere for
størrelse. Samarbeidet er hovedsakelig regionalt, men nettverket strekker seg nasjonalt til
en viss grad, og i noen få saker også internasjonalt. Interreg er det foretrukne målet for
internasjonal finansiering.
Sosial og økonomisk innvirkning av instituttets virksomhet
Kanskje instituttets største ressurs er innsikt i og forståelse av regionen. Dette er en klar
styrke når det gjelder utlysning av prosjekter og for å gjøre instituttet til en ettertraktet
partner. Gjennom sin aktiviteter i VRI Trøndelag, har instituttet systematisk inspirert agromat miljøet i Midt-Norge å styrke forskning basert på industriens behov. Prosjektet har
bidratt til å styrke landbrukets innovasjonssystem i regionen. Videre har TFoU bidratt til å
styrke innovasjonssystemet i tømmerindustrien gjennom en prosjektportefølje som strekker
seg fra REGINN-programmet til NFR for 20 år siden, til prosjekter som "Skape verdier i
tømmerindustrien", "trepromotoren" et nettverk koordinert av Innovasjon Norge og flere
Interreg-prosjekter.
Kvalitet og realisme i instituttets strategi
Instituttet ønsker å forfølge intern kunnskapsbygging, endre noe av sin produksjon mot
vitenskapelig publikasjoner uten å svekke sin potensielle verdi for samfunnet. Dessverre
synes dette å være mer en ønsketenking enn en realistisk plan. Det er panelets mening at
den brede oppdragsporteføljen gjør det svært vanskelig å realisere instituttets
vitenskapelige ambisjoner. En troverdig strategi er fraværende.
Instituttet står overfor betydelige utfordringer både vitenskapelig og økonomisk, men de
mulige løsningene som er nevnt synes ikke å løse noen av disse utfordringene på en
troverdig måte. Instituttet nevner flere forskjellige måter å gå videre, men ingen av dem
virker veldig overbevisende. Panelet vil anbefale eiere skal ta større ansvar for å hjelpe
instituttet til å utvikle en robust strategi for kommende år. Panelet finner ikke de foreslåtte
tiltakene troverdig.
Økonomi og rammebetingelser for instituttets oppdrag
Instituttet er tilfreds med rammebetingelsene generelt og NRFs (RCNs)
kjernefinansieringskriterier spesielt. Regnskap viser at instituttet taper penger og antall
forskere ligger under det nivået som kreves for å motta basisfinansiering fra NFR.»
Vurdering
Instituttet står overfor store interne utfordringer med dårlig økonomi og lav
forskningsproduklsjon. Strukturelle endringer i eierskap, regionale reformer, og endrede
strukturer hos konkurrenter og partnere utgjør også en trussel.
Dersom instituttet ikke skal miste sin basisfinansiering er det påkrevet at det gjennomføres
raske og klare tiltak fra både eiere og instituttets ledelse. Instituttet tilfredsstiller «Policy for
eierskap», men bidrar ikke til å understøtte universiteters strategiske målsettinger og bidrar
ikke til å løse universitetets utfordringer.
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Det understrekes at etter evalueringen ble lagt frem, har det vært en positiv utvikling i selskapet. Selv
om selskapet styrer mot et underskudd også i 2017, så publiseres det, det er søkt om ett
forskingsprosjekt fra NFR og der TFoU er med i et konsortium på en EU-søknad med egen
arbeidspakke. Det er også etablert en tettere dialog med Nord universitet. Det er i vurderingen
hensyntatt at Nord universitet sin kompetanse knyttet til fagområdet skogbruk og tømmerindustri er
lav. Dette ivaretas i dag av instituttet.

Det er for universitetet tre realistiske alternativt for videre håndteringer av instituttet som er
drøftet i det følgende.

Alternative løsninger for TFoU sett fra Nord universitet sitt perspektiv
Med grunnlag i analysen over foreslår rektor det tre følgende alternativ for Nord universitets
engasjement i TFoU:
Alternativ 1. Eierskapet i sin nåværende form opprettholdes frem til det er avklart om TFoU
beholder basisbevilgningen fra NFR. Etter at utfallet er kjent skal det presenteres en
tiltaksplan for Nord universitet sitt videre engasjement i TFoU. Forslaget legges fram for
styret ved Nord universitet i første påfølgende styremøte etter at NFR har gjort sin
beslutning.
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Alternativ 2. Eierskapet oppholdes uansett utfall av om TFoU beholder sin basisbevilgning.
Styreleder skal sammen med ledelsen ved TFoU igangsette følgende tiltak:
 Det utvikles en strategi som er komplementær til Nord universitetets Strategi
2020, som skal styrke instituttets forskningsprofil både når det gjelder
publisering og BOA-inntekter.
 Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Straks det foreligger et positivt utfall fra NFR skal det utarbeides et forslag til
samarbeidsavtale mellom TFoU og Nord universitet. Forslaget legges fram for styret ved
Nord universitet i første påfølgende styremøte etter at NFR har gjort sin beslutning.
Alternativ 3. Nord selger seg ut av selskapet og lar selskapet fortsette med dagens
virksomhet for å opprettholde sin regionale posisjon som bedriftsrådgiver for offentlig
sektor og næringsliv fordi:
 Tilfredsstiller ikke NRF’s regler for å motta basisfinansiering
 Forsker og publiserer for lite
 Som eier har ikke Nord tillit til at TFoU uten en fusjon er i stand til å
oppretthold status som institutt
 Øvrige eiere ønsker å videreføre dagens aktivitet på et regionalt nivå.
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Nordlandsforskning
Nordlandsforskning
1.Samsvar med lover og retningslinjer
2. Styrker Nord 's primære aktiviteter?
3. Begrenser universitetets selvstendighet?
4. Tydelige mål og verdi for samarbeid?

Vurdering
Ja
Ja, forskning og undervisning - kompetanse?
Nei
Ja, uttrykkes gjennom ny samarbeidsavtale

Sum

5. Signert avtale vedr reglement for delegering? Nei
6. Vurerdt i hht "Policy for eierskap"?
Ja, tilfrestilles
Samlet vurdering

I det følgende er Forskningsrådets evaluering kopiert inn:
«Instituttet ble opprinnelig startet i 1979, i begynnelsen av bølgen av regionale
instituttutvidelse i Norge. I dag sysselsetter ca 40 personer og har tre forskerteam.
• Velferd
• Miljø
• Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling
Relevant for sine tiltenkte brukere
Nordlandsforskning beskriver seg selv som et regionalt nasjonalt institutt. De finner sine
forskningsemner regionalt, men hevder at de er av nasjonal/internasjonal relevans, særlig
innen barndomsforskning og pedagogisk deltakelse, turisme, bærekraftig utvikling og
tilpasning til klima og miljøendring. Deres kunder er derfor både på regionalt, nasjonalt og
internasjonalt politisk nivå og i regionale og nasjonale virksomheter. Instituttet sier det har
fokusert på tre emner for å øke sin konkurranseevne, som et svar på 2012-evalueringen, som
kritiserte instituttets fragmentering på tvers av fem temaer.
Instituttets evne til og kvaliteten på forskning
Nordlandsforskning oppfyller Forskningsrådets krav til å motta grunnleggende finansiering.
De tar sikte på å bruke data fra oppdragsforsknings som grunnlag for vitenskapelige
publikasjoner, og mener selv at dette er noe de må gjøre mer av. I 2015 utgjorde instituttets
forskning 14 prosent grunnforskning, 70 prosent anvendt forskning og 16 prosent
utviklingsprosjekter. Andelen av nivå 2 publikasjoner har økt fra 14% (2007-09) til 37%
(2013-15). Instituttet har som en del av sin strategi et mål om å øke sin vitenskapelige
produksjon.
Instituttets evne til å rekruttere, beholde og utvikle karriere for forskere
Som mange institutter som ligger i nærheten av universiteter, får Nordlandsforskning både
fordeler og ulemper når det gjelder bemanning. Dette ble tydelig da Høyskolen i Bodø ble
universitet og hadde behov for å øke bemanningen. Ved utgangen av 2015 hadde Institutt
ansatt 41,4 forskere, delt i forskningsteam på 9-16 ansatte. De har en høy andel av ph.d.’er
(30), og flere internasjonalt rekrutterte professorer.
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Instituttets rolle i norsk forskningsstruktur
Nordlandsforskning er etablert i en rekke nisjer. Forholdet til Nord universitet kan være litt
problematisk på grunn av de nye kravene til UH-sektoren om å øke sine BOA inntekter
(oppdragsbaserte inntekter) og en opplevd økt konkurranse om EU prosjekt, som
Horizon2020. (Framework Programme). Nordlandsforskning er et av flere liknende
institutter nasjonalt. Det er derfor mulig, og ønskelig, å øke differensieringen for å etablere,
og være bedre i stand til å forsvare seg i, bærekraftige nisjer.
Samarbeid med andre institutter
Det foregår noe internasjonalt samarbeid, men det meste av samarbeidet er basert på norsk
finansiering. Instituttet oppnår i svært begrenset grad EU-finansiering. Selv om det satses for
å øke disse, er ikke panelet overbevist om at disse anstrengelsene er tilstrekkelige.
Sosial og økonomiske konsekvenser av instituttets aktiviteter
Nordlandsforskning kan vise til flere prosjekter som gir samfunnsmessig konsekvenser
(impact), hvorav prosjekt knyttet til velferd og turisme synes å utmerke seg. Instituttet har
også noen forskningsprosjekter med nasjonal innvirkning. På nasjonalt nivå har
Nordlandsforskning hatt en viktig rolle i utviklingen av ny «ikke-fengsling straff» for unge
lovovertredere - "ungdomsstraff" eller "ungdomsoppfølging" (sanksjoner eller tilsyn). I en
regional sammenheng, utfører de forskning om langsiktige effekter av miljøfarer på velferd,
bosetting og forretningsutvikling i nordområdene. Instituttet har også gitt viktige bidrag til
forskning om hvordan man kan utvikle en nyskapende turistindustri, som er i stand til å øke
veksten og turiststrømmen til regionen.
Kvalitet og realisme i instituttets strategi
Strategien om færre og mer fokuserte forskningsemner virker hensiktsmessig, og
gjennomføringsprosessen virker ekte og vil trolig være effektiv i det lange løp. Internasjonal
orientering og økt vitenskapelig produksjon er også en del av strategien, men det er ikke
klart hvordan disse skal oppnås.
Tilrettelegging av rammebetingelsene for instituttets oppdrag
Instituttet mener at både NFRs programmer og regjeringens politikk favoriserer UH-sektoren
foran instituttene, og at NRFs program for institutt ph.d. fullt ut favoriserer de teknologiste
instituttene. Instituttet ønsker å se at videre basisfinansiering skal hensyn ta regional
tilstedeværelse og ikke-NPI1 produksjon.»
Vurdering
Nordlandsforskning gir viktige bidrag til forskning, særlig på regionalt nivå. En av
konklusjonene i NFR’s evaluering er at instituttet bør øke samspillet med sine eiere.
Instituttet bør fortsette sin innsats for å fokusere på nåværende aktiviteter og personell for å
etablere de fordelene som trengs for å spille en mer helhetlig rolle på nasjonalt nivå. Flere
konkrete tiltak vil være nødvendige for å realisere ambisjonen om økt internasjonal
deltakelse og økt vitenskapelig produksjon. Institutter har god økonomi og tilfredsstiller
NFR’s krav for å motta videre basisfinansiering.
1

*NPI – Norsk Publiseringsindikator
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Instituttets tilfredsstiller kravene i «Policy for eierskap i aksjeselskap» og deres samlede
aktivitet kan bidra til å understøtte universitet strategiske mål og utfordringer. Dette
forutsettes av det utformes en ny samarbeidsavtale som ivaretar universitetets behov og
skaper handlingsrom for instituttets strategi i tillegg. Et styrket samarbeid om felles
prosjekter, forskningssentra, infrastruktur, delte stillinger og utdanning vil være verdifullt for
begge parter og i tråd med anbefalingene fra NRF.
For Nord er det viktig at et styrkete samarbeidet understøtter Nords strategi understøttes og
utfordringer.
Alternative løsninger for Nordlandsforskning sett fra Nord universitet sitt perspektiv
Med grunnlag i analysen over foreslår rektor det tre følgende alternativ for Nord universitets
engasjement i Nordlandsforskning:
Alternativ 1 - Nord universitet beholder eierskapet/aksjeposten, og inngår (ny)
samarbeidsavtale som ivaretar begge parters behov for videre utvikling på strategisk nivå, og
reflekterer anbefalingene i NRF’s evaluering. Målsettingen er å konkretisere samarbeidet,
utvikle komplementaritet og interaksjon for å styrke begge parter.
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.
Alternativt 2 –Fusjon med Nord universitet. NRF anbefaler at det opprettholdes to sektorer,
og vil ikke opprettholde basisfinansiering til instituttene dersom de fusjoneres med
universitet. Nordlandsforskning tilfredsstiller NRF’s krav og forventninger for å fortsatt motta
basisfinansiering, og har selv gjort vurderinger knyttet til fusjon. De er klar på at de ikke
ønsker en fusjon med Nord universitet.
Alternativ 3 – Fusjon mellom Nordlandsforskning og TFoU. Nordlandsforskning har selv
vurdert fusjon med TFoU, og konkludert med at dette ikke er ønskelig. Basert på TFoU’s
manglende tilfredstillelse av NRF’s krav om å opprettholde instituttets basisfinansiering,
risikerer man en fremtidig dårligere økonomi og dårligere måloppnåelse for et fusjonert
institutt.

SINTEF Helgeland AS
SINTEF Helgeland
1.Samsvar med lover og retningslinjer
2. Styrker Nord 's primære aktiviteter?
3. Begrenser universitetets selvstendighet?
4. Tydelige mål og verdi for samarbeid?

Vurdering
Ja
Ja, begrenset til Helgeland og til et begrenset
fagområde.
Nei - men har liten betydning da det er liten
aktivitet mellom selskapet og Nord
Nei, Det mangler fortsatt en samarbeidsavtale

Sum

5. Signert avtale vedr reglement for delegering? Nei
6. Vurerdt i hht "Policy for eierskap"?
Ja, tilfrestilles
Samlet vurdering

I styresak nr 99/16 ble det besluttet å kjøp 100 aksjer i selskapet, med en påfølgende eierandel på
10%. I saken er det faglig og strategisk redegjort for rasjonale bak dette kjøpet. Utredningen i denne
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saken finner ingen argumenter i de påfølgende vedtak knytt til policy for eierskap, randsone eller i
vedtatt strategi, som tilsier endringer i eierskap. Legger ved oppsummering fra sak 99/16.
Det må nevnes at pr dato er det fortsatt ikke inngått samarbeidstale i hht vedtak pkt 2. Nord
universitet bør benytte denne muligheten til å sikre at samarbeidsavtale understøtter universitets
strategiske mål, profilområder og utfordringer.

Forslag til vedtak i denne saken er basert på utredning og vedtak i sak 99/16 SINTEF Helgeland
- Kjøp av aksjer og samarbeidsavtale

Vurdering
Utredningen i denne saken finner ingen argumenter i de tidligere vedtak gjort i Nord
universitet sitt styre, knyttet til policy for eierskap, randsone eller i vedtatt strategi, som
tilsier endringer i eierskap.
Det må nevnes at per dato fortsatt ikke inngått samarbeidstale i h.h.t. vedtak i pkt. 2, sak
99/16.
SINTEF Helgeland AS sett fra Nord universitet sitt perspektiv
SINTEF Helgeland AS.
Nord universitet beholder aksjeposten i selskapet. De prosjektplaner som foreligger i bl.a.
samarbeid mellom Nord universitet, SINTEF AS og NTNU knyttet til Mo industripark, bidrar til
å befeste og videreutvikle universitets posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og
understøtter universitetets strategiske målsettinger og profilområder.
Universitets eierskapet utøves gjennom representasjon i styret.

Vedlegg:
Skriv her
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Ny instituttpolitikk. Anbefaling fra Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).
1. Anbefalte tiltak
Sats mer på kunnskap som bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene





Øk Forskningsrådets budsjetter til handlingsrettet og utfordringsdrevet forskning.
Øk instituttenes basisbevilgninger til 25 prosent. Gi de friske bevilgningene strategisk
innretning for å sikre langsiktig kompetansebygging i de prioriterte områdene i
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Etabler anvendte forskningssentre på prioriterte områder i langtidsplanen og i
handlingsrettede programmer.

Mer forskning som styrker omstilling og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor







Øk offentlig investering i forskning til 1,25 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i en
overgangsperiode, og stå fast på målet om to prosent for næringslivet på lengre sikt.
Sørg for at de store postene i statsbudsjettet følges av forskningsbevilgninger som sikrer at
samfunnets midler benyttes til fremtidsrettede løsninger. En andel av offentlige utviklingsog utbyggingsprosjekter bør settes av til forskning og innovasjon. Departementene må ta
tydeligere ansvar for forskningspolitikk og -bevilgning på sine samfunnsområder.
Bruk innovative anskaffelser målrettet til forskning og innovasjon, øk bestillerkompetansen i
offentlig forvaltning og ta i bruk forskningsunntaket i offentlige anskaffelser.
Styrk SkatteFUNN, Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Brukerstyrt
innovasjonsarena (BIA).
Styrk virkemidlene for omstilling og fornying i offentlig sektor, som mobiliseringstiltak,
tverrfaglig sentersatsing/SFI for offentlig sektor og BIA for offentlig sektor.

Økt internasjonalt forsknings- og innovasjonsarbeid




Stimuler økt deltakelse i EU-forskning i alle sektorer ved å gi deltakelse i EU-prosjekter like
gode rammebetingelser som norskfinansierte prosjekter. Styrk stimuleringstiltakene (StimEU), Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsstøtte (POS).
Øk internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon (FoI) hos bedrifter og offentlige
virksomheter gjennom insentiver i Stim-EU.

God ressursutnytting og effektiv forskningsorganisering







Fordél en større andel av de offentlige forskningsmidlene i åpen konkurranse.
Stimuler samarbeidet mellom forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren (UH)
om utdanning og forskerutdanning, samt i langsiktige forskningssentre.
Tydeliggjør arbeidsdelingen i forskningssystemet gjennom ulike forventninger og insentiver
for sektorene for å øke samarbeid, effektivisere bruk av kompetanse og øke
konkurransekraft.
Sikre at offentlige og private virksomheter og institutter som utfører forskning konkurrerer
på like og transparente vilkår.
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Styrk tilgang til teknisk infrastruktur, databaser og tidsskrifter

Økt kvalitet, bedre relevans og uavhengig forskning





Bruk økning i instituttenes basisbevilgning strategisk til å styrke dialog og redusere barrierer
mellom offentlige og private oppdragsgivere og forskningsmiljøene.
Utvid institutt-stipendiatordningen til alle deler av instituttsektoren.
Etabler langsiktige forskningssentre for fremragende utfordringsdrevet forskning innrettet
mot langtidsplanens prioriteringer.
Etabler en instituttgruppering i Forskningsrådet for anvendt forskning innen helse- og
omsorgsfeltet for derved å skape et marked.

2. Forskningsanbefalinger basert på evalueringer
Tre nye evalueringer av instituttgrupperinger peker alle på de store positive samfunnseffektene av
forskningsinstituttenes virksomhet. Samtidig viser evalueringene at man fortsatt ikke realiserer
potensialet i bruk av instituttenes kunnskap. Konklusjonene av den fjerde evalueringen
(primærnæringsinstituttene) vil innarbeides når de foreligger i 2018.
Dette dokumentet beskriver samfunnseffektene av instituttenes forskning, utfordringene ved dagens
forskningspolitikk og anbefalinger for en ny instituttpolitikk.
Vi bygger på evalueringenes anbefalinger til forskningspolitikken, departementene og
Forskningsrådet, og konsentrerer oss om utfordringer og anbefalinger som gjelder hele
instituttsektoren – og som er omtalt i flere evalueringer. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utviklings (OECD) Reviews of Innovation Policy: Norway 2017 påpeker også mange av de samme
utfordringene og anbefalingene.

3. Samfunnseffektene av instituttenes forskning
Det er gjennomført tre evalueringer av henholdsvis miljøinstitutter, teknisk-industrielle institutter og
samfunnsvitenskapelige institutter. De peker på at forskningen holder høy kvalitet og er svært
relevant, at brukerne er fornøyde og at forskningen har stor samfunnsnytte. Forskningsinstituttene
kjennetegnes ved:






Fleksibilitet og prosjektorganisering
Uavhengighet
Fulltidsforskere i tett kontakt med praksis gjennom brukere og oppdragsgivere
Tverrfaglig tilnærming til samfunnets utfordringer
Formidling og vitenskapelig publisering er tett integrert

Miljøinstitutter
Miljøinstituttene holder ifølge evalueringen gjennomgående høy faglig kvalitet med forskergrupper
på et høyt akademisk nivå. Brukerundersøkelsen viser at instituttene leverer forskning som er solid
og relevant for brukerne. Miljøinstituttene vurderes som faglig solide av sine viktigste brukere.
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Teknisk-industrielle institutter
En samfunnsøkonomisk effektanalyse av de teknisk-industrielle instituttene viser at deres forskningsog innovasjonsarbeid har bidratt til å øke verdiskapingen i industrien med ca. 800 milliarder kroner
det siste tiåret. Summen utgjør rundt 1,1 prosent av den samlede verdiskapingen i industrien i
perioden.
Analysen viser også at hver offentlig krone disse instituttene har mottatt i perioden 1997–2013 har
utløst 3,40 kroner i andre inntekter til instituttene. Instituttene spiller ifølge evalueringen en svært
viktig rolle i det norske innovasjonssystemet. Både de direkte og indirekte økonomiske effektene har
stor betydning for norsk industri og offentlig virksomhet.
Ifølge brukerundersøkelsen er et flertall svært fornøyd med den vitenskapelige og tekniske
kompetansen i instituttene, og de får god skår på samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og
tilpasningsevne.
Samfunnsvitenskapelige institutter
Evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene konkluderer med at de spiller viktige roller i
det norske kunnskapssystemet. En bibliometrisk undersøkelse av vitenskapelig litteratur og
forfatterskap viser at flere av instituttene er internasjonalt fremragende miljøer med høy
vitenskapelig innvirkning.
Instituttene har betydelige samfunnseffekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og bidrar til
samfunnsmessig og økonomisk utvikling. De gjør også en verdifull jobb i utdanning av
doktorgradskandidater. Evalueringen konkluderer med at man bør fortsette å investere i disse
instituttene.
Konklusjon: Forskningsinstituttene funker og bør brukes mer
Alle evalueringene påpeker at instituttene er meget viktige for utvikling og omstilling av næringslivet
og offentlig sektor. Instituttene er viktige i Norges bidrag til å løse globale utfordringer. Mange
institutter holder høy vitenskapelig kvalitet. Instituttsektorens artikler siteres oftere enn universitetsog høgskolesektorens artikler. Evalueringene dokumenterer høyt faglig nivå, store samfunnseffekter
og fornøyde brukere.
Samtidig sier evalueringene at rammebetingelsene ikke er tilfredsstillende. Dette gjør at samfunnet
ikke får god nok avkastning på forskningsinstituttene i form av nytenkning, omstilling, innovasjon og
samfunnsutvikling. Her ligger det et potensial for et enda større samfunnsbidrag som bør utnyttes.

4. Utfordringer og løsninger
4.1 Strategisk innretning av bevilgninger og utnyttelse av forskningsinstituttene
Utfordring:
Norge trenger en styrket og utfordringsdrevet forskningspolitikk som adresserer behovet for
omstilling og innovasjon i samfunnet. Med noen hederlige unntak er det i dag liten sammenheng
mellom hvor de store midlene i samfunnet forbrukes i velferd og framtidig investering, og hvor
forskningsinnsatsen settes inn som skal sikre at fellesressursene brukes til beste for fellesskapet og
fremtidige generasjoner.
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Sektordepartementene tar i svært ulike grad ansvar for forskning i egen sektor. Evalueringene viser
at instituttpolitikken er summen av ulike og svakt koordinerte departementers forskningspolitikk, og
at det er behov for en mer helhetlig politikk på tvers av departementene.
Dette gjelder også departementenes bruk av Forskningsrådet som konkurransearena. Enkelte
departementer velger å fordele store forskningsmidler utenfor Forskningsrådets åpne
konkurransearena, direkte til egne miljøer eller egen sektor. Det svekker helheten i norsk
forskningspolitikk. Det er lite hensiktsmessig at offentlig forvaltning bygger opp intern
forskningskapasitet utover nødvendig bestillerkompetanse.
Løsning:
De store postene i statsbudsjettet må følges av store forskningsbevilgninger for å sikre at samfunnets
midler benyttes til fremtidsrettede løsninger. De offentlige forskningsinvesteringene må derfor økes
til 1,25 prosent av BNP i en overgangsperiode. Private og offentlige virksomheter må stimuleres til
økt investering i forskning og innovasjon gjennom økt bruk av målrettede virkemidler i
Forskningsrådet.
Nasjonalt må det prioriteres forskning på samfunnsområder med særlige utfordringer og der Norge
har spesielle konkurransefortrinn. Da bygger vi verdensledende forskningsmiljøer på områder som gir
størst avkastning av offentlige forskningsmidler, og som stimulerer økt privat investering i forskning.
Det bør derfor utvikles 21-prosesser (Et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering
eller departement for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige
samfunnsområder) og forskningsstrategier for alle departementer og samfunnssektorer.
Forskningsinstituttenes kunnskap bør utnyttes i strategisk dialog om samfunnsutfordringer og
næringspolitikk. I dag er det for lite dialog om de konkrete forskningsbehovene i forkant av
oppdragsforskningsprosjekter i offentlig sektor, der anskaffelsesregler vanskeliggjør slik dialog. Vi
trenger derfor finansieringsformer som gjør det mer legitimt med åpen dialog mellom instituttene og
myndighetene om kunnskapsbehovene.
Offentlige forskningsmidler bør generelt ikke tildeles direkte til enkeltmiljøer, men utlyses åpent
gjennom Forskningsrådets arenaer eller i et åpent oppdragsmarked. Dette sikrer at de beste
prosjektene og de beste miljøene utvikler kunnskap på de viktigste områdene for samfunnet. Det gir
økt transparens, likebehandling, og man oppnår effektiv ressursbruk og forskning med høy kvalitet og
relevans.
I den sammenheng bør det også etableres en egen instituttgruppering i Forskningsrådet innen helse
og omsorg og med basisbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gir ikke økte
kostnader, men bidrar til å etablere et marked på et viktig samfunnsområde. Økt kvalitet og relevans
i forskningen vil stimulere til økt EU-forskning på området.

4.2 Basisfinansiering
Utfordring:
Markedsavhengigheten er for høy og gjør det vanskelig for instituttene å forske tilstrekkelig på
temaer som det ikke er betalingsvilje eller -evne for i dag – men der kunnskapen trengs i morgen.
Ifølge evalueringene har instituttene for lite strategisk handlingsrom til å iverksette strategier og
fagutvikling som ser ut over kortsiktige markedsbehov. Lav basisbevilgning gjør at instituttene må

365

108/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitets randsone - 17/03904-1 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone : Vedlegg 3 FFA Ny instituttpolitikk

begrense langsiktig og eksplorativ faglig utvikling og samspill med brukerne. Lav basisbevilgning
begrenser også muligheten for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, hvor
finansieringsmodellen for instituttene forutsetter egenfinansiering gjennom basisbevilgning.
Alle evalueringene peker på lav basisfinansiering som en hovedutfordring, og anbefaler ulike måter å
styrke langsiktig finansiering knyttet til instituttenes samfunnsoppdrag. Evalueringene drøfter
mekanismer for å sikre at økning i basisbevilgningen brukes strategisk.
For miljøinstituttene foreslås det at friske midler brukes til å øke den delen av basisbevilgningen som
er knyttet til strategiske satsinger, for å sikre strategisk dialog mellom institutter og myndigheter. Det
anbefales å øke omfordelingen fra fem til ti prosent.
For de teknisk-industrielle instituttene anbefales det at myndighetene må engasjere instituttene
tettere i utvikling av nasjonale industri- og innovasjonsstrategier med klare mål. Økninger i basis bør
knyttes til strategisk transformasjon. Det anbefales at basisfinansieringen gir sterkere insentiver til
innovasjon og industriell omstilling. Ulike endringer i insentivene i basisfinansieringen anbefales.
For de samfunnsvitenskapelige instituttene trekker evalueringen frem behov for økt basisfinansiering
generelt og knyttet til regionale kunnskapsbehov spesielt.
Løsning:
Basisbevilgningen må over en fem-års periode (2018-2022) styrkes til 25 prosent. Dette er nødvendig
for at forskningsinstituttene skal ha et langsiktig perspektiv, være en innovasjons- og
omstillingsmotor for næringslivet og offentlige virksomheter og bidra til etablering av nye næringer.
Økt basisbevilgning vil bygge kunnskapsgrunnlag og infrastruktur for morgendagens utfordringer,
samt gi instituttene mulighet til å konkurrere på like vilkår internasjonalt. Tilsvarende institutter i
Europa har en basisbevilgning på 25-50 prosent.
Økningen i basisbevilgning bør rettes mot de prioriterte områdene i langtidsplanen og dermed sikre
at man bygger langsiktig anvendt forskning på de viktigste områdene for samfunnet. Ny strategisk
basisbevilgning bør gis innretning etter dialog mellom departement/Forskningsråd og institutt. En ny
type sentre, der slik dialog er en del av formålet, bør også prøves ut. Deltakelse i EU-forskning bør
gjøres mulig ved å gi deltakelse i EU-prosjekter like gode rammebetingelser som norskfinansierte
prosjekter. Stim-EU bør også endres slik at økt samarbeid med norske offentlige og private
virksomheter i EU-prosjekter stimuleres.

4.3 Arbeidsdeling
Utfordring:
Evalueringene slår entydig fast at samarbeidet mellom instituttene og universiteter og høgskoler må
styrkes. Samarbeid om felles prosjekter, forskningssentra, infrastruktur, delte stillinger og utdanning
er svært verdifullt, slik vi blant annet har sett mellom SINTEF og NTNU, mellom Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og mellom Uni
Research og Universitetet i Bergen (UiB).
Evalueringene peker imidlertid på at økende sammenfall i oppgaver gjør dette samarbeidet
vanskeligere. Forventningene om at universitets- og høgskolesektoren skal utføre oppdragsforskning
fører i økende grad til at flere løper etter de samme, ofte kortsiktige, oppdragene. Samtidig har
instituttene behov for langsiktig kompetanseoppbygging og mulighet til å søke forskningsfinansiering
med langsiktighet og faglig frihet.
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Den tradisjonelle arbeidsdelingen i forskningssystemet blir mer utydelig. Konsekvensen av at "alle
skal gjøre alt", er dårligere ressursutnyttelse og mindre nasjonalt samarbeid. Dette er tydeligst i
evalueringen av de teknisk-industrielle instituttene, der det anbefales at utformingen av politikk og
finansieringsverktøy fra regjeringen og Forskningsrådet bør ta sikte på å oppmuntre de ulike, men
komplementære rollene og ansvaret som ligger hos instituttene og universitetene, slik at bidragene
fra begge sektorer kan utnyttes i størst mulig grad. Økt arbeidsdeling og faglig styrking er da også en
begrunnelse for fusjoner i UH-sektoren.

Løsning:
Forskningspolitikken må stimulere bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom forskningsinstituttene
og UH-sektoren. Hvis begge sektorer stimuleres til å løse de samme oppgavene, undergraves
samarbeid mellom sektorene, samt at det medfører svekket internasjonal konkurransekraft. UHsektoren bør fokusere på utdanning, etterutdanning og bidragsforskning. Instituttenes
hovedoppgaver bør være bidragsforskning* og oppdragsforskning* med leveranser i tillegg til at
noen institutter har forvaltningsoppdrag. Dette vil gi en klarere arbeidsdeling og grunnlag for et tett
samarbeid om for eksempel forskningssentre, infrastruktur, forskerskoler og prosjekter. Det bør
utvikles bedre samarbeid og arbeidsdeling nasjonalt, mens konkurranseflatene i større grad bør gå
internasjonalt.
* Ved bidragsforskning henter institusjonen støtte til prosjekter fra nasjonale eller internasjonale
finansieringskilder uten at det stilles krav til motytelser. En mindre andel av den eksternt finansierte
FoU-virksomheten ved fakultetet er oppdragsforskning. Ved oppdragsprosjekter kjøper en
oppdragsgiver FoU tjenester som regel etter en forutgående anbudsprosess med konkurranse mellom
flere tilbydere. Oppdragsprosjekter belastes med alle kostnader ettersom subsidiering av egen
grunnbevilgning innebærer konkurransevridning overfor andre aktører. Egenandeler er derfor ulovlig
og altså uaktuelt.

4.4 Offentlige anskaffelser
Utfordring:
Evalueringene av instituttene innen miljø og samfunnsvitenskap peker på at praktiseringen av
regelverket for offentlige anskaffelser gjør dialogen vanskelig mellom offentlige brukere og
instituttene. Dette er også noe de teknisk-industrielle institutter merker. Evalueringene sier at
forvaltningen i økende grad selv utfører oppgaver som tidligere ble gjort av instituttene. Spesielt på
miljøområdet er evalueringen kritisk til at forvaltningen dupliserer instituttenes kompetanse.
Evalueringen av samfunnsinstituttene mener dette er en utfordring som instituttene må håndtere
ved å posisjonere seg lengre opp i verdikjeden.
Løsning:
Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget for offentlig politikk produseres på armlengdes avstand og ikke
bare internt i politisk styrte organisasjoner. Departementer og direktorater bør derfor ikke bygge opp
intern forskningsaktivitet. Offentlige anskaffelser bør brukes som et sterkt instrument for innovasjon
i både privat og offentlig sektor. Det offentlige har en viktig bestiller-rolle som bør styrkes ved i større
grad å spørre etter funksjoner snarere enn løsninger, og samtidig stille krav om forskningsbasert
innovasjon i sine anskaffelser. Det gir bedre løsninger i offentlig sektor, samtidig som det sørger for
et langt mer innovativt næringsliv som kan selge de samme løsningene til et internasjonalt marked.
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4.5 Rekruttering
Utfordring:
Ifølge evalueringene av instituttene innen miljø og samfunnsvitenskap er rekruttering til særskilte
faglige eller geografiske områder en utfordring. Alle evalueringene peker på hvor viktig det er at
instituttene er aktive i doktorgradsutdanningen, blant annet fordi doktorgradskandidater utdannet
ved instituttene får ferdigheter som gjør dem bedre rustet for næringsliv, forvaltning og anvendt
forskning. De aller fleste kandidatene skal senere arbeide i disse sektorene.
Løsning:
Instituttene må delta mer i doktorgradsutdanningen. Dette bør skje på områder der instituttene har
den sterkeste kompetansen, uavhengig av institutt og fag. Institutt-PhD-ordningen bør utvides til alle
fagområder. Det vil også gjøre det mulig å delta i nasjonale forskerskoler som krever at instituttene
deltar med egne stipendiater over tid. Universitet eller høgskole skal alltid være gradsgivende.

4.6 Instituttstruktur
Utfordring:
Alle evalueringene peker på at det må bli en bedre struktur i instituttsektoren. Særlig de minste
instituttene møter spesielle utfordringer, men dette er ulikt beskrevet for de tre grupperingene. For
de samfunnsvitenskapelige instituttene påpekes det at diversiteten i sektoren er en styrke som
skyldes at instituttene har vokst fram i samspill med behov hos brukere og markedet regionalt og
nasjonalt. Evalueringen er skeptisk til politisk drevne fusjonsprosesser, og mener at eventuelle
fusjoner må ta utgangspunkt i potensialet for faglige synergier, ikke bare i administrativ kapasitet.
I evalueringen av miljøinstituttene ser ikke panelet noen umiddelbar sammenheng mellom
miljøinstituttenes størrelse og forutsetninger for forskningskvalitet og internasjonal konkurranse.
Evalueringen av de teknisk-industrielle instituttene peker tydeligere på utfordringen med uproduktiv
konkurranse og et behov for restrukturering.
De minste instituttene er mer sårbare for prosjekttørke på enkeltområder. Fusjoner i
forskningssystemet bør bygge på forventninger om faglige synergier eller utvikling av nye
forskningsområder som ikke kan realiseres innenfor den opprinnelige strukturen.
Løsning:
Rammevilkårene bør legge til rette for en restrukturering som sikrer tverrfaglig anvendt forskning
med høy kvalitet, effektiv ressursbruk og internasjonal konkurransekraft. En ytterligere satsing på
sentre, som skaper tyngdepunkter innenfor langtidsplanens satsingsområder, vil være et effektivt
virkemiddel. Faglig synergi og samarbeid mellom forskningsmiljøer må stimuleres. Samorganisering
og samlokalisering kan stimulere faglig samarbeid, men er ikke en nødvendig forutsetning.
De fleste instituttene er uavhengige stiftelser eller aksjeselskaper som står fritt til å velge sin egen
organisering og strategiske posisjon. Strukturelle endringer pågår derfor kontinuerlig. Utviklingen
synes å gå i retning av større instituttenheter. Det er samtidig viktig å opprettholde et distribuert
kunnskapssystem for å understøtte konkurransekraft og verdiskaping i hele landet.
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4.7 Infrastruktur
Utfordring:
Tilgang til ulike typer forskningsinfrastruktur er en utfordring ifølge evalueringene av de tekniskindustrielle og de samfunnsvitenskapelige instituttene. For de teknisk-industrielle instituttene
handler det særlig om behovet for infrastruktur til testing og demonstrasjon. For de
samfunnsvitenskapelige instituttene er det manglende tilgang til bibliotek og databaser, som
representerer en økende kostnad som reduserer konkurransedyktigheten.
Løsning:
Tilgang til teknisk infrastruktur, databaser og tidsskrifter må styrkes. Det må bli raskere og billigere å
utnytte data fra Statistisk Sentralbyrå og andre dataleverandører, samtidig som sikkerhet og
personvern ivaretas. Vurdering av personvernet og i hvilken grad et prosjekt utfører forskning, bør
bare vurderes av ett eksternt organ, ikke flere ulike organer som setter ulike krav, i tillegg til å
forsinke og fordyre arbeidet.

Agnes Landstad
Daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena
agnes.landstad@abelia.no
91546610
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Om Norges forskningsråd
Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk
og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den
viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen,
departementene og andre sentrale institusjoner og miljø
er med tilknytning til forskning og utvikling (FoU). Videre
arbeider Forskningsrådet for et økonomisk og kvalitets
messig løft i norsk FoU og for å fremme innovasjon, i samspill
mellom forskningsmiljøene, næringslivet og den offentlige

forvaltningen. Forskningsrådet skal identifisere behov for
forskning og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettede
finansieringsordninger skal Rådet bidra til å sette i verk
nasjonale forskningspolitiske vedtak. En viktig oppgave er
å fungere som møteplass mellom finansiører, utførere og
brukere av norsk forskning og de som finansierer forskning,
og å medvirke til internasjonalisering av norsk forskning.
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Mål: Forskningsrådet vil bidra til at forskningsinstituttene
styrkerog videreutvikler sin særegne rolle i forsknings- og
utviklingssystemet – som tilbyder av forskning av høy kvalitet
og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i
samfunnet for øvrig.
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1
Bakgrunn

Forskningsinstituttene spiller en stor og viktig rolle i det norske forsknings-, utviklingsog innovasjonssystemet. Instituttene bidrar til kunnskapsutvikling på sentrale områder,
til å styrke innovasjonskraften i norsk næringsliv, til kunnskapsbasert forvaltning, og til
internasjonalisering av norsk forskning.

Målt i utført FoU er instituttsektoren nesten like stor som
universitets- og høyskolesektoren. Forskningsinstituttene
oppnår tildelinger fra de fleste av Forskningsrådets programmer og satsinger, og får en større andel av midlene som
kanaliseres gjennom Forskningsrådet enn universitets- og
høyskolesektoren.
Forskningsrådets vedtekter fastslår at Norges forskningsråd skal ”... bidra til god arbeidsdeling og samarbeid i det
forskningsutførende nivået og ha et strategisk ansvar for
instituttsektoren…”.

1.1 Overordnede rammer for strategien
I Melding St.18. 2012–2013 Lange linjer – kunnskap gir
muligheter (heretter kalt Forskningsmeldingen 2013) uttalte
regjeringen at det ikke bør gjøres vesentlige endringer i norsk
instituttpolitikk. Stortinget sluttet seg til at instituttsektoren
fyller sin rolle og at instituttene gjennomgående oppnår
gode resultater. Målet for instituttene skal fortsatt være å
frambringe forskning av høy kvalitet som blir brukt i nærings
liv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Stortinget sluttet
seg videre til at instituttene skal videreføre og forsterke
sin internasjonale orientering, særlig rettet mot EU, og at
instituttene skal styrke sin rolle i doktorgradsutdanningen.
Institusjonstypens rolle og egenart skal fortsatt bygges opp
gjennom i hovedsak indirekte styring, dvs. basisfinansiering,
nasjonale programmer og et åpent oppdragsmarked. Stortinget understreket at forskningsinstituttene, uavhengig av
organisasjonsform og tilhørighet til sektordepartement, må
gis like muligheter til å konkurrere om oppdrag fra offentlige
etater. Dette, sammen med føringene som ligger i Retnings
linjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter, gir
de overordnede rammene for Forskningsrådets strategi for
instituttsektoren.

4

1.2 Hva er instituttsektoren?
Med instituttsektoren menes i denne sammenheng to
grupper av forskningsinstitutter som er kjennetegnet ved
at de har FoU som sin primære aktivitet. For det første, de
om lag 50 instituttene som får sin basisbevilgning gjennom
Forskningsrådet i samsvar med Retningslinjer for statlig
basisfinansiering av forskningsinstitutter. For det andre,
seks statlige institutter som får bevilgning til dekning av sine
driftsutgifter direkte fra departementene. Forskningsrådets
strategiske ansvar for instituttsektoren omfatter hovedsakelig den første gruppen, men i den grad det er relevant
for helheten vil strategien også henvende seg til den andre
gruppen.
Forskningsinstituttene omfatter forholdsvis ulike typer institusjoner mht. oppgaver og ansvar, faglig orientering, kundeog brukergrupper, finansieringskilder samt eierstruktur,
tilknytnings- og organisasjonsform. Mens enkelte av instituttene er store, flerfaglige organisasjoner med flere hundre
ansatte, er andre små og faglig spissede med få ansatte.
Forskningsinstitutter med basisbevilgning gjennom
Forskningsrådet er fordelt på følgende fire grupper, eller
fordelingsarenaer (med ansvarlig departement i parentes):
> samfunnsvitenskapelige institutter
(Kunnskapsdepartementet)
> miljøinstitutter (Klima- og miljødepartementet)
> primærnæringsinstitutter (Landbruks- og mat
departementet og Nærings- og fiskeridepartementet
> teknisk-industrielle institutter (Nærings- og fiskeri
departementet)
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1.3 Utfordringer for instituttsektoren i dag
Forskningsinstituttene vil møte mange utfordringer i årene som
kommer, blant annet økende internasjonalisering av forskningen,
nødvendigheten av flerfaglig forskning og større konkurranse
om forskningsmidler. Instituttene må ha menneskelige, organisatoriske og finansielle ressurser til å møte disse utfordringene.
Instituttene må rekruttere blant de beste forskerne, og de må
kontinuerlig videreutvikle og fornye sin kompetansebase slik
at de kan svare på oppdragsgivernes framtidige kunnskaps
utfordringer.
Mange av forskningsinstituttene i Norge er relativt små
sammenlignet med tilsvarende institusjoner i andre land.
Sammenhengen mellom størrelse og faglig kvalitet er komplisert. Mange forhold spiller inn: fagområde, grad av spesialisering, organisering og omgivelser. Generelt synes det å være slik

at små organisasjoner er mer sårbare for endringer i markedet
enn store organisasjoner, og at store organisasjoner i større
grad vil kunne ha infrastruktur og støttefunksjoner som er
nødvendige for å delta i konkurransen om forskningsmidler.
I Sverige, Danmark og Finland er det nylig gjennomført reformer, som med ulike organisatoriske grep har hatt som formål
å styrke den anvendte og nytteorienterte forskningen. Et gjennomgående trekk ved reformene er konsentrasjon av ressurser
i større enheter, og mer samordning på tvers av institusjoner.
Mange av de norske ikke-statlige forskningsinstituttene har i
dag svak økonomi. Årlige driftsresultater ligger nær null over
flere år og egenkapitalen er liten sammenlignet med samlet
omsetning. Dette gjør instituttene sårbare. For å bygge opp
egenkapitalen må instituttene ha prosjekter både i det private
og offentlige oppdragsmarkedet som generer overskudd.

I FoU-statistikken omfatter instituttsektoren over hundre enheter som alle kan søke Forskningsrådets virkemidler.
Enhetene kan inndeles i følgende grupper:

helseforetak uten universitetssykehusfunksjon, muséer og andre enheter
offentlige institusjoner som utfører FoU, men som har annet
hovedformål (f.eks. SSB, Folkehelseinstituttet, Meteorologisk institutt)
statlige forskningsinstitutter som får driftsbevilgning direkte
fra departementene (FFI, HI, NIFES, SIFO, SIRUS, STAMI)
forskningsinstitutter som får basisbevilgning via Forskningsrådet
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2
Forskningsinstituttenes rolle og oppgaver
i det norske FoUoI-systemet

Forskningsinstituttene har en viktig rolle i det norske forsknings-, utviklings- og
innovasjonssystemet. På oppdrag fra, og i samarbeid med, næringslivet og offentlig
sektor, utvikler de forskningsbasert kunnskap for verdiskaping, forvaltning og
politikkutforming.

2.1 Innovasjon og næringsutvikling
Forskningsinstituttene har som viktig oppgave å utføre
anvendt forskning og kunnskapsutvikling for et bredt spekter
av norsk næringsliv. Særlig for små og mellomstore bedrifter
kan samarbeid med forskningsinstitutter være avgjørende
for gjennomføring av forskningsprosjekter som er nødvendige
for å realisere en innovasjon i markedet. For instituttene er
norsk næringsliv en viktig kundegruppe. Oppdragsinntekter
fra næringslivet utgjør i gjennomsnitt om lag 30 prosent
av de totale driftsinntektene, men med store variasjoner
både mellom instituttgruppene og innenfor hver gruppe.
Forskningsinstituttene er også svært sentrale i Forskningsrådets næringsrettede programmer og senterordninger. På
denne måten bidrar instituttene til utvikling av ny kunnskap
og teknologi som etterspørres i store deler av næringslivet.
Instituttene bidrar til kompetanseheving hos bedriftene
de samarbeider med, og til nye og forbedrede produkter,
prosesser og tjenester. Mange av instituttene bidrar også
til innovasjon og næringsutvikling gjennom etablering av
nye kunnskapsbaserte bedrifter og salg eller lisensiering av
teknologi.
Norge har regioner med ulike utfordringer og muligheter.
Tilgang på kompetanse og kunnskap som kan bidra til ny
skaping er nødvendig for næringsutvikling i en region.
6
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Forskningsinstituttene gir også vesentlige bidrag til
grunnleggende og handlingsrettet forskning for å møte de
store samfunnsutfordringene, og bidrar med kunnskaps- og
kompetanseutvikling som kommer hele samfunnet til gode.
Mange forskningsinstitutter har internasjonale oppdrags
givere og samarbeidspartnere, og bidrar på den måten til
internasjonalisering av forsknings- og utviklingsarbeidet
i Norge. De statlige instituttene er tillagt omfattende
forvaltningsrettede oppgaver basert på forskning innenfor
sine fag- og ansvarsområder.
Samarbeid i nettverk og klynger, som også involverer kunnskapsmiljøene, er av stor betydning for å få dette til. Flere
av de regionale klyngene i Norge er internasjonalt ledende
på sine områder, blant annet innenfor offshore, maritim og
marin sektor. Mange av forskningsinstituttene er sentrale
aktører i disse klyngene.

2.2 Politikkutvikling og fornyelse i offentlig sektor
Instituttsektoren er en viktig leverandør av forskningsbasert
kunnskap for offentlig sektor på nasjonalt, regionalt og lokalt
nivå. Offentlig sektor gir bidrag til instituttenes forskningsvirksomhet og kjøper FoU-tjenester fra instituttsektoren til
bruk i politikkutvikling og for utvikling av offentlige tjenester.
Mange institutter, spesielt de statlige forskningsinstituttene,
utfører også forvaltningsoppgaver for myndighetene (departementer, direktorater og tilsynsorgan) i form av kunnskapsutvikling og – formidling, forskningsbasert rådgivning og
utredning, overvåkning og beredskap.
Det er behov for å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Kunnskap er den viktigste innsatsfaktoren for å nå dette
målet. Arbeidskraft er en knapp ressurs i store deler av offentlig sektor, ikke minst innenfor helse- og omsorgsområdet.
Kommende endringer i befolkningens sammensetning vil
forsterke dette. Det krever fornyelse og innovasjon knyttet til
379
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Evalueringen av de regionale samfunnsvitenskapelige instituttene
konkluderermed at disse forsknings
instituttene har viktige roller i kraft
av sin regionale lokalisering. Instituttene ser på seg selv som regionale
kunnskapsleverandører og fungerer
også ofte som kunnskapsbase, kunnskapsutvikler, nettverksbygger og
strategisk partner for andre regionale
aktører. Det økonomiske grunnlaget
for å ivareta rollen som regional aktør
er imidlertid begrenset. Både av denne grunn og av faglige grunner er det
viktig for disse instituttene å kombinere
det å ha en regional rolle med det å
være deltaker på nasjonale og inter
nasjonale forskningsarenaer.

helse- og velferdsteknologi, og i utforming og organisering
av helse- og omsorgstjenester. Det vil også være behov for
fornyelse av arbeidsformer og organisering, og ny teknologi
for bedre og mer effektive tjenester innenfor områder som
arbeid og velferd, utdanning, samferdsel, energiforsyning,
miljø- og ressursforvaltning. Ut fra sin kompetanse og faglige profil, bidrar forskningsinstituttene med viktig kunnskap
og vesentlige forskningstjenester på disse områdene.

2.3 Kunnskaps- og kompetanseutvikling

Foto: Shutterstock

Gjennom deltakelse i Forskningsrådets programmer og
satsingerog deltagelse i EU-programmer, bidrar forsknings
instituttene på nasjonalt og globalt prioriterte områdermed
kunnskap som skal brukes til å møte de store samfunns
utfordringene: klima, miljø, energi, fattigdom, helse, arbeid og
velferd. Gjennom oppdrag fra, og samarbeid med, næringsliv
og offentlig sektor, bidrar instituttene til kompetanseheving i
bedriftene og forvaltningen. Forskningsinstituttene bidrar
også til kunnskaps- og kompetanseutvikling ved teori- og
metodeutvikling og ved at forskere ved instituttene underviser og veileder masterstudenter og doktorgradsstudenter
ved universiteter og høgskoler. Instituttene er også arbeidsplass for mange stipendiater. Gjennom disse aktivitetene
gir forskningsinstituttene et viktig bidrag til å utvikle
kunnskapsallmenningen.
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Rapporten: Evaluering av de tolv regionale forsknings
instituttene, Norges forskningsråd 2012, finnes på
Forskningsrådets nettsted.
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3
Forskningsrådets rolle og strategiske ansvar
for instituttsektoren
Forskningsrådet vil ivareta sitt strategiske ansvar for instituttsektoren gjennom
i hovedsak indirekte styring.

Gjennom fag- og instituttevalueringer skal Forskningsrådet
bidra med kunnskap og faglige råd for instituttenesstrategiske
utvikling og som grunnlag for særlige utviklingstiltak.

3.1 Premisser for Forskningsrådets arbeid mot
instituttsektoren
Rådet forvalter to sentrale elementer i denne politikken:
Basisfinansieringssystemet og nasjonale satsinger på
prioriterte områder (programmer, senterordninger, støtte
til forskningsinfrastruktur o.l.). I tillegg arbeider Rådet for
rammebetingelser i oppdrags- og bidragsforskningen som
gjør instituttene konkurransedyktige og attraktive nasjonalt
og internasjonalt. Instituttene har selv ansvaret for sin egen
økonomi og sin strategiske utvikling.

Formålet med planen er å få bedre systematikk og fornyelse
i evalueringsarbeidet, samt god framdrift og effektivitet.
Målet er økt nytte og bruk av evalueringene som kunnskapsgrunnlag for Forskningsrådets og myndighetens arbeid med
instituttpolitikk, for utvikling av Forskningsrådets virkemidler
og for instituttenes eget utviklingsarbeid. Forskningens kvalitet og relevans skal være et sentralt tema i evalueringene.
Kvalitetsvurderinger skal gjøres med et annet, mer anvendt
og nytteorientert perspektiv enn i fagevalueringer.
Institutter utenfor basisfinansieringsordningen som arbeider
på samme eller tilgrensende forskningsfelt som instituttene
innenfor ordningen, kan også bli inkludert i evalueringene.

3.3 Kvalitet
Forskningsrådet har, som hovedregel, åpne virkemidler som
institusjonene både i universitets- og høyskolesektoren og
instituttsektoren kan søke på. Rådet vil likevel gjennom sine
virkemidler og rådgivning bidra til at instituttene kan utvikle
sin særegne rolle innenfor en arbeidsdeling med universitetsog høyskolesektoren (UoH-sektoren). Samtidig er det viktig å
utvikle og hente merverdien av samarbeid på tvers av sektorene.

3.2 Kunnskapsgrunnlaget
Technopolis’ evaluering av Forskningsrådet i 2012 pekte på at
Rådet er en aktiv rådgiver, men at det analytiske grunnlaget for
rådgivningen bør styrkes. Gjennom årlig innhenting av nøkkel
tall og gjennom sin egen prosjektdatabase, har Forskningsrådet i dag relativt omfattende data om instituttenes
virksomhet og resultater.
Forskningsrådet vil, i årene som kommer, videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for rollen som instituttpolitisk rådgiver.
Bedre kunnskapsgrunnlag og mer inngående analyser av
instituttsektoren og instituttsektorens plass i FoU-systemet,
vil tydeliggjøre det strategiske ansvaret.
Instituttevalueringer utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Forskningsrådet har laget en plan for institutt
evalueringer som dekker perioden 2013–2018. I løpet av
denne femårsperioden vil alle instituttgruppene bli evaluert.
8

Kvaliteten på instituttenes forskning kan måles langs ulike
dimensjoner. Én dimensjon er den tradisjonelle forskningskvaliteten målt i antall publikasjoner i anerkjente tidsskrifter
og antall siteringer. Instituttene har de siste årene hatt en
økende produksjon av vitenskapelige publikasjoner, og artiklene
blir sitert langt mer enn verdensgjennomsnittet. Basisfinansieringssystemet gir uttelling for vitenskapelige publikasjoner
og evalueringen av systemet påviste at systemet hadde
bidratt til å oppfylle målet om styrket kvalitet.
Gjennomslag på nasjonale og internasjonale konkurranse
arenaer er en annen indikator på kvalitet. Instituttene har stor
uttelling i Forskningsrådet. Sammenlignet med UoH-sektoren
henter instituttene klart mer inntekter fra EU-finansiert
forskning, utenlandsk næringsliv og internasjonale forvaltnings
organer. Også forvaltningens og næringslivets kjøp av
FoU-tjenester fra instituttene kan tolkes som en indikator
på instituttenes kvalitet. Her vil faktorer som relevans,
samfunnsmessig eller praktisk nytteverdi, leveransedyktighet, produktivitet og potensial samt bidrag til verdiskaping
være kvalitetsmessige dimensjoner som vektlegges sterkt.
Instituttene har betydelige inntekter fra både forvaltningen
og fra næringslivet. Forskningsrådet vil bidra til at instituttene
opprettholder og videreutvikler kvaliteten på forskningen.
Kvalitet er avgjørende ved søknadsvurdering og tildeling
av forskningsmidler. Kvalitet på forskning er også et
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grunnleggende krav for å oppnå – og beholde – statlig
basisfinansiering.
Kjønnsskjev rekruttering til forskning og mannsdominans
i forskningsledelse, har i økende grad blitt sett på som et
kvalitetsproblem for forskningen og en sløsing med intellekt
uelle ressurser. Forskningsrådet har som mål å være en
sentralaktør for å fremme likestilling i norsk forskning. Virke
midlene skal utformes slik at de understøtter seleksjons
prosesser som bidrar til å fremme bedre kjønnsbalanse i
FoU-institusjonene. Likestilling og kjønnsbalanse er viktige emner
å ta opp i Rådets strategiske dialog med forskningsinstituttene.

3.4 Dialog og styring
Forskningsrådet vil videreutvikle og systematisere dialogen
med instituttene gjennom årlige instituttledermøter og
regelmessige dialogmøter med samtlige institutter som får
basisbevilgning. Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er
en naturlig samarbeidspartner for Forskningsrådet i institutt
politiske spørsmål. Forskningsrådet vil bidra til å etablere
arenaerslik at dialogen mellom departementene som brukere
av forskningen og instituttene, kan fungere bedre. Dette er
ikke minst viktig for de departementene som ikke har ansvar
for basisbevilgning til instituttene, men som er oppdrags
givere og brukere av instituttenes forskning.

stiftelser, i et fåtall tilfeller gjelder det også for aksjeselskaper.
Medlemmene som foreslås, eller utpekes, av Forskningsrådet,
representerer ikke Rådet som sådan, men representerer relevante samfunnsinteresser og spesielle faglige forutsetninger.
Forskningsrådets medvirkning ved styre- og rådsoppnevning
kan derfor ikke tolkes som en del av Rådets strategiske ansvar
for instituttsektoren. Det kan også stilles spørsmål ved om
nåværende ordning betyr at Rådet har en slags “eierskapsrolle”
overfor om lag halvparten av instituttene.
Forskningsrådets medvirkning ved styre- og rådsoppnevninger i
forskningsinstituttene bør vurderes og avklares. I dette inngår
også en vurdering av Forskningsrådets ”eierskapsrolle” overfor
instituttene uavhengig av organisasjonsform (stiftelse eller
aksjeselskap).

Forskningsrådet vil:
> videreutvikle kunnskapsgrunnlaget og
evaluere alle forskningsinstituttene i tråd
med evalueringsplanen for 2013–2018
> legge til rette for bedre dialog mellom
instituttene og departementene som brukere

Instituttsektoren er svakere representert i Forskningsrådets
styrende organer (hovedstyre, divisjonsstyrer og programstyrer) enn sektorens faktiske andel av FoU-virksomheten i
landet skulle tilsi. Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved
nyoppnevninger.

> videreutvikle og systematisere dialogen mellom
Forskningsrådet og instituttene

Forskningsrådet medvirker på ulike måter ved styre- og
rådsoppnevningen til vel halvparten av instituttene som
får basisbevilgning. Hovedtyngden av tilfellene gjelder for

> avklare Forskningsrådets rolle ved oppnevning av
medlemmer til instituttenes råd og styrer

> øke instituttsektorens andel av medlemmer i
Forskningsrådets styringsorganer
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Totale driftsinntekter etter finansieringskilder for instituttene innenfor retningslinjene

Basis 10 %
Bidrags- og forvaltningsinntekter 10 %
Inntekter fra Forskningsrådet 18 %
Nasjonale oppdragsinntekter 46 %
Internasjonale inntekter 13 %

Foto: Shutterstock

Øvrige inntekter fra driften 3 %

10
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4
Instituttenes rammevilkår og
konkurransearenaer
Forskningsinstituttene har mange ulike finansieringskilder og forutsetninger for å kunne
delta på de forskjellige konkurransearenaene. Forskningsrådet vil bidra til å finne gode
løsninger på de utfordringene dette gir.

Instituttenes finansieringskilder er: Basisbevilgninger,
forvaltningsoppdrag, direkte statlige oppdrag, FoU-midler
utlyst gjennom Forskningsrådet eller gjennom annen offentlig konkurranse, oppdrag for næringslivet i inn- og utland, og
midler vunnet i konkurranse om prosjekter utlyst av inter
nasjonale organisasjoner (f.eks. EUs rammeprogram) eller
andre lands myndigheter.

fra fem–seks prosent av de totale driftsinntektene for de
teknisk-industrielle instituttene til 15–16 prosent av de
totale driftsinntektene for de øvrige gruppene. Mange av
forskningsinstituttene er eksponert for et marked som ikke
er villig til å betale for langsiktig forskning og kompetanse
utvikling. Størrelsen på basisbevilgningen er derfor avgjørende for hvilke ressurser store deler av instituttsektoren har til å
møte utfordringer knyttet til kvalitet og kapasitet i forskningen, inkludert instituttenes evne til å være “fødselshjelper”
på områder hvor det ennå ikke eksisterer verdikjeder med
betalingsevne (såkalt ufødt næringsliv).

4.1 Basisbevilgninger
Forskningsrådet kanaliserer basisbevilgning til institutter
som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering
av forskningsinstitutter.

Forskningsrådet mener at basisbevilgningen er for lav til å
kompensere for at store deler av oppdragsmarkedets ikke vil
finansiere langsiktig kompetanseoppbygging i instituttene,
og for tilfeldige svingninger i de ulike markedene. Den er
også for lav til å fungere som base for ledelsens strategiske
styring. Forskningsrådet går derfor inn for en økning av basis
bevilgningene til forskningsinstituttene. Instituttgrupper
(fordelingsarenaer) med lav basisbevilgning bør prioriteres
ved vekst i basisbevilgningene.

Instituttenes basisfinansiering skal gi instituttene rom for kompetanseutvikling og spesialisering for å møte kunnskapsbehov
i næringsliv og forvaltning og bygge opp under instituttenes
egne strategier. Basisfinansieringen skal stimulere instituttenes vitenskapelige kvalitet, internasjonalisering og samarbeid.
Basisfinansieringen består av grunnbevilgning og strategiske
instituttsatsinger (SIS). Innenfor hver arena fordeles en del av
grunnbevilgningen ut fra hvilke resultater instituttene oppnår
på fastsatte resultatindikatorer foregående tre år.
Basisfinansieringssystemet ble evaluert i 2012. Hovedkonklusjonen var at finansieringssystemet har bidratt til å oppfylle
målet om styrket kvalitet og relevans, men at systemet
bør forenkles for å bidra til ytterligere måloppnåelse. Med
bakgrunn i anbefalingene har regjeringen revidert retningslinjene for ordningen med virkning fra 2014. Kravene for
deltakelse i ordningen er tydeliggjort, men de er fremdeles
skjønnsbaserte. Det er også skissert en prosedyre for hvordan
institutter kan tas inn i, eller tas ut av, ordningen. Antall
indikatoreri den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen
er redusert, og både nasjonale oppdragsinntekter og inter
nasjonalisering har fått større vekting enn tidligere.
Sammenlignet med UoH-sektoren og utenlandske
forskningsinstitutter har de norske forskningsinstituttene
lav basisfinansiering. Basisfinansieringen varierer imidlertid
mye både innenfor og mellom de enkelte instituttgruppene,
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Forskningsrådets ordning for å stimulere forskningsinstituttene til økt deltagelse i EUs rammeprogram for forskning
og innovasjon (STIM-EU) er i prinsippet en konkurranse- og
rettighetsbasert ordning på samme måte som basisbevilgningen. Forskningsrådet foreslår at STIM- EU ordningen styrkes,
se side 20.
Andelen av basisbevilgningen som fordeles ut fra resultater,
varierer for de fire instituttgruppene, fra 2,5 prosent til 10
prosent av basisbevilgningen. Tar en hensyn til SIS-delen av
basisbevilgningen, er andelen som fordeles ut fra resultater
enda lavere for de to gruppene som har SIS-ordningen. For at
instituttene skal få større uttelling for de oppnådde resultatene og for at ordningen skal bidra til mer like konkurransevilkår, mener Forskningsrådet at den resultatbaserte andelen
må økes for de gruppene som i dag har laveste andel, slik at
den blir 10 prosent for alle gruppene.
11
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Forskningsrådet vil:
> anbefale en økning av basisbevilgningen til
forskningsinstituttene; instituttgrupper med lavest
basisbevilgning bør prioriteres
> målrette og styrke den strategiske betydningen
av nåværende SIS-ordning
> anbefale at den resultatbaserte andelen av basisbevilgningen økes for de gruppene som i dag har
laveste andel slik at den blir 10 prosent for alle  gruppene

Foto: Therese Farstad, Forskningsrådet

> utvikle prosedyrer og kriterier for vurdering av for når
et institutt oppfyller kravene for å bli med i basisfinansieringsordningen, og for når et institutt ikke
lenger skal være en del av ordningen
> anbefale at institutter som konkurrerer på samme
marked og som oppfyller kravene i retningslinjene,
tas inn i basisfinansieringsordningen, og at institutter
som ikke oppfyller kravene tas ut av ordningen

Strategiske instituttsatsinger er innført for miljøinstituttene
og primærnæringsinstituttene. Ordningen skal bidra til at
instituttene utvikler langsiktig kunnskaps- og kompetanse
bygging på forskningsfelt av interesse for forvaltning og
næringsliv, og som ikke lar seg realisere gjennom andre
finansieringsordninger. I dag fungerer ordningen slik at instituttene selv definerer sine SISer i dialog med forvaltningen.
Det er ingen konkurranse mellom instituttene om midlene.
Forskningsrådets behandling av planer for kommende satsingerer rent administrativ, og planene vurderes dermed ikke
av eksterne fagfeller. Forskningsrådet mener at ordningen
må målrettes i større grad. Ordningen må støtte opp under
kunnskapsutvikling og strategiske satsinger som ikke lar seg
realisere gjennom andre finansieringsordninger, og som kan
bidra til fornyelse av offentlig sektor og nye vekstmuligheter
for næringslivet.

linjene. Prinsippet om like konkurransevilkår tilsier at
instituttersom konkurrerer i samme marked og som opp
fyller kriteriene i retningslinjene, herunder inngår i en
hensiktsmessig arbeidsdeling i FoU-systemet, bør komme
inn under ordningen med statlig basisbevilgning kanalisert
gjennom Forskningsrådet. For statlige institutter forutsetter
dette at det foretas en grenseoppgang mellom forvaltningsoppgaver og FoU-oppgaver som skal konkurranseutsettes.

I Forskningsmeldingen 2013 påpekte regjeringen at det bør
stilles høye krav til faglighet og samfunnsmessig relevans for
å være omfattet av ordningen med statlige basisfinansiering
gjennom Forskningsrådet. De reviderte retningslinjene
stiller krav om vitenskapelig kvalitet og brukerorientering,
at instituttene skal inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i
FoU-systemet, og at det skal legges til rette for at prinsippene
om akademisk frihet skal gjelde for all offentlig finansiert
forskning. Forskningsrådet vil operasjonalisere disse kravene
slik at Rådets vurdering av om nye institutter bør tas inn i
ordningen kan gjøres på et mest mulig objektivt grunnlag.
Forskningsrådet må også utvikle rutiner og prosedyrer
for vurdering av når et institutt bør tas ut av ordningen.
Flere statlige og private institutter utenfor retningslinjene
har en rekke likhetstrekk med de som omfattes av retnings-

4.2 Forskningsrådets programmer og satsinger

12

Forskningsrådet har et særlig ansvar for å påse og kontrollere at institutter som mottar basisfinansiering oppfyller
de grunnleggende kravene som er fastsatt i retningslinjene.
Forskningsrådet skal videre stille de krav til mottaker av basisbevilgning som er nødvendige for å sikre at midlene blir brukt
i samsvar med formålet og gjeldende regler, herunder reglene
om statsstøtte og om kryssubsidiering.

Forskningsinstituttene utgjør en betydelig ressurs for
forskningen på nasjonalt prioriterte områder i regi av
Forskningsrådets programmer og satsinger. Samtidig er
Forskningsrådet en viktig finansieringskilde for mange av
instituttene. Instituttene får god uttelling innenfor de store
programmene, de handlingsrettede programmene og i
kompetanseprosjekter for næringslivet. Instituttene er også
deltakere i Forskningsrådets ulike senterordninger, særlig
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mange institutter er
aktive innenfor virkemidler for regional FoU og innovasjon,
og som søkere i Regionale forskningsfond. Gjennom å være
samarbeidspartnere for næringslivet i innovasjonsprosjekter,
får de også indirekte finansiering fra Forskningsrådet.
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Forskningsrådet forventer at instituttene svarer på de
forskningsutfordringene som reises gjennom Forskningsrådets utlysninger, og at de bidrar aktivt i utviklingen av
kunnskap for verdiskaping, og kunnskap som svarer på
samfunnsutfordringene. Forskningsrådet vil se basis
finansieringsordningen i sammenheng med andre virke
midler og instituttenes øvrige finansieringsstruktur.

innovasjon, til å fange opp framtidsrettede prosjekter som
faller utenfor de nasjonalt prioriterte områdene, og som kan
gi næringslivet nye vekstmuligheter.
Fornyelse av offentlig sektor er et område med økende
oppmerksomhet. Økt satsing på innovasjon i og for denne
sektoren, er nødvendig for å forbedre og effektivisere de
offentlige tjenestene og styrke samspillet mellom forskning,
politikkutvikling og forvaltning. Forskningsinstituttenes
tematiske orientering tilsier at de både har en rolle og
et ansvar for å utvikle kunnskap som bidrar til å løse de
storeutfordringene som offentlig sektor står overfor. Flere
av forskningsinstituttene har allerede bygd opp en solid
kunnskapsbase på sentrale områder som miljøteknologi,
IKT-tjenester, velferdsteknologi, life science, arbeid og velferd.
Dette er kunnskapsområder hvor forskningsinstituttene
vil kunne bidra til å øke innovasjonsevnen, og dermed sikre
nødvendig fornyelse og omstilling innenfor store deler
av offentligsektor. Forskningsrådet vil prioritere disse
kunnskapsområdene og være en strategisk aktør for en
helhetlig forskningsinnsats for mer innovasjon i offentlig
sektor.

De nasjonale satsingsområdene for norsk forskning har et
relativtlangsiktig perspektiv, men innretningen på
Forskningsrådets programmer vil variere over tid som svar på
endringer i kunnskapsbehov. For å kunne gi svar på dagens
og framtidige samfunnsutfordringer, må forskningen blant
annet bli mer flerfaglig, og veien fra kunnskapsproduksjon til
anvendelse av resultater må bli kortere. Internasjonalisering
preger både samfunnsutviklingen og kunnskapsproduksjonen, noe som også gjenspeiles i Forskningsrådets satsinger.
Endringer i kunnskapsbehov, internasjonaliseringen av
kunnskapsproduksjonen og nødvendighetene av flerfaglig
forskning, er en utfordring for norske FoU-miljøer. Dette
gjelder også for forskningsinstituttene, som både skal bidra
i kunnskapsproduksjonen og sikre at forskningsresultatene
tas i bruk.
Forskningsrådets svar på stadig nye og mer komplekse
kunnskapsbehov, er å tenke helhetlig og langsiktig når nye
satsinger skal utvikles. Flere programmer og virkemidler
må sees i sammenheng. Større satsinger må være slik at de
både bidrar til å løse konkrete forskningsutfordringer og til
å bygge langsiktig kompetanse. Samtidig må det være et
tilstrekkelig volum på de åpne arenaene, herunder brukerstyrt innovasjonsarena og virkemidler for regional FoU og

Forskning for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor krever
aktiv medvirkning fra mange aktører. Ikke minst vil sterk og
forpliktende brukermedvirkning være nødvendig for å styrke
samspillet mellom forskning og anvendelse. Forskningsrådet
vil bidra til tettere samarbeid mellom aktørene i innovasjons
systemet: brukerne i offentlig sektor, næringslivet, institutt
sektoren og universitets- og høyskolesektoren. En styrking av
dette samspillet mener Forskningsrådet vil være avgjørende
for å utløse innovasjonspotensialet.
386
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4.3 Forvaltningsoppgaver og direkte finansiering fra
departementer
Sektorprinsippet er et grunnleggende prinsipp i norsk
forskningspolitikk. Prinsippet innebærer at hvert departement
har ansvar for å finansiere forskning på og for sin sektor, og
for avveining mellom bruk av forskning og bruk av andre
virkemidler for å realisere de politiske målene for sektoren.
Departementene kanaliserer årlig mer enn én milliard kroner
direkte til forskningsinstituttene. Tildelingene omfatter både
bevilgninger til statlige driftsutgifter, andre forvaltningsrettede
oppgaver (f.eks. overvåking), kunnskapsutvikling samt rene
FoU-oppgaver. I enkelte tilfeller vil direkte FoU-tildelinger
til utvalgte institutter frata øvrige institutter, som arbeider
innenfor samme område, muligheten til å konkurrere om
midlene. Dette kan gi mottakende institutter et konkurranse
fortrinn også for andre oppdrag, og kan på sikt føre til dårligere
kvalitet og ressursutnyttelse i forskningen.
Det må utvikles finansieringsmekanismer som gjør at instituttene kan levere policyrelevant kunnskap til det offentlige
uten at det samtidig skapes monopolsituasjoner eller hindrer
ulike perspektiver å komme til uttrykk.

Forskningsrådet vil:

Det nasjonale oppdragsmarkedet er viktig for alle de anvendte
instituttene, og inntekter herfra utgjør det meste av instituttenes inntekter. Vel 60 prosent av instituttenes oppdragsinntekter kommer fra næringslivet. For de teknisk-industrielle instituttene står næringslivet for om lag 80 prosent av
oppdragsinntektene. De største instituttene dominerer dette
markedet, og vel 75 prosent av inntektene fra det samlete nasjonale oppdragsmarkedet går til de fem største instituttene.
Konkurransen er stor i deler av det nasjonale oppdragsmarkedet. Antall aktører, betingelser og konkurranseforhold osv.
varierer mellom ulike deler av markedet. De fleste instituttene
er vant til skiftende markeds- og konkurranseforhold, noe som
krever omstillingsevne og taktiske disposisjoner. En viss grad
av usikkerhet er uunngåelig i et marked. Konkurransen bidrar
til å skape dynamikk og faglig utvikling. For hard konkurranse
og for stor usikkerhet kan føre til at planlegging blir vanskelig,
og at tilbyderne tvinges til å prioritere kortsiktige oppdrag som
respons på markedets etterspørsel. Kort planleggingshorisont
er uheldig for utvikling av god forskning som krever langsiktig
oppbygging av kompetanse og infrastruktur.
Forskningsinstituttene har som viktig oppgave å utføre anvendt forskning og kunnskapsutvikling for bredden av norsk
næringsliv, og er en helt avgjørende aktør i det norske innovasjonssystemet. Forskningsrådet ser det som særlig viktig å
koble forskere ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter sammen for å drive forskningsbasert innovasjonsarbeid i næringslivets egen regi. Innovasjonsprosjekter i
næringslivet og ordningen for nærings-ph.d er eksempel på
viktige virkemidler i denne retningen. Endringene i regel-

Foto: Sverre Jarid

> anbefale at en større del av de direkte FoUbevilgningene fra departementene til instituttene
utsettes for konkurranse ved å kanalisere midlene
gjennom Forskningsrådet, eller ved ordinær utlysning

4.4 Det nasjonale oppdragsmarkedet

14
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verket for SkatteFUNN, som gjennomføres med virkning fra
2014, gir instituttene bedre muligheter for å mobilisere til
forskningsbasert verdiskapning i samarbeid med næringslivet.
Offentlig sektor er den viktigste oppdragsgiver for miljøinstituttene og de samfunnsvitenskapelige instituttene. For begge disse gruppene kommer om lag 75 prosent av oppdragsinntektene fra offentlig sektor. Når offentlig sektor skal kjøpe
FoU-tjenester fra forskningsinstituttene må de følge Lov om
offentlige anskaffelser med tilhørende regelverk og forskrifter.
Regelverket for offentlige anskaffelser praktiseres på ulike måter av de offentlige etatene, og mye tyder på at oppdragsgiverne i for liten grad utnytter handlingsrommet i regelverket. Ikke
alle offentlige oppdragsgivere har god kompetanse når det
gjelder gjennomføring av anbudsprosesser. Situasjonen har
ført til at instituttene bruker mye tid og ressurser på å svare på
mange, relativt små, anbud.
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå
regelverket for offentlige anskaffelser. Forskningsrådet mener
det er viktig å få vurdert om regelverket kan praktiseres på en
mer hensiktsmessig måte. Handlingsrommet i det internasjonale regelverket må utnyttes bedre.
Departementer og offentlig forvaltning bruker anslagsvis rundt 1,5 milliarder kroner på kjøp av FoU-tjenester
(oppdragsforskning) for å framskaffe kunnskap til bruk for
forvaltning og politikkutforming. Denne typen oppdrag gir
offentlig forvaltning nødvendig kunnskap og utgjør en viktig
del av instituttenes finansiering. Det antas likevel at midlene
i noen tilfeller kunne vært utnyttet enda bedre ved kanalisering gjennom Forskningsrådets nasjonale programmer.
Spesielt gjelder dette for midler som går til forskning som
i formål er mye lik formålet til den langsiktige forskningen
i regi av Forskningsrådet. På denne måten kunne deler av
denne forskningen bli satt inn i en større tematisk sammenheng, selekteres gjennom veletablerte kvalitetsprosedyrer
og kobles mot andre finansieringskilder. Slik kunne en utvikle
mer robuste forskningsmiljøer som på lengre sikt ville være
bedre rustet for kortsiktige oppdrag fra det offentlige.

Forskningsrådet vil:
> bidra til at regelverket for offentlige anskaffelser
praktiseres på en hensiktsmessig måte og at
handlingsrommet i internasjonale regelverk utnyttes
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> vurdere hvordan offentlige midler til kjøp av
FoU-tjenester kan utnyttes bedre, f.eks. ved
kanalisering gjennom Forskningsrådets programmer

108/17 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitets randsone - 17/03904-1 Eierskap og styring av forskningsinstituttene i universitetets randsone : Vedlegg 2 Strategi instituttsektoret2014-18

DEL 5 / Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

5
Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Samarbeid mellom institusjoner og fag bidrar til å styrke
forskningens kvalitet og til å utnytte ressursene bedre. NIFU
har i en studie av instituttsektorens rolle og organisering
påvist at det allerede er mye samarbeid, både mellom institutter og mellom institutter og UoH-institusjoner. Graden av
samarbeid varierer imidlertid, og det er også rom for å videre
utvikle samarbeidet. Mye av samarbeidet i dag kommer i
stand gjennom kontakt mellom forskere eller forskergrupper
som arbeider med likeartede eller komplementære temaer
og problemstillinger. Det er mindre samarbeid på institusjonelt
nivå enn på forskernivå.
En rekke fag- og institusjonsevalueringer har pekt på behov
for tettere samarbeid og samspill mellom institutter og
UoH-miljøer. Noen evalueringer har pekt på utfordringen
som ligger i at UoH-forskningens karakter og innhold innenfor noen fag ikke skiller seg nevneverdig fra den handlings
rettede forskningen i instituttsektoren.
I følge Forskningsmeldingen 2013 er hovedbildet av instituttsektoren at det finner sted en rimelig grad av samarbeid,
arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Regjeringen så derfor
ikke noen grunn til å utforme egne mål og virkemidler, men
så positivt på initiativer om tettere institusjonelt samarbeid
og fusjoner innenfor og på tvers av institutt- og UoH-sektoren.
Forutsetningen er imidlertid at aktørene selv kommer til at
det gir grunnlag for bedre måloppnåelse og mer robuste
institusjoner. Sammenslåingen av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og
aldring (NOVA) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er et
eksempel på at institusjonene tar initiativ til sammenslåing
mellom institutt og UoH-institusjon. En spesiell utfordring
for økt samarbeid er at institusjonene i UoH-sektoren og instituttsektoren har ulike formål og er ulikt organisert. Dette
medfører også ulike kostnadsmodeller som kan være vanskelige
å håndtere i prosjektsammenheng. Ulike rammebetingelser
i institutt- og UoH-sektoren legger i enkelte tilfeller føringer
eller hindringer for samarbeid mellom institusjoner og fag,
både på forsker- og institusjonsnivå. Forskningsrådet vil
i dialog med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og
Universitets- og høyskolerådet (UHR) arbeide for å identifisere og redusere hindringer for samarbeid mellom UoH- og
instituttsektoren.
16
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Forskningsrådet skal bidra til at forskningsinstituttene inngår i det norske FoU-systemet
på en måte som sikrer god ressursutnyttelse og formålstjenlig samarbeid, arbeidsdeling
og konsentrasjon (SAK).

Mange institusjoner i UoH-sektoren har etablert eller bidratt
til å etablere egne juridiske enheter for å ivareta eksternt
finansiert virksomhet (bidrags- og oppdragsfinansierte
aktiviteter). De betegnes ofte som randsoneinstitutter. Både
moderinstitusjonen og randsoneinstituttet vil ha fordel av
geografisk nærhet, organisatorisk tilknytning og faglig samspill. Forskningsinstituttene kan levere FoU-tjenester delvis
basert på innsatsen til kompetent og fleksibel arbeidskraft
fra UoH-sektoren. Dette kan være et konkurransefortrinnsammenlignet med institutter som ikke har den samme
nære relasjonen til en UoH-institusjon. Det typiske er at
randsoneinstituttene over tid blir mer uavhengige, samtidig
som stadig flere UoH-institusjoner har eksternt finansiert
virksomhet i egen regi. Flere av instituttene som i dag får
basisfinansiering gjennom Forskningsrådet, ble etablert som
randsoneinstitutter. Forskningsrådet vil legge vekt på forvalte
basisfinansieringsordningen og innrette egne virkemidler slik
at forskningskvalitet og effektiv utnyttelse av FoU-ressursene
står i sentrum, og slik at konkurransen om forskningsmidler
skjer på mest mulig likeverdige vilkår. Ordninger som oppmuntrer aktørene til å organisere seg på en bestemt måte
kun av taktisk-økonomiske hensyn bør unngås.
Arbeidsdeling. NIFU viser i studien av instituttsektorens
rolle og organisering at samarbeidet mellom UoH-sektoren
og instituttsektoren har gitt en klar arbeidsdeling på de
fleste områdene. Denne arbeidsdelingen er både fagligtematisk, basert på forskningsart (grunnleggende forskning
vs. anvendt/brukerstyrt forskning) og basert på oppgaver
(undervisning vs. oppdrag).
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Forskningsrådet stiller krav om at nasjonale forskningsinfrastrukturer som Rådet bidrar til, skal gjøres tilgjengelige for
alle relevante brukere, også de utenfor institusjonen eller
konsortiet som eier infrastrukturen. Dette bidrar til arbeidsdeling når det gjelder eierskap og drift av infrastruktur. Også
databaser og tidsserier som er resultat av offentlig finansiering, skal gjøres tilgjengelige for andre forskere. Det er rimelig
at alle brukere – gjennom sine prosjekter – betaler de faktiske
driftskostnadene knyttet til egen bruk av infrastrukturen. For
eksterne brukerne er slike transaksjoner vanligvis gjenstand
for merverdiavgift. Ulikt merverdiavgiftsregime i instituttsektoren og UoH-sektoren kan være en utfordring når eierskap
og felles bruk av forskningsinfrastruktur skal avklares.
Forskningsrådet vil ta initiativet til å få utredet fakta omkring
disse avgiftsmessige forholdene.
Instituttsektoren er svært heterogen, både når det gjelder
rammebetingelser og faglig innretting, og også når det
gjelder størrelse. Evalueringen av de regionale samfunnsvitenskapelige instituttene understreker at det ikke er noen
direkte sammenheng mellom størrelsen på et fagmiljø og
kvaliteten på forskningen. Små grupper kan levere forskning
på høyt nivå. Men det er viktig at et forskningsmiljø inngår i
en organisatorisk, robust kontekst som sikrer tilfredsstillende
rammer. Institutter av en viss størrelse gir et bedre grunnlag
for å bygge opp en profesjonell ledelse og administrasjon,
og utvikle eller gå til innkjøp av forskningsinfrastruktur som
kan bidra til at instituttene kan hevde seg på de nasjonale og
internasjonale konkurransearenaene.
Norge har regioner med ulike fortrinn og muligheter. For
regional utvikling og verdiskaping er samarbeid i nettverk
og klynger, som også involverer kunnskapsmiljøene, av stor
betydning. Nasjonale og regionale forskningsinstitutter er
sentrale aktører i disse klyngene.
For en ytterligere utvikling av regionale klynger vil det være
viktig å legge til rette for sterkere kobling mellom erfarings-,
forsknings- og forretningsbasert kunnskap. Forskningsrådet vil
som strategisk aktør bidra til å utvikle disse koblingene ved å
mobilisere til forskning gjennom utvikling av egne målrettede
virkemidler, tilpassing av eksisterende virkemidler og videreutvikling av samarbeidet med andre offentlige og private aktører.
Det er et forskningspolitisk mål å utvikle forskningsmiljøer som
er gode nok til å hevde seg i den nasjonale og internasjonale
konkurransen, og som også er robuste nok til å tåle interne
og eksterne endringer. For å få til dette er det nødvendig å
bygge allianser, faglige nettverk og formalisere samarbeid
med andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.
Spesielt for små institutter og fagmiljøer kan det være hensiktsmessig å inngå i mer formaliserte og forpliktende former
for samarbeid med andre institutter og UoH-institusjoner.
Dette kan være et første skritt på vei mot en sammenslåing.
Forskningsrådets senterordninger og programvirksomhet kan
spille en viktig rolle for samarbeidet mellom instituttsektoren
og UoH-sektoren, og bidra til en faglig konsentrasjon på tvers
av sektor- og institusjonsgrenser. Dette krever at prosjektbudsjettene gir rom for slikt samarbeid, og at merverdi av
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DEL 5 / Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

samarbeid vektlegges sterkere enn i dag ved evaluering av
søknader når det er relevant.
Konsentrasjon i betydningen store enheter, er et kjenne
tegn ved deler av instituttsektoren, men innenfor noen
instituttgrupper er det også mange små enheter (samfunnsvitenskapelige institutter og til dels miljøinstituttene).
En samling i færre og større enheter i instituttsektoren vil
kunne styrke sektorens internasjonale konkurransekraft og
evnen til å håndtere store, flerfaglige prosjekter rettet mot
samfunnsutfordringer og innovasjonsbehov. Forskningsrådet mener det kan være nødvendig å gå i nærmere dialog
med enkelte institutter/instituttgrupper for å finne fram til
organisatoriske og strukturelle tiltak som kan bidra til økt
konkurransekraft og bedre struktur i instituttsektoren. For at
slike prosesser skal lykkes er det nødvendig å ha midler som
kan stimulere til tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner. Forskningsrådet vil anbefale at det etableres en egen
SAK-ordning for å stimulere til tettere institusjonelt sam
arbeid og fusjoner i instituttsektoren.
Konkurranse om forskningsoppdrag oppfattes som et viktig
element for å sikre og styrke forskningens kvalitet. Instituttenes oppdragsmarkeder er ulike, bl.a. med varierende grad
av konkurranse. Når det samtidig legges vekt på samarbeid,
arbeidsdeling og konsentrasjon, er muligheten til stede for at
dette kan utvikles i retning av redusert konkurranse. Det bør
derfor være et mål at bruken av virkemidler også bidrar til å
sikre reell konkurranse i oppdragsmarkedet.

Forskningsrådet vil:
> vektlegge merverdien ved samarbeid mellom institutter
og mellom institutter og institusjoner i UoH-sektoren ved
behandling av prosjektsøknader når det er relevant
> utrede konsekvensene av mva-regelverket for
driftskostnader knyttet til infrastruktur
> foreslå å etablere en SAK-ordning for å stimulere til
tettere institusjonelt samarbeid og fusjoner innenfor
instituttsektoren og på tvers av institutt- og UoH sektoren
> i dialog med Forskningsinstituttenes fellesarena og
Universitets- og høyskolerådet, arbeide for å identifisere og redusere barrierer for samarbeid mellom de to
sektorene
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DEL 6 / Instituttsektorens rolle i doktorgradsutdanningen

6
Instituttsektorens rolle i
doktorgradsutdanningen
Evalueringen av norsk doktorgradsutdanning viser at utdanningen holder høy
internasjonal kvalitet. Men gjennomsnittsalderen på kandidatene er høy, særlig
i samfunnsvitenskap, humaniora og medisin.

Ingen av fagområdene oppfyller måltallene som regjeringen har satt for gjennomføringstid. Gjennomstrømningen er
noe lavere for kandidater med arbeidsplass i instituttsektoren enn ved de fem største universitetene, og instituttsektorens kandidater er i gjennomsnitt noe eldre på tidspunktet
for disputas enn kandidater fra universitetene. Lengst tid
på doktorgradsutdanningen bruker stipendiater knyttet til
høyskolene.
Et tettere samarbeid mellom universiteter, høyskoler og
forskningsinstitutter i doktorgradsutdanningen vil bidra til
bedre utnyttelse av landets forskningskompetanse. Minst
like viktig er at større involvering fra næringsliv, helseforetak
og instituttsektor bidrar til at doktorgradsutdanningen blir
godt tilpasset samfunnets kunnskapsbehov.
Mens instituttsektoren utfører nesten 25 prosent av
forskningen i Norge og om lag 40 prosent av forskerne i
sektoren har doktorgrad, viser tall fra NIFU at kun ti–tolv
prosent av doktorgradskandidatene var knyttet til (ansatt
i) instituttsektoren året før disputas. Dette tilsier at det
finnes veilederressurser i instituttsektoren. En videreutvikling av samarbeidet mellom gradsgivende institusjoner og
forskningsinstitutter kan bidra til å styrke doktorgradsutdanningen.
Gjennom prosjektfinansiering bidrar Forskningsrådet til
rekruttering av forskerpersonale. Knapt tredelen av det totale
antallet doktorgradsstipendiater finansiert av Forskningsrådet er finansiert gjennom prosjekter i instituttsektoren. Det har vært en nedgang i antall stipendiatårsverk i
forskningsrådsfinansierte prosjekter de siste årene, både
totalt og i instituttsektoren. Dette skyldes hovedsakelig økte
stipendiatsatser og reduserte tildelinger på grunn av periodisering av noen av de store programmene. Forskningsinstituttene er bare involvert i et fåtall av de nasjonale forskerskolene som er etablert, og er også kun i beskjeden grad involvert i
prosjekter under nærings-ph.d.-ordningen.
Forskningen i instituttsektoren har til dels en mer anvendt,
tverrfaglig og prosjektorientert profil enn den forskningen
18

som utføres i UoH-sektoren. Instituttene kan være attraktive
som arbeidsplass og tiltrekke seg unge talenter som ellers
ikke ville valgt en forskerkarriere. Økt deltakelse fra instituttsektoren i doktorgradsutdanningen vil være et verdifullt
supplement i en variert og målrettet doktorgradsutdanning.
Som vertsinstitusjon for egne kandidater, som veiledere
eller ved bidrag til andre former for opplæring og ved å stille
arbeidsplass og infrastruktur til disposisjon, kan instituttsektorens fagmiljøer og forskere bidra til dette. Instituttsektoren
kan også trekke inn samarbeidspartnere fra andre miljøer og
land.
Instituttene har en klar egeninteresse i å delta i doktorgradsutdanningen. Det gir instituttene mulighet til å sikre tilgang
på faglig kvalifiserte forskere med relevant kompetanse.
Doktorgradskandidatene bidrar også med forskerkapasitet
og forskningsresultater, blant annet gjennom publisering.
Instituttenes deltagelse i doktorgradsutdanningen må bygge
på et strategisk og faglig samarbeid med de gradsgivende
institusjonene.
Der det er faglig relevant bør det legges til rette for at doktorgradsstipendiater kan få veiledning og ha sitt arbeidssted i
instituttsektoren. Dette må skje i samarbeid mellom institutt
og gradsgivende institusjon og baseres på institusjonelle avtaler. Avtalene må inkludere bruk av ressurser og økonomisk
kompensasjon for instituttenes medvirkning. Instituttene må
være innforstått med de rammer og kvalifikasjonskrav som
gradsgivende institusjon opererer innenfor. De må kunne
tilby gode utviklingsmuligheter samt skjerme kandidatene
fra andre oppgaver som kan forsinke arbeidet med doktorgraden.
Deltakelse i doktorgradsutdanningen innebærer en kostnad
for instituttene ved at tid og ressurser som brukes til veiledning, opplæring og samarbeid med gradsgivende institusjon,
alternativt kunne vært brukt til inntektsgivende FoU-oppgaver. En styrking av instituttsektorens rolle i doktorgradsutdanningen forutsetter at instituttene finner det lønnsomt,
bl.a. ved at utbyttet i form av bedre rekrutteringsgrunnlag og
økt forskerkapasitet, er større enn kostnadene.
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Forskningsrådet vil:
> gjennomgå virkemiddelporteføljen for å identifisere
ordninger som i dag gir for lite rom for doktorgrads
stipendiater knyttet til instituttsektoren, og foreslå
tiltak som kan bøte på dette innenfor dagens
ordninger, eller ved å foreslå nye
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> vurdere hvordan instituttsektorens ressurser og
kompetanse kan utnyttes bedre i ordningene
med nærings-ph.d. og nasjonale forskerskoler,
samt i den nye ordningen for offentlig sektor-ph.d.
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DEL 7 / Internasjonalisering

7
Internasjonalisering
Mange av de norske forskningsinstituttene har et stort internasjonalt engasjement og
viser seg å være konkurransedyktige internasjonalt.

Flere institutter har store prosjektinntekter fra utenlandsk
næringsliv og fra EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.
Enkelte har også etablert avdelinger eller datterselskaper i
utlandet, og mange institutter har en stor andel utenlandske
arbeidstakere.
Instituttsektoren er den sektoren som har fått best gjennomslag og finansiering fra EUs rammeprogrammer. Vel en tredel
av all norsk deltakelse i EU er fra instituttsektoren, og instituttene mottar mer enn 40 prosent av EU-støtten som går
til Norge. Gjennom rammeprogrammet samarbeider norske
forskere i dag med forskere fra 120 land, og deltar i prosjekter
med et samlet budsjett som er fem ganger større enn den
norske kontingenten. De ti instituttene som får mest midler
fra EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, står for om
lag 80 prosent av instituttenes totale inntekter fra EU. SINTEF-
konsernet står alene for nesten halvparten av instituttenes
EU-inntekter, mens 14 av instituttene hadde mellom null og
én million kroner i internasjonale inntekter i 2012.

Forskningsrådet mener det er nødvendig å øke basisbevilgningene til forskningsinstituttene. Dette vil gi grunnlag for
kompetanseheving og økt kunnskapsutvikling og dermed
styrke instituttenes internasjonale konkurranseevne. I tillegg
vil det være nødvendig å styrke mer spesifikke og målrettede tiltak for økt deltakelse i Horisont 2020: Veilednings- og
informasjonstiltak, prosjektetableringsstøtte og ordningen som premierer forskningsinstituttene for deltagelse
(STIM-EU). Horisont 2020 legger større vekt på innovasjon
og deltakelse fra næringslivet enn forrige rammeprogram.
Forskningsinstituttene kan spille en nøkkelrolle for å øke norske bedrifters deltakelse i rammeprogrammet. Også for dette
formålet vil en styrking av STIM-EU være velegnet.

Forskningsrådet vil:
> bidra til å styrke instituttenes evne og mulighet til
å søke internasjonale partnere
> arbeide for at norske institutter får konkurranse
dyktige rammevilkår sammenlignet med tilsvarende
europeiske institutter

Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å fremme kvaliteten i norsk forskning, for å hente kunnskap i utlandet, for å
utvikle velferdssamfunnet og øke verdiskapingen, og for at vi
skal kunne ta vår del av ansvaret for den internasjonale kunnskapsoppbyggingen. Norges økonomiske forpliktelser til det
nye rammeprogrammet, Horisont 2020, vil være betydelige,
og instituttene må forventes å engasjere seg sterkere enn før
med å bringe kunnskap og ressurser tilbake til Norge.

> videreutvikle og styrke ordningene for prosjekt
etableringsstøtte og for stimulering av økt deltagelse
i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer

Økt deltakelse forutsetter at instituttene finner det både
faglig interessant og økonomisk forsvarlig å søke samarbeid
i regi av EUs rammeprogram. Mange norske forsknings
institutter har stramme økonomiske rammevilkår sammen
lignet med tilsvarende institutter i andre land. Det gir
mindre muligheter for strategisk kunnskapsutvikling og
posisjonering i internasjonale markeder. Framover må en
også forvente at konkurransen om internasjonale midler blir
hardere og kanskje også at utenlandske aktører vil konkurrere
på det norske markedet. Det siste vil særlig berøre norske
forskningsinstitutter som betjener næringslivet.
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DEL XX / seksjonstittel

Vedlegg
Samfunnsvitenskapelige institutter

Arenaen omfatter følgende enheter (2014), organisasjonsform i parentes:

AGDERFORSKNING (aksjeselskap)
MØREFORSKING (aksjeselskap)
NORDLANDSFORSKNING (aksjeselskap)
Trøndelag Forskning og Utvikling AS (aksjeselskap)
NORUT ALTA (aksjeselskap)
NORUT TROMSØ SAMFUNN (aksjeselskap)
IRIS, INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS
SAMFUNN (aksjeselskap)
ØSTFOLDFORSKNING (aksjeselskap)
TELEMARKSFORSKING (stiftelse)
VESTLANDSFORSKING (stiftelse)
ØSTLANDSFORSKNING (aksjeselskap)
CHR. MICHELSENS INSTITUTT (stiftelse)
FORSKNINGSSTIFTELSEN FAFO (stiftelse)
FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT (stiftelse)
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk
forskning (stiftelse)
INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (stiftelse)
INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING (stiftelse)

NIFU, NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON,
FORSKNING OG UTDANNING (stiftelse)
NTNU Samfunnsforskning AS (aksjeselskap)
NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt (statlig)
ROKKANSENTERET (avdeling i Uni Research, aksjeselskap)
SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS (aksjeselskap)
SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN (del av stiftelsen SINTEF)
Elleve av instituttene har regional forankring og har
forskning for og om regional utvikling som satsings
område. Fem av instituttene har utenriks- og sikkerhetspolitisk forskning som spesialfelt. Forøvrig er forskning
om samfunnsutvikling, arbeidslivs- og velferdspolitikk
gjennomgående tema for de fleste av instituttene.
Totale driftsinntekter 2012: 1 344 millioner kroner
Antall årsverk 2012: 1 101

Driftsinntekter etter finansieringskilde, 2012

Basis 14 %
Bidrags- og forvaltningsinntekter 6 %
Inntekter fra Forskningsrådet 28 %
Nasjonale oppdragsinntekter 43 %
Internasjonale inntekter 7 %
Øvrige inntekter fra driften 1 %
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DEL XX / seksjonstittel

Miljøinstituttene

Arenaen omfatter følgende institutter (2014), som alle er organisert som stiftelser:
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING
NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING
NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING
NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING
NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT
Miljøinstituttene arbeider hovedsakelig med anvendt forskning innenfor naturmiljø, kultur
miljø, samfunnsutvikling og transport. Instituttene bidrar med kunnskap for bærekraftig samfunns
utvikling basert på kulturhistorisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig forskning.
Totale driftsinntekter 2012: 1 125 millioner kroner
Antall årsverk 2012: 942

Miljøinstitutter. Driftsinntekter etter finansieringskilde, 2012

Basis 14 %
Bidrags- og forvaltningsinntekter 4 %
Inntekter fra Forskningsrådet 17 %
Nasjonale oppdragsinntekter 51 %
Internasjonale inntekter 13 %
Øvrige inntekter fra driften 1 %
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Primærnæringsinstituttene

Arenaen omfatter følgende institutter (2014):
BIOFORSK (statlig)
NOFIMA (aksjeselskap)
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (statlig)
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP (statlig)
NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING (stiftelse)
SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS (aksjeselskap)
VETERINÆRINSTITUTTET (statlig)
Primærnæringsinstituttene leverer FoU-tjenester til forvaltning og næringsliv, og spiller en viktig rolle i kunnskapsoverføringen til næringsutøverne. Mange av instituttene er tillagt omfattende forvaltningsoppgaver.
Totale driftsinntekter 2012: 1 790 millioner kroner
Antall årsverk 2012: 1533

Primærnæringsinstitutter. Driftsinntekter etter finansieringskilde, 2012

Basis 15 %
Bidrags- og forvaltningsinntekter 34 %
Inntekter fra Forskningsrådet 15 %
Nasjonale oppdragsinntekter 29 %
Internasjonale inntekter 4 %
Øvrige inntekter fra driften 3 %
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Teknisk-industrielle institutter

Arenaen omfatter følgende institutter (2014):
CMR, CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS (aksjeselskap)
IFE, INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (stiftelse)
NGI, NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (stiftelse)
NORSAR (stiftelse)
NORSK MARINTEKNISK FORSKNINGSINSTITUTT A/S (aksjeselskap)
NORSK REGNESENTRAL (stiftelse)
NORUT NARVIK (aksjeselskap)
NORUT TROMSØ IKT (aksjeselskap)
IRIS, INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS (aksjeselskap)
SINTEF ENERGI A/S (aksjeselskap)
SINTEF PETROLEUMSFORSKNING AS (aksjeselskap)
SINTEF (stiftelse)
TELEMARK TEKNISK-INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER (stiftelse)
Instituttene utfører anvendt forskning og bidrar med kunnskapsutvikling for norsk næringsliv innenfor et bredt
spekter av bransjer. Mange av instituttene har også internasjonale oppdrag. Samlet dekker de teknisk-industrielle
instituttene et bredt spekter av fag og disipliner innenfor naturvitenskap, teknologi, miljøfag og teknologiledelse.
Totale driftsinntekter 2012: 4 425 millioner kroner
Antall årsverk 2012: 2725

Teknisk-industrielle enheter. Driftsinntekter etter finansieringskilde, 2012

Basis 6 %
Bidrags- og forvaltningsinntekter 3 %
Inntekter fra Forskningsrådet 16 %
Nasjonale oppdragsinntekter 53 %
Internasjonale inntekter 17 %
Øvrige inntekter fra driften 5 %
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DEL XX / seksjonstittel

English summary
The Research Council’s strategy for the research institute sector 2014–2018
The strategy takes its point of departure in the special role played
by the research institute sector within the Norwegian research
and innovation system, as well as in the Research Council’s strategic responsibility as set out in the statutes and elaborated on in
the guidelines for public basic funding of research institutes. The
overall objective of the strategy is that the Research Council will,
through indirect management, help to strengthen and further develop the role of the research institutes as suppliers of high-quality research of relevance for application within trade and industry,
the public administration, and society at large.

Implementation of requirements related to quality, user
orientation, task distribution and academic freedom

The strategy is targeted primarily towards research institutes
that receive basic funding from the Research Council, but it is
relevant for other research institutes as well.

The revised guidelines for public basic funding of research institutes set out requirements regarding scientific quality and user
orientation. They also stipulate that the institutes must be part
of an expedient distribution of tasks within the R&D system and
that a framework must be created to ensure that the principles
of academic freedom apply to all publicly funded research. These
requirements will be implemented in a manner that gives the
Research Council the most objective basis possible for determining whether new research institutes should be included in the
scheme. The Research Council will also develop routines and
procedures for determining when an institute should be removed from the scheme.

Knowledge base and dialogue
The Research Council seeks to further develop the knowledge

More cooperation within the research institute sector and
between this sector and the higher education sector

base for use in its policy advisory activities relating to the research institute sector. Greater insight and more in-depth analyses of
this sector will clarify the Research Council’s strategic responsibility. Evaluations of the research institutes will be a vital component of these efforts, and the Research Council has drawn up a
plan for such evaluations for the upcoming five-year period.

The Research Council will promote the integration of the research institutes in the Norwegian R&D system in a manner that
ensures sound utilisation of resources and constructive cooperation, task distribution and concentration. Among other things,
the strategy recommends the establishment of a specific scheme to encourage closer institutional cooperation and mergers
within the research institute sector as well as across the research
institute and higher education sectors.

Dialogue with the research institutes will be further developed
and systematised. The Research Council will also facilitate better
dialogue between the institutes and the ministries as users.
The research institute sector has less representation in the
Research Council’s governing bodies than is indicated in relation
to the sector’s actual share of R&D activity nationwide. The
Research Council will take this into account when making new
appointments to these bodies.
The Research Council is involved in various ways in the appointment of members of the institute boards for approximately
half of the research institutes that receive basic funding. The
members who are recommended, or appointed, do not represent
the Research Council as such, but rather relevant interest groups
in society and special scientific interests. The strategy calls for
an assessment and clarification of the Research Council’s role in
appointing members to the research institutes’ boards.

Support for an increase in basic funding and use of
competitive arenas
The Research Council allocates basic funding to the research
institutes in accordance with guidelines laid down by the Ministry
of Education and Research. The strategy recommends an increase
in basic funding in general, especially for the institutes that receive
the lowest amounts. It also proposes an increase in the performance-based share of the basic allocation for the institute groups that
currently have the lowest allocations.
Each year the ministries channel over NOK 1 billion directly to
the state owned research institutes in the form of allocations for
public operating expenditures, other public administration tasks,
knowledge development, and R&D activities. In some cases,
direct R&D allocations to selected research institutes deprive
other institutes of the opportunity to compete for this funding.
The Research Council recommends that a larger portion of the
direct R&D allocations from the ministries to the institutes is
channelled through the Research Council or ordinary calls for
proposals to make this funding available via a competitive arena.

26

In dialogue with the Norwegian Association of Higher Education Institutions and the Association of Norwegian Research
Institutes, the Research Council will work to identify and dismantle barriers to cooperation between the two sectors. When
assessing project proposals, the Research Council will attach
importance to the added value of cooperation between research
institutes and between research institutes and universities/university colleges, when this is relevant.

Measures to strengthen the institutes’ role in doctoral
education
In its deliberation on the current white paper on research, the
Storting gave its support to the Government’s expectation that
the research institutes must strengthen their role in doctoral
education. The Research Council will review its portfolio of
funding instruments to identify schemes that currently provide
limited latitude for doctoral research fellowships affiliated with
the research institute sector. The Council will propose measures
that can remedy this situation either within existing schemes or
through the establishment of new schemes.
Increased focus on internationalisation
International cooperation is essential to promoting quality in
Norwegian research, for acquiring knowledge from abroad,
and for developing the welfare society and enhancing value
creation. The Research Council will help to strengthen the
ability and potential of the research institutes to identify
international partners and work to ensure that Norwegian
research institutes have competitive framework conditions
compared with institutes in other parts of Europe.
The strategy calls for efforts to further develop and strengthen the schemes for project establishment support to
encourage greater participation in the EU’s research and
innovation programmes.
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RAMMEAVTALE MELLOM HELSE MIDT-NORGE RHF OG NORD UNIVERSITET
OM SAMARBEID OM UTDANNING, FORSKNING OG INNOVASJON
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Sammendrag
Nord universitet og Helse Midt-Norge RHF videreutvikler gjennom denne overordnede
rammeavtalen et formalisert og overordnet samarbeid om utdanning, forskning og
innovasjon. Rammeavtalen regulerer det overordnede samarbeidet og klargjør
ansvarsforholdet mellom partene. Lokale avtaler som nærmere beskriver gjennomføring av
praksis og de enkelte forsknings- og innovasjonsprosjekter må inngås i tillegg.
Bakgrunn
Nord universitet gis tilgang til praksisstudieplasser ved helseforetak i regionen i tråd med
kandidatmåltall angitt i årlig oppdragsbrev fra henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD), samt erfaringstall for frafall. En forutsetning for
dette er at det er inngått lokale samarbeidsavtaler som inkluderer praksisstudier. Avtalene
skal regulere ansvar og roller knyttet til utdanningssamarbeid, inkl. kapasitet og kvalitet på
praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer for forsknings-, utviklings- og
innovasjonssamarbeid.
Videre får Nord universitet tilgang til å søke på regionale forsknings- og utdanningsmidler fra
Helse Midt-Norge RHF, under forutsetning av dokumentert samarbeid med, og forankring i,
helseforetak i regionen.
For Nord universitet er avtaler med helseforetak svært viktig både for gjennomføring av
studier og for det faglige samarbeidet.

Vedlegg:
Underskrevet rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Nord universitet
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Bakgrunn
I sak 132/16 delegerte styret tilsettingsmyndigheten i undervisnings- og forskerstillinger til et
underliggende utvalg, tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerstillinger (TUF). I samme
sak ble retningslinjene for sakkyndig bedømmelse som tidligere hadde vært gjeldende ved
UiN, vedtatt videreført. Retningslinjene utfyller forskrift for ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger (opprykksforskriften). Disse retningslinjene ble opprinnelig
vedtatt av styret for Universitet i Nordland i 2011 og har ikke blitt oppdatert siden.
Fremlagte forslag til retningslinjer er revidert slik at de er i samsvar med gjeldende
delegasjoner i den nye organisasjonen. I forbindelse med denne revisjonen, er det foreslått
en innholdsmessig forenkling av retningslinjene, og det er gjort noen mindre endringer av
substansiell natur som kort omtales nedenfor.
Drøfting
De foreslåtte retningslinjene for sakkyndig bedømmelse ved Nord universitet er hjemlet i
universitets- og høgskolelovens regler om ansettelse i faglige stillinger. Retningslinjene gir
interne regler for prosessen ved ansettelse i stillinger som er omfattet av universitets- og
høgskoleloven, og følger i stor grad reglene for sakkyndig vurdering ved søknad om opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger. Retningslinjene er innrettet slik at de prosessuelle
reglene for sakkyndig bedømmelse i opprykksforskriften får anvendelse ved ansettelse i
undervisnings- og forskerstillinger samt at de også angir prosessregler ved midlertidig
ansettelse i faglige stillinger og personlig opprykk i stillinger i forskerkode.
Foreslåtte retningslinjer representerer for en stor del en videreføring av tidligere
retningslinjer med noen mindre endringer av praktisk art. Sammenlignet med tidligere,
representerer den foreslåtte revisjonen i hovedsak en forenkling der forhold som er
beskrevet i opprykksforskriften, nå er tatt ut av institusjonens egne retningslinjer.
I forslag til nye retningslinjer er det foreslått noen mindre endringer av substansiell karakter.
På det tidspunktet retningslinjene ble vedtatt, var styret for daværende UiN tilsettingsorgan
for professorer, og rektor var delegert myndigheten til å oppnevne sakkyndige komiteer. Ved
Nord universitet har styret delegert denne myndigheten til TUF, og som en følge av dette er
dekanene, som er innstillende myndighet til TUF, gitt myndigheten til å opprette sakkyndige
komiteer. Denne delegasjonen er ikke nedfelt i retningslinjene for sakkyndig bedømmelse. I
fremlagte forslag er det tatt inn en bestemmelse der det fremgår at retten til oppnevning av
sakkyndig komite og komiteens leder er delegert til innstillende myndighet (dekaner), i
henhold til delegasjonsadgangen som fremgår av opprykksforskriftens oppnevnelsesregler.
Til forskjell fra i tidligere retningslinjer er det også presisert at reglene for bedømmelse i
opprykksforskriften, skal gjøres gjeldende ved vurderinger av ansettelse og opprykk i
stillinger i forskerkode så langt det er passende.
Regler om habilitet og delegasjon til rektor for fastsetting av utfyllende regler (hhv. § 4 og 9 i
retningslinjene), er foreslått videreført som tidligere.
Vedlegg:
1. Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse.
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Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved Nord universitet
Fastsatt av styret for Nord universitet xx.xx.2017.

§ 1 Virkeområde
(1) Retningslinjene for sakkyndig bedømmelse gjelder i forbindelse med ansettelser i
undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet, og gjelder i tillegg til, og innenfor
rammene av, universitets- og høyskoleloven samt forskrift om ansettelser og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
(2) Retningslinjene gjelder så langt de passer også i forbindelse med personlig opprykk i stillinger
omfattet av forskrift om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger samt i stilinger i
forskerkode.

§ 2 Oppnevning av sakkyndig bedømmelseskomité
(1) Alle faste ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet skjer på
grunnlag av sakkyndig bedømmelse. Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller bestemme at
kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for undervisnings- og forskerstillinger som ikke er
førstestillinger eller professorstillinger. Slikt unntak bør bare gjøres etter en konkret vurdering i
hvert enkelte tilfelle.
(2) Bedømmelseskomiteer oppnevnes av dekan (innstillende myndighet).
(3) Fakultetet skal utpeke en kontaktperson for den enkelte bedømmelseskomité.

§ 3 Sammensetning av sakkyndig bedømmelseskomité i forbindelse med ansettelser
(1) Ved ansettelse i stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent, førstelektor og
universitetslektor skal sammensetningen være i samsvar med de til enhver tid gjeldende
bestemmelser i forskrift om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
(2) Ved midlertidige ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger kan det gjennomføres en
forenklet, intern, faglig vurdering. Innstillende myndighet skal i slike tilfeller minimum
dokumentere og bekrefte at søkeren er kvalifisert for stillingen.

§ 4 Habilitet
Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder ved oppnevning av sakkyndige medlemmer. I
henhold til disse reglene presiseres følgende:
(1) Et sakkyndig medlem kan regnes som inhabil dersom faglig samproduksjon med en av søkerne
inngår i vurderingsgrunnlaget eller vedkommende har vært veileder for en søker i sammenheng
med masteroppgave eller doktorgradsavhandling.
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(2) Sakkyndige bør så langt mulig ikke ha nær tilknytning til noen av søkerne eller ha særlig fordel
eller ulempe av å bedømme noen av dem. Den som har, eller inntil nylig har hatt, et nært faglig
samarbeid, herunder samforfatterskap, med en person som er part i saken, vil kunne bli inhabil i
forhold til denne. Ethvert kjennskap til søker medfører imidlertid ikke inhabilitet.
(3) Vurderingen fra komiteen bør i tilfeller der habilitet har vært et tema, i rapporten kort redegjøre
for spørsmålene som har vært drøftet og de konklusjoner som ble trukket. Både de som skal
oppnevne sakkyndige og de som oppnevnes, har ansvar for å si fra om det foreligger forhold som er
egnet til å svekke tilliten til de sakkyndiges upartiskhet. Ved tvil eller ved inhabilitet bør dekan
kontaktes.

§ 5 Mandat
(1) Den sakkyndige bedømmelsen skal danne grunnlag for innstillende myndighet og
ansettelsesorganets videre behandling av saken. Bedømmelseskomiteen skal gi en faglig vurdering,
der om mulig minst tre av søkerne som anses kvalifiserte i henhold til stillingsbeskrivelsen, er stilt i
rekkefølge.
(2) Vurderingen gjøres ut fra forskriftsbestemmelsene og samtlige av de kompetansekrav som er
stilt i utlysningsteksten. I stillinger hvor det stilles spesielle krav i tillegg til vitenskapelig- og
pedagogisk kompetanse, skal de sakkyndige ta dette med i vurderingen av søkerne.

§ 6 Innhold i komiterapport
a) Innledning:
Komiteens oppgave, sammensetning og vurderingens formelle grunnlag skal kort nevnes.
Det skal gis en oppsummering av hele bedømmelsen og en samlet vurdering av samtlige
søkere, samt en rangeringsliste med kort begrunnelse.
b) Vurdering og omtale av den enkelte søkers kvalifikasjoner:
Omtalen av hver kvalifisert søker bør, i tillegg til vurdering av utdanning og
akademiske grader, inneholde følgende:
I.

Vurdering av vitenskapelige kvalifikasjoner
Hovedvekten i totalvurderingen legges på de innsendte vitenskapelige arbeider. De enkelte
arbeider omtales hver for seg med en vurdering av sterke og svake sider, i forhold til stilling
og kompetansekrav. Deltagelse og ledelse i forskningsprosjekter skal også vurderes.

II. Vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner
Vurderingen skal omfatte pedagogisk materiale og utdannelse, samt en vurdering av
framstillingsformen i de vitenskapelige arbeidene. Også erfaring fra eventuell forskerog hovedfagsveiledning, undervisning eller annet pedagogisk arbeid, skal bedømmes.
III. Vurdering av faglige kvalifikasjoner av annen art
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Andre faglige kvalifikasjoner skal vurderes med hensyn til de krav som er satt for stillingen,
eksempelvis læremiddel-/lærebokproduksjon, fagbibliografier, forskerkurs og
studieopphold.
IV. Vurdering av yrkeserfaring og annen kvalifiserende virksomhet
Uttalelsen skal inneholde en samlet vurdering av relevant yrkeserfaring. Alt etter
relevans for stillingen, skal annen kvalifiserende virksomhet også bedømmes, slik som
eksempelvis verv, formidlingsarbeid eller praksis fra administrasjon eller ledelse mv.
Søkere med klart mangelfulle kvalifikasjoner omtales kort, med en begrunnelse for hvorfor
vedkommende ikke er kompetent. Når det er kunngjort mulighet for kvalifiseringsperiode,
skal de sakkyndige uttale seg om søkernes mulighet og forutsetninger for å skaffe seg de
nødvendige kvalifikasjoner for stillingen i løpet av perioden.
c) Konklusjon:
Alle de kvalifiserte søkerne skal sammenlignes på bakgrunn av de enkelte vurderingskriteriene. Det skal fremgå hvilken vekt man har tillagt de ulike kriteriene. Komiteen skal gi
en samlet vurdering av søkernes kompetansenivå og rangere de kvalifiserte søkerne.
Eventuell dissens skal beskrives i rapporten, og begrunnelsen for de forskjellige
standpunktene, skal fremgå.

§ 7 Frist
De sakkyndiges vurdering skal normalt foreligge innen tre måneder etter oppnevning. Dersom
kompetansevurderingen ikke kan leveres innen fristen, skal bedømmelseskomiteens leder ta
kontakt med fakultetets kontaktperson og informere om når vurderingen forventes å foreligge.

§ 8 Videre behandling
Etter at den sakkyndige rapporten er avgitt, skal dekan godkjenne at den er avlevert i
henhold til bestillingen. Når dekan har godkjent rapporten, sender personalavdelingen
denne ut til søkerne. Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges rapport, men søkerne
kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen, eller merknader til den sakkyndige
rapporten innen to uker etter at den er sendt til søkerne.
Merknader til sakkyndig rapport legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell
tilleggsuttalelse før vedtak om ansettelse fattes. Ansettelsesorganet skal også vurdere eventuelle
innsigelser mot saksbehandlingen før ansettelse. Eventuelle merknader/innsigelser og
tilleggsuttalelser skal følge saken.

§ 9 Fullmakt
Styret for Nord universitet gir rektor fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser.

418

111/17 Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet - 15/01169-10 Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet : Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet

Arkivsak-dok.
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15/01169-10
Anita Eriksen
Arne Brinchmann
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TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
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Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har ansvar for å følge opp universitetenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og dette gjøres gjennom den ordinære styringsdialogen med
virksomhetene. Oppfølgingen foregår primært gjennom etatsstyringsmøter, tildelingsbrev og
egne tilsyn. Tilsynsarbeidet med underliggende virksomheter skal gjennomføres regelmessig,
og tilsynsrapporten som utarbeides i etterkant skal inneholde konkrete vurderinger og
eventuelle oppfølgingspunkter.
4. september 2017 ble tilsynsbesøk gjennomført ved Nord universitet, og vedlagt denne
saken ligger tilsynsrapporten fra departementet.
Drøfting
Tilsynet tok utgangspunkt i tildelingsbrevet til universitetet av 22. desember 2016 hvor det
vises til «Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren» som skal ligge til grunn for institusjonens innsats på dette området.
I tilsynsrapporten er det særlig fire forhold som blir berørt: 1) Arbeidet med virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), 2) beredskapsplanverket 3) gjennomføring av
øvelser samt 4) informasjonssikkerhetsarbeidet. Nedenfor gis en kort beskrivelse av status
for de fire områdene og tiltak som iverksettes.
Ros

Våren 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en ROS-analyse for Nord
universitet. Målet var at denne analysen skulle danne grunnlag for å utvikle strategier for å
prioritere og utvikle forebyggende og beredskapsmessige tiltak. På tidspunktet for gjennomføringen av tilsynet var arbeidet med analysen ennå ikke sluttført, og i forkant av sitt besøk
ved universitetet fikk KD tilsendt institusjonens foreløpige analyse.
Analysearbeidet er p.t. ennå ikke sluttført, og det gjenstår fortsatt noe arbeid før analysen
gir et godt beskrivende bilde av hva som kjennetegner universitetets risiko- og sårbarhetsbilde. Arbeidet med analysen må, som KD påpeker i sin rapport, sikres god forankring hos
ledelsen basert på et tydelig mandat for arbeidet.
For å sikre en god sluttføring av arbeidet med ROS-analysen, vil det bli utarbeidet et revidert
mandat og etablert en ny prosjektorganisasjon med tydeligere lederforankring. Arbeidet skal
være sluttført innen utgangen av året.
Planverk.

Departementet konkluderer i sin rapport med at Nord universitet har et oppdatert krise- og
beredskapsplanverk som er godt tilpasset virksomheten og som er et eksempel til etterfølgelse for andre. Det blir imidlertid pekt på enkelte detaljer som ikke er på plass. Disse
forholdende er rettet opp.
Øvelsesvirksomhet

Nord universitet berømmes for sin planlegging og gjennomføring av øvelser, men det
anføres at institusjonen bør bestrebe seg på å sette evalueringene etter øvelsene bedre i
system.
I forbindelse med gjennomføringen av «tabletop-øvelser» og fullskalaøvelser ved institusjonen de siste årene er det gjennomført eksterne evalueringer av beredskapsledelsen evne
til å håndtere de hendelsene som har oppstått. Det har imidlertid ikke blitt gjennomført
evalueringer av beredskapsorganisasjonens samlede evne til å håndtere den aktuelle
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krisesituasjonen. Den totale samhandlingen mellom de ulike deltagende aktørene,
samvirkeaspektet, har heller ikke blitt særskilt evaluert gjennom skriftlige oppsummeringer. I
forbindelse med gjennomføring av planlagt fullskalaøvelse i 2018 er det allerede planlagt en
helhetlig evaluering av samvirkeaspektet i øvelsen. Det skal foreligge en evalueringsrapport
knyttet til dette før sommeren 2018. I den forbindelse skal det også vurderes hvordan
funnene fra evalueringen kan sikres god oppfølging i det kontinuerlige beredskapsarbeidet.
I sin tilsynsrapport påpeker KD også behovet for gjennomføring av øvelser på flere av
campusene. De lokale beredskapsledelsene ved de ulike studiestedene er p.t. under
opplæring, og det skal utarbeides en langtidsplan for gjennomføring av «tabletop-øvelser»
på alle de ulike studiestedene ved Nord universitet i løpet av høsten 2017.
Informasjonssikkerhet

Departementet påpeker i sin rapport at Nord universitet ikke har implementert et ledelsessystem for informasjonssikkerhet slik det stilles krav om i tildelingsbrevet og tilhørende
rapporteringskrav. Det fremgår imidlertid av rapporten at universitetet under tilsynet har
dokumentert at de er i prosess med dette viktige arbeidet.
I styresak 41/17, Internrevisjon for personvern og informasjonssikkerhet, ble det gjort rede
for hvordan Nord universitet arbeider med å etablere et nytt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette arbeidet skal være sluttført innen utgangen av inneværende år, og KD
skal ha en særskilt rapportering på status i dette arbeidet innen 1. januar 2018. Denne
rapporteringen vil legges frem for styret i møtet 5. februar 2018.
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Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

17/3641

2. oktober 2017

Tilbakemelding fra tilsyn med arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap ved Nord universitet
Kunnskapsdepartementet (KD) viser til gjennomført tilsyn med Nord universitet sitt arbeid
med samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) 4. september 2017 ved universitetets lokaler i
Bodø. Formålet med tilsynet var å vurdere institusjonens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap og å gi råd og tilbakemeldinger.
1. Bakgrunn
Det enkelte departement har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innenfor egen
sektor, jf. kongelig resolusjon 15. juni 2012 nr. 535 (instruks for departementenes arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle,
tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering). Departementets ansvar innebærer blant annet å
følge opp forbedringspunkter i sektoren som følge av tilsyn.
Kravene til institusjonenes arbeid med SoB følger av KDs tildelingsbrev til Nord universitet
2016 av 22. desember 2016, hvor det står: "Styringsdokument for arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (revidert oktober 2016) skal ligge
til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Institusjonen skal utføre
virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha
oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Disse
kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med
eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842
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Vi viser til UNINETTs veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet, Nasjonal
sikkerhetsmyndighets anbefalte tiltak mot dataangrep og Veiledning i beredskapsplanlegging utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert desember
2015)."
Tilsynsobjektene velges ut på grunnlag av risikovurderinger basert på rapportering, på
geografisk spredning, institusjonsstørrelse og egenart.
I forbindelse med tilsynet tok departementet utgangspunkt i Nord universitets rapportering i
årsrapporten 2016-2017, relevant informasjon på institusjonens internettsider og øvrig
tilsendt materiale.
Fra Nord universitet deltok:
Direktør for økonomi og HR og beredskapsleder Anita Eriksen, personellansvarlig Arne
Brinchmann, operativ koordinator Ketil Lagesen, informasjonsansvarlig Lotte Grepp Knutsen,
driftsansvarlig Terje Giseth og IKT-ansvarlig Erik Gaukerud. Erlend Haagenes deltok den
første timen og orienterte om planlegging og gjennomføring av øvelser.
Fra Kunnskapsdepartementet deltok:
Avdelingsdirektør Arne Lunde, seniorrådgiver Sissel Djupvik, seniorrådgiver Reidulf Fonn.
2. Tilsynet, generell del og presentasjon av arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap ved Nord universitet.
Departementet innledet med å redegjøre for formålet med tilsynsbesøket og dagsorden. Det
ble gitt en redegjørelse for KDs beredskapsansvar og arbeid. Videre ble det pekt på at KD
har ansvaret for å rapportere både egne og underliggende institusjoners beredskapsarbeid til
Justis- og beredskapsdepartementet.
Nord universitet ga en presentasjon av beredskapsarbeidet ved virksomheten og orienterte
om hvordan planlegging og gjennomføring av den årlige fullskalaøvelsen foregår.
2.1 Beredskapsplanverket, rolleavklaringer, kriseorganisering og samspill med andre
beredskapsinstanser
Departementet ga innledningsvis en orientering og gjennomgikk Styringsdokument for
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (revidert oktober 2016)
som er tilgjengelig på Regjeringen.no.
Universitetet skal ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner, jf tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet. Beredskapsplan, varslingsplan beredskapsledelsen,
funksjonsplan og kommunikasjonsplan for krisehåndtering for Nord universitet oppdatert 17.
august 2017 ble oversendt departementet i forkant av tilsynet.
Departementets vurderinger og tilbakemeldinger
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Beredskapsplanen til Nord universitet inneholder informasjon som er godt tilpasset
virksomheten. Det er bra at opplysninger om navn på kontaktpunkter og telefonnummer er
samlet i varslingsplanen. Det gir beredskapsplanen lengre gyldighet. For at virksomheten
skal kunne håndtere en krise på en tilfredsstillende måte, er det viktig at det øves på
kriseplanverket. Dette vil bidra til å gjøre planverket godt kjent for brukerne samt gi grunnlag
for revidering og oppdatering. Når en uønsket hendelse oppstår, må de som skal håndtere
krisen være sikre på sine oppgaver og sitt ansvar. Erfaringer gjennom deltagelse i
kriseøvelser er viktig for å sikre en best mulig krisehåndtering når en uønsket hendelse
oppstår. Planverket må beskrive rutiner for evaluering av reelle hendelser og oppfølging av
læringspunkter. Erfaringer fra reelle hendelser skal evalueres og læringspunkter følges opp.
Alt dette skal dokumenteres skriftlig. Punktet i beredskapsplanen om eksterne
samarbeidsparter bør ha en generell beskrivelse hvem dette er osv.
I følge beredskapsplanen skal en oppdatert versjon av planen være tilgjengelig på
universitetets intranett. Ved kontroll av intranettets versjon var dateringen 20.01.2016, mens
tilsendt beredskapsplan har dato for sist oppdatert 17.08.2017.
Varslingsplanen manglet opplysninger om kontaktpunktet i KD. Ved kriser eller kriselignende
hendelser er det viktig at KD varsles. Varslingen skal følges opp med situasjonsrapportering
som kan gjøres ved bruk av KunnskapsCIM eller på annen passende måte.
Til kommunikasjonsplan for krisehåndtering hadde departementet ingen kommentarer. Til
funksjonsplanen kommenterte departementet at planen var veldig bra og et eksempel til
oppfølging.
2.2 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
I henhold til KDs tildelingsbrev er det presisert at universitet- og høyskoler skal utføre
virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år. I forkant
av tilsynet ble Nord universitet bedt om å oversende virksomhetens sist gjennomførte ROSanalyse. KD fikk tilsendt et arbeidsdokument ROS-analyse Nord universitet før tilsynet.
Universitetet ga en generell orientering om ROS arbeidet ved virksomheten og opplyste at
dokumentet sendt departementet i forkant av tilsynet er et "underveis-notat" og at man
foreløpig ikke har oversikt over alle rutiner ved Nord universitet etter fusjonen med tidligere
Høgskolen på Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arbeidet med ROS-analyse settes i
gang høsten 2017.
I tilbakemelding til departementet mente universitetet at det er behov for oppdatert, helhetlig
oversikt over risiko og risikobildet på institusjonenes ansvarsområde samt en vurdering av
virksomhetenes sårbarhet.
Departementets vurderinger og tilbakemeldinger
Det tilsendte dokumentet svarer ikke til KDs krav i tildelingsbrevet om en
virksomhetstilpasset risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Arbeidet med ROS-analysen bør være forankret hos ledelsen basert på mandat for
prosjektet.
Mandatet bør beskrive blant annet tidsramme, økonomi, formål, oppdragsgiver og forankring.
Analysen gir ikke et beskrivende bilde av universitetets risiko- og sårbarhetsbilde. Dette bør
inkluderes som en kort oppsummering innledningsvis og med utfyllende konklusjon.
I analysen bør det være en beskrivelse av hvilke verdier universitetet ønsker å beskytte.
Eksempel på verdier er: Liv og helse, økonomi, drift og tjenesteproduksjon, akademisk
integritet, natur og miljø.
2.3 Kriseøvelser
Nord universitet opplyste at de har erfaring helt tilbake til nittitallet med å arrangere øvelser.
Fra 2013 har man gjennomført årlige fullskala samvirkeøvelser. I 2017 var 1500 involvert
som aktører og 3000 berørt under selve gjennomføringen av øvelsen. Fullskalaøvelsen
stimulerer til forbedring og utvikling for universitetet og skal bidra til at det er en tilnærmet
normaldrift å håndtere uønskede hendelser. Øvelsen finansieres av Nord universitet,
Nordland fylkeskommune og deltagende etater. Universitetet etterlyser et økonomisk
incitament for å stimulere utdanningsinstitusjonene til å øve og mener at mange uhinstitusjoner kun kjører mindre øvelser som table top. Universitetet opplyser også at de har
mange egne table top tester som lett kan gjøres tilgjengelig og brukes i resten av sektoren
som en øvingsbank.
To-tre måneder i forkant av den store øvelsen, kjører universitetet en tabletop øvelse som
forøvelse med etatsspesifikt temavalg som tyveri av forskningsdata, databrudd,
akutthendelse på arbeidsplass, smitte-eksponert student, samarbeid med vertskommuner,
sentral campus vs lokal avdeling.
Nord universitet har ikke satt evaluering av øvelsene i system og det blir ikke laget rapport
fra øvelsene. Det ble opplyst at de ulike etatene er uvant med å samhandle og universitetet
etterlyser gode evalueringsverktøy for en samhandling.
Departementets vurderinger og tilbakemeldinger
Nord universitet er dyktig til å planlegge og gjennomføre øvelser, men det viktig at øvelsene
evalueres og at læringspunkter følges opp.
Det er også viktig at universitetet trener på campusene.
I eget vedlegg til denne rapporten er det lagt ved en beskrivelse av prosessen med å
planlegge og gjennomføre kriseøvelser, evaluere gjennomføringen og følge opp
læringspunkter fra øvelser som kan være til nytte for universitetet ved senere øvelser.
2.4 Informasjonssikkerhet
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I brev til departementet før tilsynet opplyser universitetet at det nylig har vært gjennomført en
internrevisjon av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern og at det som en følge
av gjennomgangen er iverksatt et prosjekt som skal etablere nytt ledelsessystem for
informasjonssikkerhet. Planen er å være ferdig innen utløpet av 2017. Det pågår nå et arbeid
med å etablere rutiner, prosedyrer og styrende dokumenter.
Universitetet opplyste at man ikke er i mål med arbeidet med informasjonssikkerhet og at
man etter fusjonene starter arbeidet på nytt og ser på helheten og innarbeidelse av de nye
enhetene, også for å bygge felles kultur på dette området. Under beredskapstilsynet fikk
departementet blant annet utlevert Dokumentoversikt internkontrollsystem
informasjonssikkerhet og et Statement of applicability (SOA) etter en mal utarbeidet av
Uninett for uh-sektoren. Begge dokumentene ble presentert og gjennomgått av universitetet
under møtet. Universitetet har også gitt en skriftlig orientering om status til tilsynsmøtet om
Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet ved Nord universitet.
Departementets vurderinger og tilbakemeldinger
Universitetet har under tilsynet dokumentert at de er i prosess med arbeidet med IKTsikkerhet ved å presentere deler av et ledelsessystem, og har rapportert at ledelsessystemet
skal være ferdig implementert innen utgangen av 2017. Departementet har over flere år stilt
direkte krav om innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet (tidligere kalt
styringssystem) i tildelingsbrevet med tilhørende rapporteringskrav. Dette kravet følger også
eksplisitt av blant annet Digitaliseringsrundskrivet, Eforvaltningsforskriften og Handlingsplan
for informasjonssikkerhet i statsforvaltnignen 2015-2017 som alle gjelder for Nord
Universitet. Kunnskapsdepartementet forventer at ambisjonene som er presentert i
tilsynsmøtet realiseresgjennom innføring og kontinuerling forbedring av et ledelsessystem for
informasjonssikkerhet, og at universitetet rapporterer særskilt på status for etterlevelse av
dette kravet fra tildelingsbrevet innen 1. januar 2018, herunder status for gjennomførende og
kontrollerende del av ledelsessystemet. Departementet legger til grunn at beskyttelsesverdig
informasjon som universitetet eventuelt mener det er nødvendig å rapportere, håndteres i
tråd med rutiner for dette.
3. Oppfølging
Departementet forventer at universitetet rapporterer på status på KDs kommentarer og
vurderinger i denne tilbakemeldingen i årsrapporteringen for 2017-2018, med mindre annet
er oppgitt.
Vi takker for en god dialog under møtet.

Med hilsen

Arne Lunde (e.f.)
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avdelingsdirektør
Sissel Djupvik
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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17/00447-6
Bjørn Olsen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
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LANGTIDSDAGSORDEN 30. OKTOBER
Forslag til vedtak:

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr dato:
23. november
Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2017
Kompetanseplan
Campusstruktur/studiestedsstruktur
Kvalitetssikringssystemet
Analyse på utvikling av søkere
Høring. Endring i UH Loven kvalitetsmeldingen
13. desember
Budsjett 2018
Kompetanseplan
Digitale læringsformer
Status og praksis på midlertidige ansettelser
Organisering av KKS
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Forskningsledelse/prestasjonsledelse
Delstrategier
Orientering kreeringer, disputaser, avhandlinger
5. februar
Mandat og opplegg for evaluering organisasjonsdesign
Foreløpig planstruktur 2018
Fakultetenes handlingsplaner
Rapport innsparing administrative kostnader i 2017
8. mars
Administrativ organisering
Årsrapport 2017 - 2018
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23. april

21. juni
Delårsregnskap 1. tertial 2016
Foreløpig studieportefølje
Evaluering organisasjonsdesign
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Saksansvarlig
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17/00448-5
Bjørn Olsen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
30.10.2017

ORIENTERINGER 30. OKTOBER
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende orienteringssaker til orientering:
Kunnskapsdepartementet
1) Nord universitet – «Blått bygg» - videre framdrift, datert 08.09.17. Kopi av brev til
Statsbygg.
2) Pressemelding. 600 millionar meir til langtidsplanen for forskning og høgre
utdanning, datert 12.10.17
3) Høring. Forskrift til forskningsetikkloven, datert 17.10.17
4) Brev til KD vedr. utviklingsavtalen (ettersendes)
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Statsbygg
Postboks 8106 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

16/5771

8. september 2017

Nord universitet - "Blått bygg" - videre framdrift
Det vises til vedlagte brev fra Nord universitet av 1. september 2017. Vedlagt brevet var bl.a.
byggeprogram og kostnads- og usikkerhetsanalyse utarbeidet av Statsbygg.
I brevet uttaler Nord universitet bl.a.:

"Nord universitet mottok vedlagte rom- og funksjonsprogram, byggeprogram og
programestimat fra Statsbygg 2.8. 2017. Nord universitets kommentar til programestimatet
er at det ligger for høyt i forhold til
- Nord universitets evne økonomisk til å kunne bære husleien av en slik størrelse som
fremkommer av programestimatet.
- at en videreutvikling av prosjektet i tråd med det framlagte byggeprogrammet vil medføre
et betydelig merforbruk av tid for å realisere sårt tiltrengte arealer. Arealer som skal erstatte
arealer hvor Nord universitet anser at en alvorlig hendelse vil kunne ha store konsekvenser
for mange ansatte og studenter (ref. brev av 1.6.2015).
Derfor vil det i det videre arbeidet måtte gjennomføres reduksjoner i det framlagte
byggeprogrammet. Vi vil i det videre arbeidet derfor prioritere de beskrevne behovene for
laboratoriefasiliteter for FBA og spesialrom for FSH. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres må vi
imidlertid komme tilbake til i den videre prosessen."
Departementet gir herved Statsbygg i oppdrag, i samarbeid med Nord universitet, å redusere
byggeprogrammet i tråd med Nord universitets prioriteringer mht. funksjoner og kostnad og å
utarbeide en OFP-rapport.
Vi ber om at nytt byggeprogram, kostnadsestimat og OFP-rapport legges fram for
departementet før prosjekteringen av nybygg startes.
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842
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Departementet ber om at man i tilknytning til revideringen av byggeprogrammet også
vurderer bruken av arealer som vil bli fraflyttet, samt mulige endringer i eksisterende anlegg
som vil knytte funksjoner i nybygget sammen med funksjoner i eksisterende anlegg.
Vi viser til Prop.1 S (2016-2017) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445,
post 30, der midler til prosjektering av bl.a. byggetrinn 6B ved Nord universitet, er omtalt.
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å opprette et prosjektråd i tråd med gjeldende praksis
og vil komme tilbake til dette.
Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Arne Hovden
underdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nord universitet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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600 millionar meir til langtidsplanen for forsking og høgre utdanning
136 - 17 PM Forskning statsbudsjett 2018.docx

600 millionar meir til langtidsplanen for forsking og høgre utdanning
Regjeringa vil ha meir og betre forsking for å skape framtidsretta jobbar. Ho foreslår å auke
løyvingane til oppfølging av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning med 600 millionar
kroner i 2018. Løyvingane til forsking og utvikling (FoU) aukar med om lag 300 millionar kroner og
utgjer 1,04 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).
– Ei sterk satsing på forsking og utvikling vil skape eit meir konkurransedyktig næringsliv og gi fleire
grøne, framtidsretta og nyskapande jobbar, seier kunnskapsminister Henrik Asheim.
Med forslaget til statsbudsjett for 2018 vil løyvingane til dei varsla opptrappingane og dei langsiktige
prioriteringane i langtidsplanen ha auka med totalt 2,9 milliardar kroner i perioden 2015–18.
Realveksten i perioden 2013–18 har i snitt vore 3,0 prosent per år til forsking og utvikling (FoU), og
løyvingane utgjer 1,04 prosent av BNP i 2018.
Fullfører opptrappinga i langtidsplanen
I 2014 la regjeringa fram Noregs første langtidsplan for forsking og høgre utdanning. Han stakar ut
kursen fram mot 2024, og har konkrete planar for opptrapping på viktige område. Langtidsplanen
har tydelege prioriteringar for kor veksten i offentlege løyvingar til forsking skal komme i dei næraste
åra.
Av dei 600 millionar kronene foreslår regjeringa å auke løyvingane til forskingsinfrastruktur med 175
millionar kroner, og 79 millionar kroner til å stimulere til større deltaking i EUs rammeprogram for
forsking og innovasjon, Horisont 2020. Vidare vil regjeringa bruke om lag 350 millionar kroner til å
styrke dei seks langsiktige prioriteringane i langtidsplanen. Desse er «Hav», «Eit innovativt og
omstillingsdyktig næringsliv», «Verdsleiande fagmiljø», «Mogleggjerande teknologiar», «Klima, miljø
og miljøvennleg energi» og «Fornying i offentlig sektor og betre og meir effektive velferds-, helse- og
omsorgstenester».
– Med dette budsjettet fullfører regjeringa planane om opptrapping i langtidsplanen. Sidan 2015 har
det gitt oss 557 nye forskarstillingar, 400 millionar kroner til vitskapleg utstyr og 400 millionar kroner
til større deltaking i forskingssamarbeidet i EU, seier Asheim.
Nytt bygg for livsvitskap
Regjeringa foreslår også ei startløyving på 50 millionar kroner til eit bygg for livsvitskap ved
Universitetet i Oslo. Livsvitskap og bioteknologi er blant satsingsområda til regjeringa for å styrke
innovasjon og konkurranseevne og for å møte store samfunnsutfordringar. Denne satsinga skal gi
betre medisinar, betre folkehelse, meir fornybar energi og berekraftig matproduksjon.
– Det nye bygget for livsvitskap skal skape vekst. Det skal bidra til å utvikle eit leiande tverrfagleg
fagmiljø for forsking, utdanning og innovasjon. Det vil sikre Noreg internasjonal konkurransekraft på
området, seier kunnskapsministeren.
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Med hilsen
Kommunikasjonsavdelingen
Kunnskapsdepartementet

Pressetelefon: 22 24 77 07
Epost: kdinfo@kd.dep.no
www.regjeringen.no/kd
https://twitter.com/Kunnskapsdep https://www.facebook.com/kunnskapsdepartementet/
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Nord universitet

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4854

17. oktober 2017

Høring Forskrift til forskningsetikklovenforskningsetikkloven
Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til forskrift om forskningsetiske
komiteer og utvalg, men hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid av 28. april
2017 nr. 23, på høring. Høringsnotatet følger vedlagt.
Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer
innenfor forskningsetikk. Høringsfristen er 27. november 2017.
Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved
bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2575849.
Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
Med hilsen
Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør
Kari Bjørke
fagdirektør
Vedlegg: Høringsnotat
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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1. Bakgrunn
Den nye forskningsetikkloven, lov om organisering av forskningsetisk arbeid av 28. april 2017 nr.
231 ble satt i kraft 1. mai 2017, og erstatter tidligere lov om behandling av etikk og redelighet i
forskning av 30. juni 2006 (heretter kalt forskningsetikkloven av 2007).
Forskningsetikkloven § 12 gir departementet myndighet til å gi utfyllende forskrifter om oppnevning
av og saksbehandling i komiteer og utvalg etter loven. Kunnskapsdepartementet foreslår i dette
høringsnotatet en slik forskrift.
Forskningsetikkloven av 2007 hadde en egen forskrift, forskrift om behandling av etikk og redelighet
i forskning fastsatt 8. juni 20072, med endringer fra 2008, 2013 og 2015. Denne forskriften (heretter
kalt 2007-forskriften) ble formelt ugyldig da hjemmelsloven ble opphevet.

2. Sammensetning
2.1. Antall komité- og utvalgsmedlemmer og kompetanse
Den nye forskningsetikkloven viderefører komitesystemet med nasjonale forskningsetiske komiteer,
Granskingsutvalget og de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REKene)
Forskningsetikkforskriften av 2007 fastsetter hvor mange medlemmer de ulike komiteene og
utvalgene skal bestå av. De nasjonale komiteene har 12 medlemmer, de regionale har 9 og
Granskingsutvalget har 7 medlemmer. Komiteene kan sies å være relativt store til å være kollegiale
organer. Dette har imidlertid en viktig side til tillit og legitimitet. Flere medlemmer gir en bredere
representasjon av fagområde/kompetanse og typer av institusjoner. Spørsmålet om antall medlemmer
kan sies å være en klassisk balansegang mellom legitimitet og effektivitet.
Videre må det sikres at komiteene er beslutningsdyktige. Dette har også sammenheng med hvilke krav
som stilles til oppmøte for å kunne fatte vedtak (se punkt 3.3). Dette har vært regulert i 2007forskriften § 9. Det blir opplyst at noen komiteer har hatt problemer med å være beslutningsdyktige i
komitemøter. Dette kommer dels av at komitemedlemmer har vært inhabile til å behandle saker, og
dels at det ikke har blitt oppnevnt nytt medlem/vara raskt nok når et medlem har trådt ut, i tillegg til
ordinært forfall til møter.
Departementet mener at det generelt bør være et noe større handlingsrom og fleksibilitet når det
gjelder antall komitemedlemmer. Det kan bl.a. bli behov for å kunne differensiere mellom de ulike
nasjonale komiteene. De har ulike ansvarsoppgaver og saksmengde. Av hensyn til gode og effektive
arbeidsprosesser er det ikke ønskelig med for store komiteer. Komiteene har til dels svært brede
arbeidsområder, og det vil aldri være mulig å ha medlemmer som dekker alle typer kompetanse som
det kan være behov for. Dersom et utvalg/komite trenger mer kompetanse/ekstern hjelp, kan de bruke
en eller flere eksterne sakkyndige.
Forskriften bør på denne bakgrunn angi et spenn i antall medlemmer og varamedlemmer, slik at
departementet har noe mer handlingsrom til over tid å vurdere hensiktsmessig størrelse på de ulike
komiteene. Det er først og fremst aktuelt å bruke dette handlingsrommet ved oppnevning av de
særskilte REK-komiteene for legemiddelutprøving, se pkt. 2.1.3.
2.1.1. De nasjonale forskningsetiske komiteene
I dag har de nasjonale forskningsetiske komiteene 12 medlemmer og to numeriske varamedlemmer.
Før 2007 hadde komiteene 12 medlemmer og ingen vara. Innføringen av varamedlemmer ble
begrunnet med et behov for å sikre beslutningsdyktighet hos NEM som klageorgan. NEM har nå
1
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uttrykt behov for ytterligere varamedlemmer, for nettopp å sikre beslutningsdyktighet. Departementet
foreslår at de nasjonale forskningsetiske komiteene skal ha sju til tolv medlemmer, og inntil fire
varamedlemmer.
Forskningsetikkloven slår fast at hver komite ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, juss og
etikk. Departementet ser ikke behov for å fastsette ytterligere krav til kompetanse eller
sammensetning av disse komiteene.
2.1.2. Granskingsutvalget
Etter 2007-forskningsetikkforskriften § 5 skal Granskningsutvalget ha syv medlemmer og fire
numeriske varamedlemmer, og minst ett medlem bør være tilknyttet et forskningsmiljø i et annet land.
Departementet foreslår å forskriftsfeste at utvalget skal ha fem til syv medlemmer og inntil fire
varamedlemmer. Dette vil gi en viss fleksibilitet som vil bli vurdert etter at utvalget – som med ny
forskningsetikklov har fått endrede oppgaver - har arbeidet en periode.
Etter loven skal utvalget ha nødvendig kompetanse i forskning og forskningsetikk, og leder skal være
jurist. Departementet foreslår å videreføre kravet i forskriften om at minst ett medlem bør være
tilknyttet et forskningsmiljø i et annet land. Det er ikke behov for ytterligere regulering av
sammensetningen.
2.1.3. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
I dag har de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ni medlemmer med
personlige varamedlemmer, se 2007-forskriften § 4. Departementet foreslår å forskriftsfeste at de
regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal ha fem til ni medlemmer. Det
er i dag sju komiteer, knyttet til fire regionale sekretariat ved de fire medisinske fakultetene. Det vil si
at det er 63 medlemmer og like mange varamedlemmer, i alt 126 personer. Det er et svært krevende
arbeid å finne kandidater og sette sammen komiteene på en god måte.
Ordningen med personlige varamedlemmer henger sammen med at medlemmene skal ha ulik
kompetanse og blir foreslått av/representerer ulike organisasjoner og institusjoner. Det er i dag stor
forskjell mellom hvor mye varamedlemmene blir bedt om å møte. Mange møter svært sjelden og får
dermed lite erfaring. Dette kan oppleves som krevende og til dels lite nyttig, for både den enkelte og
for komiteen. Det blir mange varamedlemmer som må skaffes fram for til dels å være "listefyll".
Departementet har vurdert om det kan etableres mer fleksible ordninger for varamedlemmer til REKene. Så langt ser vi for oss følgende alternativer til dagens ordning:
a) En nummerert liste med varamedlemmer per komite. Det vil bidra til at de første på lista får
delta i møter mer fast og bidra i arbeidet. Det vil binde opp færre personer. Men da vil varaen
ikke alltid ha samme type kompetanse/interesse som den som har forfall.
b) En felles liste med varamedlemmer, satt opp etter kompetanse, som er vara for flere komiteer.
Dette kan være aktuelt for de fire komiteene i REK Sør-Øst, og ev også for de nye
legemiddelkomiteene. Det er trolig mindre aktuelt for de tre komiteene i hhv. Bergen,
Trondheim og Tromsø.
Vi ber om høringsinstansenes vurderinger. Foreløpig vil departementet foreslå å forskriftsfeste at hver
komite skal ha fem til ni medlemmer, og at varamedlemmer oppnevnes etter behov.
Det foreslåtte handlingsrommet i størrelse vil særlig bli vurdert brukt av departementet ved innføring
av EU-forordningen om klinisk utprøving av legemidler (trolig fra høst 2018). Forordningen setter
strenge krav til samordning av behandlingen av søknader om godkjenning av legemiddelforsøk
mellom Statens legemiddelverk og REK-ene, bl.a. med korte tidsfrister, og det vil derfor bli oppnevnt
egne komiteer (trolig to) som skal behandle slike saker. Det kan være hensiktsmessig at disse
spesialiserte legemiddelkomiteene får færre medlemmer enn de vanlige REK-komiteene.
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2.1.4. Redelighetsutvalg
Forskningsetikkloven fastslår i § 6 andre ledd at alle forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg, enten alene eller sammen med andre institusjoner. Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i
forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal også ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved
institusjonen. Departementet foreslår at det forskriftsfestes at redelighetsutvalg må ha minst tre
medlemmer. Etter vår vurdering er dette nødvendig for å ha et fungerende kollegialt utvalg. For
redelighetsutvalg må institusjonene selv fastsette funksjonsperiode, og dette bør gjøres i
institusjonenes retningslinjer (se forskningsetikkloven § 6 tredje ledd).

2.2. Funksjonsperiode
Funksjonsperioden for de nasjonale forskningsetiske komiteene, for Granskingsutvalget og for de
regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vært fastsatt til fire år. For
Granskingsutvalget gir forskriften et unntak: Dersom det foreligger særlige grunner, kan departementet forlenge en periode med inntil ett år om gangen (§ 5). Departementet foreslår at funksjonsperioden på fire år videreføres. Departementet foreslår videre at unntaket som i dag gjelder for
Granskingsutvalget videreføres i ny forskrift, men slik at det gjelder også de nasjonale og de regionale
komiteene.
2007-forskriften slår videre fast at ingen kan oppnevnes for mer enn to perioder sammenhengende.
Dette har vært praktisert relativt strengt, og slik at det gjelder uavhengig av om en har vært
medlemmer eller varamedlemmer. Departementet mener regelen bør videreføres, men slik at det gis
mulighet for unntak. Vi foreslår at vilkåret "til vanlig" tas inn i forskriften. Dette vil være i samsvar
med dagens praksis. Unntaket bør brukes med varsomhet, og hovedsakelig når det er snakk om
mindre enn to hele perioder, ev perioder som ikke fast møtende vara, særlig etterspurt kompetanse
eller særskilte behov for kontinuitet.
Dagens regel om at departementet ved behov kan løse et medlem eller varamedlem fra vervet før
periodens utløp foreslår videreført.

2.3. Prosess for forslag til medlemmer av utvalg og komiteer
Den nye forskningsetikkloven viderefører dagens system med at Kunnskapsdepartementet oppnevner
Granskingsutvalget, de nasjonale forskningsetiske komiteene og regionale komiteer for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk.
Etter 2007-forskriften skal Granskingsutvalget og de nasjonale komiteene oppnevnes etter forslag fra
Norges forskningsråd, som på forhånd skal innhente forslag fra relevante fagmiljøer og institusjoner.
Departementet ønsker å videreføre denne praksisen, men ser ikke behov for at det er forskriftsfestet.
Prosedyrene for innhenting av forslag til medlemmer av REK har ikke vært forskriftsfestet, og vi ser
ikke behov for å gjøre det nå. Det er lang praksis for at departementet ber en rekke institusjoner og
organisasjoner om forslag, basert på slik sammensetning: Medlemmene skal være fagkyndige innen
medisin, psykologi, sykepleie, jus og etikk, i tillegg skal det være representanter fra offentlig
helsemyndighet/regionale helseforetak, pasientorganisasjoner og lekfolk. Departementet ber om
forslag fra universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, Norsk Sykepleierforbund,
Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og pasientorganisasjonene
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
og Norsk Pasientforening. Det blir videre blant annet annonsert etter lekrepresentanter. Dette er en
omfattende og tidkrevende prosess for å få alle (per i dag) sju komiteer med vara på plass.
Kunnskapsdepartementet vil i en egen sak ta opp med relevante parter og med forslagsstillerne
hvordan REK-ene for framtida bør settes sammen (kompetanse og antall medlemmer), hvordan
oppnevningsprosessene kan effektiviseres mv. Dette vil gjøres parallelt med denne forskriftshøringen.
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3. Saksbehandling
3.1. Generelt om saksbehandlingsregler
Departementet har vurdert om det er behov for å videreføre bestemmelsene i nåværende forskrift § 8
eller andre lignende saksbehandlingsregler i ny forskrift, men har kommet til at det er det ikke.
Forskningsetikklovens henvisning til forvaltningsloven anses å være utfyllende nok. Vi vil her foreta
en gjennomgang av de viktigste reglene for saksbehandling.
Forvaltningsorganet FEK (og herunder de nasjonale komiteene og Granskingsutvalget) og REK-ene
er alle egne/deler av forvaltningsorgan og forvaltningsloven gjelder. Det samme gjelder for offentlige
forskningsinstitusjoner (og deres uredelighetsutvalg). REK og NEM (når de behandler klagesaker)
fatter enkeltvedtak, og forvaltningsloven gjelder direkte.
Uttalelser i uredelighetssaker er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og derfor fastsetter
forskningsetikkloven særregler for disse sakene. I forarbeidene til forskningsetikkloven uttales det at
(kap. 13.4.1):
"Forvaltningslovens regler om saksbehandling i kapittel IV og V vil etter forslaget til § 6 første ledd
gjelde for behandling av uredelighetssaker ved institusjonene. Hensikten er å sikre forsvarlig
saksbehandling. Institusjonens retningslinjer må således være i samsvar med forvaltningsloven.
Særlig viktig er habilitetsreglene og reglene om at saken skal behandles innen rimelig tid (uten
ugrunnet opphold)."
Departementet vil videre vise til uttalelsen i forarbeidene kapittel 13.4.4 s. 75 knyttet til Granskingsutvalget, som også vil gjelde for arbeidet i institusjonenes utvalg:
"Granskingsutvalgets behandling av en uredelighetssak skal følge alminnelige forvaltningsrettslige
prinsipper om krav til forsvarlig saksbehandling. Granskingsutvalget skal ikke drive «gransking» i
straffeprosessuell eller selskapsrettslig forstand, eller «gransking» i betydning undersøkelse av
ulykker eller andre ekstraordinære begivenheter. Omfanget av saksbehandlingen vil særlig være
avhengig av sakens omfang og kompleksitet. Det er god forvaltningspraksis å sørge for at saker ikke
gjøres mer omfattende og tidkrevende enn nødvendig. Kravet til at saken skal være så godt opplyst
som mulig skal veies opp mot hensynet til at en sak skal behandles innen rimelig tid og uten ugrunnet
opphold. Dette er viktige avveininger utvalget må foreta under saksbehandlingen."
Om klager i saker om vitenskapelig uredelighet uttales følgende i kapittel 19 Merknader til
bestemmelsene, s. 91:
"Femte ledd gir en forsker som har fått en uttalelse mot seg om at han/hun har opptrådt vitenskapelig
uredelig, rett til å klage over uttalelsen. Uttalelsen må være avgitt av en forskningsinstitusjon.
Forvaltningsloven kapittel VI gjelder med de begrensninger som følger av denne loven. Dette
innebærer at forvaltningslovens regler om klagefrist mv, om krav til saksforberedelse og om
saksomkostninger gjelder. Begrensningene som følger av denne loven er først og fremst hvem som har
klagerett (bare den som får en uttalelse rettet mot seg), hvilke saker som kan påklages (uttalelser om
at noe er vitenskapelig uredelig), og at klageinstansens (Granskingsutvalgets) adgang til å omgjøre
en uttalelse uten klage ikke er begrenset av forvaltningsloven § 35."
En konsekvens av at forvaltningsloven kap. VI gjelder, er at institusjonene også har et ansvar for å
forberede en eventuell klage på et vedtak om vitenskapelig uredelighet ved sin institusjon, se § 33.
Institusjonene bør fastsette i retningslinjene sine hvem som skal ha ansvaret for å forberede
klagesaken.
For forskningsinstitusjoner som ikke er forvaltningsorgan (dvs. de private), så gjelder ikke
forvaltningsloven direkte. Forskningsetikklovens pålegg om å følge reglene i kap. IV og V, se omtale
over, gjelder også for disse. De alminnelige reglene om saksbehandling (fvl kap. III og om habilitet
(kap. II) gjelder ikke. Imidlertid vil det være et krav til disse institusjonene om å drive forsvarlig
saksbehandling, herunder å vurdere habilitet. Dette vil bl.a. bli vurderingstema ved behandling av
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eventuelle klagesaker i Granskingsutvalget. De generelle saksbehandlingsreglene ved slike
institusjoner bør være på linje med reglene i fvl. kap. II og III.

3.2. Særskilt for forskningsinstitusjonene
Forskningsetikkloven lovfester forskningsinstitusjonenes ansvar for etikk i forskning. Forskningsinstitusjonene skal ha uredelighetsutvalg, og fastsette retningslinjer for behandling av saker om mulig
brudd på anerkjente forskningsetiske normer, se § 6. I pkt. 3.1 over her gjennomgås forholdet til
forvaltningsloven.
I høringsrunden til ny lov mottok departementet noen innspill om hva som burde fastsettes i lov
og/eller forskrift av institusjonens ansvar og plikter. Departementet valgte å lovfeste de mest
nødvendige tiltakene og gi institusjonene handlingsrom i hvordan de ville organisere opplæringen og
det forskningsetiske arbeidet selv. Dette gjaldt også for behandlingen av uredelighetssaker, men det
ble lagt til grunn at dette må skje innenfor forvaltningslovens rammer (se også omtale i pkt. 3.1.)
På bakgrunn av noen spørsmål vil departementet presisere at det er åpent for institusjoner å
samarbeide om utvalg, dvs. å ha felles utvalg. Dette kan også gjøres ved at et utvalg ved en institusjon
etter avtale (ad hoc eller fast) behandler saker for andre institusjoner. Dette er greit så lenge
lovkravene til utvalgene følges. Det er f.eks. ikke krav etter forskningsetikkloven at institusjonens
egne ansatte er medlemmer i utvalget som behandler saker fra den institusjonen. Det må sikres at
utvalget har tilstrekkelig kunnskap om institusjonen, men det kan ivaretas gjennom saksbehandling/
forberedelse.
En annen innsigelse har vært om det er mulig at et utvalg utenfor institusjonen kan gi uttalelser på
vegne av institusjonen. Dette må den enkelte institusjon vurdere opp mot sitt styringssystem/ regelverk. Dersom en finner at slik delegering enten ikke er lovlig eller ikke er hensiktsmessig, vil en
løsning kunne være å fastsette at utvalgets uttalelse skal være en innstilling til institusjonens ledelse.
Som omtalt i proposisjonen så må den enkelte institusjon i sine forskningsetiske retningslinjer
klargjøre om en uttalelse fra et uredelighetsutvalg er endelig på vegne av institusjonen eller om den er
en innstilling til institusjonens ledelse.
En tredje problemstilling som er reist er at medlemmer i uredelighetsutvalget, når utvalget behandler
saker fra andre institusjoner (fordi det er et felles utvalg, eller et utvalg behandler saker fra en annen
institusjon), eller det er en ekstern representant), vil måtte få innsyn i taushetsbelagt informasjon
(personopplysninger, forretningshemmeligheter). Dette må løses på vanlig måte med taushetserklæringer.
Etter departementets vurdering er det ikke nødvendig eller hensiktsmessig å lovregulere behandlingen
ved forskningsinstitusjoner ytterligere enn det som følger av lovforslaget. Vi ber om
høringsinstansene vurdering av et eventuelt behov for utfyllende forskrift.

3.3. Beslutningsdyktighet
I 2007-forskriften var det fastsatt ulike krav for når komiteer og utvalg var beslutningsdyktige. REKkomiteene er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og minst fem andre medlemmer eller
varamedlemmer er til stede (dvs. minst seks av ni). Granskingsutvalget er beslutningsdyktig når syv
medlemmer eller varamedlemmer (av syv medlemmer) er til stede. NEM er beslutningsdyktig når
leder eller nestleder og minst syv andre er tilstede (dvs åtte av tolv).
Departementet foreslår å åpne for et spenn i antall medlemmer i komiteene og utvalg, se punkt 2.1.
Det lar seg derfor ikke gjøre å fastsette et konkret antall medlemmer som må være tilstede for at
komiteen skal være beslutningsdyktig. Etter departementets vurdering bør det heller fastsettes en
bestemmelse om at komiteer og utvalg er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene/varamedlemmene, herunder minimum leder eller nestleder, er til stede. Dette er samme kravet som har
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vært gjeldende for NEM og REK fram til nå. Kravet vil bli utformet generelt, og vil dermed også
gjelde for de andre nasjonale etikkomiteene. Kravet foreslås også å gjelde for redelighetsutvalg ved
institusjonene , men med det tillegget at det må være minst tre til stede.
Departementet ser ikke behov for å videreføre bestemmelsen om at vedtak treffes ved alminnelig
flertall. Dette er vanlig praksis i kollegiale organer. Det er bare dersom det fastsettes strengere krav at
det er behov for forskriftsfesting.
I den tidligere forskriften var det fastsatt at ved leders fravær ledes møtene av nestleder, og leders
varamedlem blir vanlig medlem i utvalget. Det vanlige i kollegiale organ er at nestleder overtar i
leders fravær. Dette er innarbeidet praksis, og det er ikke behov for å forskriftsfeste dette.

3.4. Avgjørelser
Forskningsetikkforskriften av 2007 slo fast en hovedregel om at avgjørelser i utvalg og komiteer skal
treffes i møte. Dette er i samsvar med gjeldende forvaltningsrett: Kollegiale organer kan ikke delegere
uten at det er særskilt bestemt. Departementet foreslår likevel av hensyn til klarhet i regelverket å
videreføre denne bestemmelsen. Dette kravet innebærer likevel ikke at f.eks. begrunnelser kan skrives
ferdig og godkjennes skriftlig av komiteen eller av utvalgsleder.
Forskriften fastsatte videre at "..forklaringer og annen bevisføring bør skje i møte, med mindre noe
annet er ubetenkelig" (§ 10 første ledd). Dette følger av god forvaltningsskikk, og det er derfor ikke
behov for å videreføre denne bestemmelsen.
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Hovedregelen for de regionale komiteene har vært at avgjørelser skal treffes i møte, men med en
åpning for at komiteen kan delegere myndighet til å treffe avgjørelse innen komiteen, og til
sekretariatet i saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål. Komiteen skal orienteres om
avgjørelser som er truffet ved delegering. Delegasjonsadgangen til sekretariatet kom inn i 2013.
Departementet skrev følgende i høringsnotatet den gang:
"Hensikten med delegasjon fra komiteene til sekretariatet er først og fremst å avlaste komiteene i
enklere saker. Den enkelte REK-komité avgjør om og i hvilken grad den vil delegere myndighet til
sekretariatet. Delegasjonsadgang er generell og gir komiteene likt handlingsrom. Det er imidlertid
departementets klare tilråding at komiteene bør bruke delegasjonsadgangen til å frigjøre tid til
behandling av mer prinsipielle og andre ikke-kurante saker, og at delegasjonsadgangen blir brukt så
likt som mulig av de ulike sekretariatene. Dette blant annet for å sikre forvaltningslovens
likebehandlingsprinsipp. Departementet legger opp til at det fastsettes retningslinjer for komiteenes
delegasjon til sekretariatet.
Sekretariatet skal orientere komiteene om avgjørelser som er truffet ved delegering, jf.
forskningsetikkforskriften § 10 annet ledd, siste setning. Etter alminnelige regler om delegasjon vil
komiteene, som det delegerende organ, beholde kompetansen til å fatte beslutninger i de saker som er
delegert til sekretariatet, og kan når som helst be om å få en sak som ligger hos sekretariatet, til
behandling. Komiteene kan også trekke tilbake delegasjonen. De kan imidlertid ikke omgjøre et
vedtak som sekretariatet har fattet, med mindre vilkårene i forvaltningsloven § 35 første ledd om
omgjøring av vedtak uten klage, er oppfylt. Etter forvaltningsloven § 35 kan vedtak som ikke er
påklaget, omgjøres dersom; endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller
direkte tilgodeser, underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende eller er offentlig
kunngjort eller vedtaket er ugyldig."
Departementet fastsatte 29. januar 2014 retningslinjer for delegering av vedtaksmyndighet fra de
regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk til sekretariatene. Departementet
mener delegasjonsadgang for REK bør videreføres som i dag, det vil si at komiteen kan delegere til
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leder eller et mindre utvalg av medlemmer, og til sekretariatet. Dette er foreslått inn i forskriften § 7
andre ledd.

3.5. Krav om klar sannsynlighetsovervekt
Den tidligere forskningsetikkforskriften fastslo i § 10 fjerde ledd annen setning at det kreves "klar
sannsynlighetsovervekt" for at Granskingsutvalget skal kunne legge til grunn at innklagede har
opptrådt uredelig.
I høringsnotatet til forskriften ble forslaget begrunnet slik:
"Det er flere grunner som taler for at det bør gjelde et strengere krav til sannsynliggjøring av faktum
enn det tradisjonelle sivilprosessrettslige prinsippet om såkalt sannsynlighetsovervekt. Å fastslå at en
forsker har opptrådt uredelig vil være svært inngripende for den person/de personer det angår. Det
vil kunne være helt ødeleggende for vedkommendes forskerkarriere og vil kunne føre til at han/hun
blir sagt opp fra sin stilling. På den annen side finner departementet ikke grunn til å oppstille et
tilsvarende strengt beviskrav som i strafferetten, dvs. at man finner noe bevist i betydningen hevet
over enhver rimelig tvil. Departementet har derfor kommet til at det bør gjelde et krav om såkalt
kvalifisert [etter høringen endret til klar] sannsynlighetsovervekt for å legge et nærmere konkretisert
faktum til grunn som bevist. Dette beviskravet vil da ligge mellom det sivilprosessrettslige og det
straffeprosessrettslige beviskrav."
Kravet om klar sannsynlighetsovervekt synes å ha skapt noe usikkerhet, særlig knyttet til innholdet i
kravet om subjektiv skyld i definisjonen av vitenskapelig uredelighet i forskningsetikkloven. Dette
har etter vår vurdering særlig vært knyttet til skillet mellom faktum og jus. Det er derfor viktig, som
det gjøres i forarbeidene til forskningsetikkloven, å presisere at dette gjelder vurdering av faktum, ikke
selve rettsanvendelsen (spørsmålet om en gitt handling er grovt uaktsom). Vi viser for øvrig til
drøfting av disse spørsmålene i artikkelen Skyld kan ikke bevises3 av professor dr. juris Anne
Robberstad.
Departementet har vurdert om det er behov for å opprettholde kravet om klar sannsynlighetsovervekt i
forskriften. Dersom dette ikke videreføres, vil de alminnelige beviskrav gjelde. Hans Petter Graver i
artikkelen Bevisbyrde og beviskrav i forvaltningsretten4 omtaler beviskrav som krav til
sannsynlighetsgrad, dvs. spørsmålet om hvilken grad av sannsynlighet som skal foreligge for at et
visst faktum anses bevist. Han viser til at det finnes
"ingen uttrykkelig regulering i forvaltningsretten når det gjelder kravet til bevisets styrke i form av
hvilken sannsynlighetsgrad som må være oppfylt. Hensynet til materielt riktige avgjørelser tilsier at
det mest sannsynlige alternativet legges til grunn."
Videre drøfter Graver moment som kan tale for og mot et eventuelt strengere krav til sannsynlighetsovervekt i forvaltningssaker. Det relevante spørsmålet for vurderingen etter forskningsetikkloven er
om det bør stilles krav til mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt i saker hvor det treffes et
tyngende vedtak. I situasjoner hvor en uriktig avgjørelse i en retning vil føre til vesentlig større
personlige konsekvenser enn en uriktig avgjørelse i den andre retningen kan det være grunn til å stille
strengere beviskrav. Et moment i den andre retningen er at en regulering av uønsket adferd (f. eks.
innenfor sikkerhetsregelverk) kan et alminnelig beviskrav være med på å motarbeide uønsket adferd.
Bedre sammenheng mellom kravene som stilles til henholdsvis forsker og studenter har vært et
moment i arbeidet med ny forskningsetikklov. Praksis fra universitets- og høyskoleloven (uhl) er
derfor relevant for hvordan regelverket på forskningsetikkområdet bør være. Uhl § 4-7 om annullering
av eksamen eller prøve har i (1) b) en regel om forsettlig eller grovt uaktsom fusk. I årsmeldingen fra
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Professor dr. juris Anne Robberstad Skyld kan ikke bevises i Lov og rett, vol. 52, 5, 2013 s. 345-357
Tidsskrift for Rettsvitenskap 04-05/2004 (Volume 117) s. 465-498
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Felles klagenemnd5 for 20166 gis en redegjørelse for praksis når det gjelder fuskesaker (dvs. saker
etter uhl. § 4-7 (1) bokstav b:
"I fuskesaker må både det objektive og subjektive vilkåret (skyldkrav) for fusk være oppfylt.
Det objektive vilkåret innebærer at studentens handling rent objektivt er å anse som fusk i henhold til
gjeldende regler.
Det må vurderes om de faktiske forholdene som er bevist, faller inn under begrepet fusk, slik det er
definert i reglene. Ved vurdering av om den objektive gjerningsbeskrivelsen i bestemmelsen er
overtrådt, legger nemnda til grunn det faktum som er mest sannsynlig (alminnelig sannsynlighetsovervekt)."
Videre omtales det subjektive vilkåret, skyldkravet, slik:
"I fuskesaker er skyldkravets nedre grense at studenten har handlet grovt uaktsomt. Grunnet
bestemmelsens pønale preg har Felles klagenemnd ved vurderingen lagt til grunn klar sannsynlighetsovervekt som beviskrav, for at skyldkravet skal være oppfylt. Dette støttes også av rettspraksis på
området, jf. TOSLO-2005-114640 og TOSLO-2003-4863."
Felles klagenemnd praktiserer altså krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt ved vurdering av
faktum. Nemndssekretariatet opplyser at dette gjelder alle faktum, uansett om de er knyttet til de
objektive eller de subjektive vilkårene. Når det så gjelder vurderinger av skyldspørsmålet, så er kravet
som klagenemnda praktiserer strengere: krav om klar sannsynlighetsovervekt. Denne siste
vurderingen gjelder, slik vi forstår det, rettsanvendelsen og ikke faktum. (Det vil si vurderinger som
Robberstad7 i sin artikkel påpeker at ikke egentlig er et spørsmål om beviskrav, men om å vurdere
(den beviste) handlemåten i forhold til lovens regel.)
Felles klagenemnds praksis med krav om klar sannsynlighetsovervekt når det gjelder skyldkravet i uhl
kan sammenlignes med innholdet i vilkåret grov uaktsomhet etter foel. Hva som ligger i kravet om
grov uaktsomhet er drøftet i forarbeidene til foel 2017. Etter uttalelsene der skal det være et markert
avvik fra vanlig handlemåte, dog ikke så høyt som det fram til nå har vært lagt til grunn i praksis.
Formålet med uttalelsene har vært å legge uaktsomhetsvurderingen etter foel 2017 på samme nivå
som uaktsomhetsvurderinger etter uhl.
Vi har hatt få større saker om uredelighet i Norge. Den såkalte BI-saken8 er omtalt i forarbeidene til
forskningsetikkloven, kapittel 13.1.2. I avgjørelse fra Granskingsutvalget 19. mars 2012 ble følgende
uttalt i pkt. 5.3:
"Forskriften av 8.6.2007 til forskningsetikkloven bestemmer i § 10 fjerde ledd annet punktum: "Det
kreves klar sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn at innklagede har opptrådt uredelig." Kravet
om klar sannsynlighetsovervekt står i motsetning til det alminnelige beviskravet i sivile saker,
hvoretter en svært liten sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig ("overvektsprinsippet"). Forskriftens
krav innebærer at dersom en finner at en innklaget mest sannsynlig har opptrådt på en slik måte at det
må kalles uredelig, eller at dette er noe mer sannsynlig enn det motsatte, kan utvalget ikke konstatere
uredelighet. Høyesterett har i en annen sammenheng (Rt 1990 s 688) brukt uttrykket at det må kreves
solide bevis for å legge et belastende faktum til grunn. Dette må gjelde både i vurderingen av fakta
som har betydning for den objektive og for den subjektive siden av uredelighetsvurderingen. Det må
altså foreligge solid bevisovervekt for de fakta som skal kunne karakteriseres som forsettlig eller
grovt uaktsom handlemåte."
Vedtaket i Granskingsutvalget ble påklaget, og Klageutvalget uttaler følgende på s. 10:
5

http://www.samordnaopptak.no/info/om/klagenemnder/felles-klagenemd/
http://www.samordnaopptak.no/info/om/klagenemnder/felles-klagenemd/tidligerearsmeldinger/arsmelding_2016-(2).pdf
7
Se fotnote 1
8
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget/Vedtaki-klage-pa-granskingsutvalgets-uttalelse-om-vitenskapelig-uredelighet-i-doktoravhandling-avlagt-vedhandelshoyskolen-BI/
6

9
444

113/17 Orienteringer 30. oktober - 17/00448-5 Orienteringer 30. oktober : Høringsnotat sept 2017 v1(1)

10
"Klageutvalget legger videre til grunn at det følger av det skjerpede beviskravet som er beskrevet av
Granskingsutvalgets uttalelse punkt 5.3, at det må foreligge solid bevisovervekt for det faktum som
skal karakteriseres som grovt uaktsomt."
I Sudbø-saken uttalte kommisjonen at de la til grunn et kvalifisert beviskrav: «Kommisjonen har som
hovedprinsipp funnet det riktig å anvende et beviskrav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt som
vilkår for å legge et nærmere beskrevet faktum til grunn for rapporten.» Dette var imidlertid en
uttalelse som kom før forskningsetikkloven av 2007 trådde i kraft.
Departementet foreslår på denne bakgrunn å videreføre innholdet i 2007-forskriften § 10 fjerde ledd
annet punktum som oppstiller et skjerpet beviskrav for de faktum som skal danne grunnlaget for
vurderingen av om en handling er vitenskapelig uredelig. Vi foreslår en omformulering for å klargjøre
innholdet i kravet, og foreslår denne ordlyden:
"I uredelighetssaker skal det kreves klar sannsynlighetsovervekt for de faktiske forhold som ligger til
grunn for å karakterisere en opptreden som uredelig."

4. Andre bestemmelser
4.1. Årsmeldinger
2007-forskriften slo fast at de nasjonale forskningsetiske komiteene, Granskingsutvalget og de
regionale komiteene hvert år innen utgangen av mars skal avgi en offentlig årsmelding om sin
virksomhet.
Dagens organisering av de nasjonale komiteene og Granskingsutvalget som del av forvaltningsorganet
De nasjonale forskningsetiske komiteene gjør at arbeidet i komiteene og utvalget skal gjenspeiles i
årsrapporten fra forvaltningsorganet. Dette er primært en oversikt over aktiviteter, måloppnåelse,
økonomi osv.
For å tilrettelegge for et åpent og transparent system foreslår departementet å videreføre
bestemmelsene om årsmelding fra de enkelte komiteer og utvalg i den nye forskningsetikkforskriften.
Dette er årsmeldinger som skal fokusere på det faglige, være utoverrettede, og ha som målsetting å gi
både offentligheten og forskningsmiljøene innsikt i det faglige arbeidet.
Den tidligere forskriften slo fast at avgjørelser truffet av Granskingsutvalget skulle refereres i
anonymisert form. En uttalelse fra utvalget om at navngitte personer har opptrådt vitenskapelig
uredelig vil ikke være underlagt taushetsplikt. Alle kan be om innsyn i slike saker og slik få tilgang til
usensurert versjon av en uttalelse. I en samlet årsmelding bør imidlertid alle saker framstilles i samme,
anonymiserte form. Denne regelen foreslås derfor videreført.

4.2. Arbeidsoppgaver for de nasjonale forskningsetiske komiteene
I høringsrunden til forslag til ny forskningsetikklov mottok departementet innspill om arbeidsoppgaver for de nasjonale forskningsetiske komiteene som burde fastsettes i lov eller forskrift. Noen
eksempler er:
- Universitetet i Agder foreslo at FEK får et nasjonalt ansvar for å lage en nettbasert opplæring
i generell forskningsetikk, med tilleggsmoduler knyttet til de tre komitéene.
- Norges forskningsråd mener det er uklart hva som er de nasjonale komiteene og hva som er
Granskingsutvalgets veiledende roller.
- Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (nå: Norsk senter for forskningsdata AS - NSD)
mener lovteksten sammen med forarbeidene bør gi klare og utvetydige signaler med tanke på
hvilket mandat og virkeområde komiteene har, hvilke saker de kan behandle og hvilke saker
det er legitimt å avvise. Det er viktig å tydeliggjøre at komiteene legitimt kan avvise
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enkeltsaker og at de skal avvise enkle institusjoner som legger opp til rutinemessig
framleggingsplikt for FEK.
De nasjonale forskningsetiske komiteene er en del av forvaltningsorganet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), som er det viktigste fagorganet for forskningsetikk. FEK har en viktig rolle
som veileder for forskningsinstitusjonene, og denne blir særlig viktig nå når forskere og forskningsinstitusjoner har fått et lovfestet ansvar for forskningsetikken. Etikk-komiteene og FEKs arbeidsoppgaver er beskrevet i forarbeidene til forskningsetikkloven, kapittel 4.3.
De nasjonale forskningsetiske komiteenes arbeidsoppgaver fastsettes av departementet gjennom
budsjett-tildelinger og etatsstyringsmøter. Dette gir et fleksibelt system med dialog mellom etat og
departement, innenfor faste styringsrutiner. Departementet ser ikke behov for å fastsette komiteenes
arbeidsoppgaver nærmere i forskrift.

4.3. Granskingsutvalgets oppgaver
Granskingsutvalgets oppgaver er fastsatt i forskningsetikkloven § 7. De er primært et
klageorgan, og kan i tillegg ta saker på eget initiativ. Det siste er tenkt som en sikkerhetsventil, se
omtale i forarbeidene. Der blir det videre slått fast at Granskingsutvalget også kan ta saker hvor en
forsker urettmessig har fått navnet sitt knyttet til en påstand om uredelig forskning. Det er ikke behov
for å videreføre forskriftsfestingen av dette.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet legger til grunn at forslaget til forskningsetikkforskrift ikke vil påvirke de samlede
økonomiske og administrative konsekvenser da forskriften i all hovedsak vil videreføre gjeldende
regelverk.

6. Utkast til forskrift om forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.12.2017 med hjemmel i lov om organisering av
forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) § 12.
§ 1. Redelighetsutvalg
Redelighetsutvalg skal ha minst tre medlemmer.
§ 2. Granskingsutvalget
Granskingsutvalget skal ha fem til syv medlemmer og inntil tre varamedlemmer.
§ 3. Nasjonale forskningsetiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene skal ha åtte til tolv medlemmer og inntil tre
varamedlemmer.
§ 4. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal ha fem til ni
medlemmer. Varamedlemmer oppnevnes etter behov.
§ 5. Oppnevning og funksjonsperiode
Kunnskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i
komiteer og utvalg etter § 2, § 3 og § 4, for en periode på fire år. Dersom det foreligger særlige
grunner, kan en periode forlenges med inntil ett år om gangen. Medlemmer/varamedlemmer kan til
vanlig ikke oppnevnes for mer enn to perioder i sammenheng.
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For utvalg og komiteer etter § 2 og 3 skal oppnevningen skje etter forslag fra Norges
forskningsråd, som gir sin tilråding etter å ha innhentet forslag fra relevante fagmiljøer og
institusjoner. Utvalg etter § 2 bør ha minst ett medlem som er tilknyttet et forskningsmiljø i et annet
land.
Kunnskapsdepartementet kan løse et medlem eller varamedlem fra vervet før periodens utløp.
§ 6. Beslutningsdyktighet
Utvalg etter § 1 er beslutningsdyktig når minst to tredeler, og minimum tre, av utvalgets
medlemmer er til stede.
Komiteer og utvalg etter § 2, § 3 og § 4 er beslutningsdyktig når minst to tredeler av
komiteens medlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede.
§ 7. Avgjørelser
Komiteer og utvalg treffer avgjørelser i møte.
Komiteer etter § 4 kan delegere myndighet til å treffe avgjørelse innen komiteen. Komiteen
kan videre delegere vedtaksmyndighet til sekretariatet i saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål. Komiteen skal orienteres om avgjørelser som er truffet ved delegering.
I uredelighetssaker skal det kreves klar sannsynlighetsovervekt for de faktiske forhold som
ligger til grunn for å karakterisere en opptreden som uredelig.
§ 8. Årsmelding
Komiteer og utvalg etter § 2, § 3 og § 4 skal hvert år innen utgangen av mars, avgi en
offentlig årsmelding om sin virksomhet.
Avgjørelser truffet av utvalg etter § 2 skal være i anonymisert form.
§ 9. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.
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Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
REK felles Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningetikk
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Bioteknologirådet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Statistisk sentralbyrå
Nettverk for private høyskoler
Norsk utenrikspolitisk institutt
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Folkehelseinstituttet
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Forskerforbundet
Akademikerne
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Norsk tjenestemannslag
Statens helsetilsyn
Meteorologisk institutt
FFO
Norsk pasientforening
SAFO
Norsk sykepleieforbund
Helsedirektoratet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
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Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norges grønne fagskole - Vea
Norges Handelshøyskole
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/00449-6
Bjørn Olsen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
30.10.2017

REFERATER 30. OKTOBER
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende referater til etterretning:
Arbeidsmiljøutvalget
1) Møte 13.09.2017
IDF
1) Møte 26.10.17 (ettersendes)
Utdanningsutvalget
1) Møte 06.09.17
Læringsmiljøutvalget
1) Møte 05.09.17
Internasjonalt utvalg
1) Møte 26.09.17
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger
1) Møte 05.09.17
2) Møte 19.09.17
3) Møte 03.10.17
4) Møte 17.10.17
Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger
1) Møte 05.09.17
2) Møte 19.09.17
3) Møte 17.10.17
Forskningsutvalget
1) Møte 14.09.17
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MØTEPROTOKOLL

Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

13.09.2017 kl. 9:00
Skype
17/01291

Tilstede:

Liv Johansen, leder, Arne Brinchmann, arb.giver – Org.avd, Ketil
Eiane arb.giver - FBA, Sarah J. Paulson arb.giver - FLU, Geir Magne
Tveide, arb.giver – FSV, Cathrine Vasset Rasmussen – Econa, Ann
Lisbeth Sandvær – NTL, Bjørn Olsen, arb.giver – delvis tilstede i sak 7.

Møtende
varamedlemmer:

Grethe Johansen – NSF, delvis tilstede: Cecilie-Linn Eriksen – Parat
og Roger Hanssen – UF

Forfall:
Andre:

Marianne M. Fossum, observatør

Protokollfører:

Personalavdeling v/Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
7/17

17/0134615

Åpent kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser

2

8/17

17/0134616

Kjønnsnøytrale toalettløsning på alle campus

3

Orienteringssaker

6/17

17/0134617

Oppfølging etter arbeidsulykke

4

7/17

17/0134618

Verneombud og arbeidsmiljøgrupper

4

1
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8/17
9/17

17/0134619
17/0134620

40 timer verneombudskurs

4

Byggesaker - Ombygging

4

Sted, 13.09.2017
Liv Johansen
Møteleder

7/17 Åpent kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2017

Møtedato
13.09.2017

Saknr
7/17

Forslag til vedtak:
AMU ber ledelsen ved Nord å ha som prinsipp at det ved nybygg og ombygginger skal bygges
cellekontorer til alle faglig ansatte og alle andre arbeidstakere som har behov for det. AMU
ber ledelsen ved Nord om å fremme dette for utbygger i pågående og fremtidige
byggeplaner.

Møtebehandling
Saken ble diskutert og noen av momentene som kom opp var som følger:
-

Saken ble foreslått utsatt, men det ble avvist på grunn av tidsnød i forhold byggesak
Blått Bygg 6B
Mye motstand mot åpent kontorlandskap, men allikevel blir det bestemt å
gjennomføre en slik løsning
Cellekontor er å foretrekke – spesielt med tanke på konsentrasjon og spesielt med
tanke på veiledning av studenter i forhold til taushetsplikt
Viktig med prosessen i forkant. AMU må inn tidligere, og viktig med en god
gjennomgang om hva slags behov det er i hver ny bygning/ombygging
Bruker unødvendig tid og energi på kontor (finne en plass, finne fram utstyr, rydde
bort utstyr)
Skille mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser, åpent kontorlandskap og free seating
Negative erfaringer fra andre sammenlignbare arbeidsplasser

Forslag om nytt vedtak ble lagt fram
Vedtak

2
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-

AMU ber rektor utarbeide en redegjørelse hvordan nye bygg skal planlegges med
hensyn til arbeidsplassorganisering
AMU ber rektor sikre god og reel brukermedvirkning i prosessen knyttet til valg av
kontorløsninger i blått bygg før endelig beslutning fattes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/17 Kjønnsnøytrale toalettløsning på alle campus
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2017

Møtedato
13.09.2017

Saknr
8/17

Forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget ber Nord universitet utrede etableringen av kjønnsnøytrale
toalettløsninger på alle campus.

Møtebehandling
Saken ble diskutert på møte, uten at AMU landet saken. Det ble diskutert flere løsninger fra
at alle toalett skal være kjønnsnøytrale til at man kan ha noen toaletter som er M/K toalett
mens andre er kjønnsnøytrale. AMU ønsket å komme i møte mangfoldet av grupper på Nord
universitet og ønsker derfor å få utredet hvilke toaletter det er hensiktsmessig å gjøre
kjønnsnøytrale.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte, leder utformer et vedtak.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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Saknr

Arkivsak

Tittel

6/17

17/01346-17

7/17

17/01346-18

8/17

17/01346-19

9/17

17/01346-20

Oppfølging etter arbeidsulykke
Arne Brinchmann orienterte
- Det skal foretas en fysisk gjennomgang i høst av
bygget. HMS/Eiendom drift og privat eier skal se
på de fysiske forhold.
- FLU har en del aktivitet som gjør at man må leie
inn rett teknisk kompetanse for å «sjekke»
teknisk utstyr.
- Det må utarbeides en plan for FLU og hele Nord
universitet i forhold til risikokartlegging.
- Saken kommer opp på neste møte slik at AMU
får følge framdriften.
Verneombud og arbeidsmiljøgrupper
Arne Brinchmann og Liv Johansen orienterte
Momenter som ble diskutert – arbeidsmiljøgrupper
(AMG):
- Beskrivelse av hva AMG skal gjøre må på plass
inne dette året.
- Overordnet HMS tiltak må implementeres i AMG
- Bruke arbeidet som er gjort i FBA som allerede er
godt i gang som en retningslinje hvordan vi kan
komme i gang på de andre fakultetene.
- Det etterlyses ressurser til å få AMG aktive.
- Saken kommer opp på neste møte slik at AMU
får følge framdriften.
Verneombud:
- Vedtak er kommet på fordeling av verneområder
- Halvparten av verneombudene er på plass. Det
samarbeides med FF for å organisere arbeidet
for å få resten på plass
- Viktig med jevnlig informasjon om arbeidet som
gjøres innenfor dette området.
40 timer verneombudskurs
Arne Brinchmann orienterte
Arbeidsmiljøsenteret i Bergen er kursholder.
- Overvekt av adm. ansatte fordi ikke alle
verneombudene er på plass
- Nytt kurs når alle verneombud er på plass
Byggesaker - Ombygging
Marianne Martinsen Fossum informerte om saken. Se
vedlagt orientering.

4
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

06.09.2017 kl. 9:00
Skype
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHS)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekan FSV)
Marit Bjørnevik (prodekan FBA) skype
Jan Georg Gulstad (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Vilde Grini (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Truls Skoglund Hammer (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Karl Kristian Kroken (Studenparlamentet ved Nord universitet)

Møtende
varamedlemmer:

Unn Siri Olsen(FSH)

Forfall:

Tove Sagnes (prodekan FSH)
Tone Iren Holmen (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Geir Tveide (observatør, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, HHS)

Andre:

Jan Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (saksbehandler, observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Monica Brobakk (observatør, internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Ove Voldseth (observatør, FLU)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør, FSH)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, FBA)
Kevin Hovdahl Holmli (observatør, Studenparlamentet ved Nord
universitet)
Elin Sommerli (saksbehandler)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler)
Alf Magne Jacobsen

Protokollfører:

1
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
31/17

16/0117332

KONSTITUERING AV UTDANNINGSUTVALGET - HØST 2017

3

32/17

16/0094571

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 6. SEPTEMBER OG
SAKSLISTE

5

33/17

16/0094572

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 1. JUNI 2017

6

Høringsuttalelse - om å innføre forbud mot å bruke plagg
som helt eller delvis dekker ansikt i barnehager og
Utdanningsinstitusjoner

6

Valgbare spørsmålsbatterier i studiebarometer 2017

7

36/17 16/02152-7

emneevaluering

8

37/17 17/01202-3

Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogram - drøfting justering av retningslinjene

9

28/17 17/01202-4

Reakkreditering av Handelshøgskolens studieprogrammer
pga omfattende endringer i studieplan fra høst 2018

9

29/17 17/01714-3

Utdanningsseminar 13-14 september i Mosjøen

9

30/17 17/03067-3

Opptakstall 2017

9

Nyhetsbrev fra UHR - mai og juni 2017

9

34/17 17/02279-2

35/17

16/0213510

Orienteringssaker

31/17

15/0264018

Sted, 06.09.2017

møteleder

2
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31/17 KONSTITUERING AV UTDANNINGSUTVALGET - HØST 2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
31/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter høstsemesteret 2017:

Navn
Hanne Solheim Hansen
Tove Sagnes

Rolle
Utvalgsleder
Medlem

Egil Solli

Medlem

Hugo Nordseth

Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem

Levi Gårseth-Nesbakk
Tone Iren Holmen

Medlem/
Nestleder
Medlem

Jan Georg Gulstad

Medlem

Vilde Grini

Medlem

Truls Skoglund Hammer

Medlem

Karl Kristian Kroken

Medlem

Monica Brobak

Observatør

Berit Eliassen

Observatør

Ove Voldseth

Observatør

Lars Gunnar Liljefjell

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Representerer
Rektorat
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
Handelshøgskolen
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Internasjonalt kontor,
Nordland
Universitetsbiblioteket,
Nordland
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FLU
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, Fak.
for samfunnsvitenskap

3
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Vara
Unn Siri Olsen
Arve Thorshaug
Hanne
Thommesen
Ørjan Hagen
Frode Soelberg
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Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg,
Handelshøgskolen
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, Fak.
for biovitenskap og
akvakultur
Studiedirektør

Møtebehandling
Det ble foretatt en presentasjonrunde i møtet da utvalget har fått fem nye
studentrepresentanter fra høsten 2017.
Det mangler enda vararepresentanter for studentrepresentantene, men ble opplyst i møtet
at disse vil være på plass i løpet av høsten.
Det ble påpekt feil i lista da Studentorganisasjonen Nord har skiftet navn til
Studentparlamentet ved Nord universitet, og lokalt studiekvalitetsutvalg heter nå lokalt
utdanningsutvalg.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter høstsemesteret 2017:
Navn
Hanne Solheim Hansen
Tove Sagnes

Rolle
Utvalgsleder
Medlem

Egil Solli

Medlem

Hugo Nordseth

Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem

Levi Gårseth-Nesbakk
Tone Iren Holmen

Medlem/
Nestleder
Medlem

Jan Georg Gulstad

Medlem

Vilde Grini

Medlem

Truls Skoglund Hammer

Medlem

Karl Kristian Kroken

Medlem

Representerer
Rektorat
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
Handelshøgskolen
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
4
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Vara
Unn Siri Olsen
Arve Thorshaug
Hanne
Thommesen
Ørjan Hagen
Frode Soelberg
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Monica Brobak

Observatør

Berit Eliassen

Observatør

Ove Voldseth

Observatør

Lars Gunnar Liljefjell

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Internasjonalt kontor,
Nordland
Universitetsbiblioteket,
Nordland
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FLU
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSV
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, HHS
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FBA
Studiesjef

32/17 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 6. SEPTEMBER OG SAKSLISTE
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
32/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 6. september 2017 og saksliste

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 6. september 2017 og saksliste
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33/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 1.
JUNI 2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
33/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 1. juni 2017.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 1. juni 2017.

34/17 Høringsuttalelse - om å innføre forbud mot å bruke plagg som helt eller
delvis dekker ansikt i barnehager og Utdanningsinstitusjoner
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
34/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vil tilrå rektor……
Alternativ A: ….å støtte framlagt forslag til lovendring
Alternativ B: ….om å ikke støtte framlagt lovforslag. Utdanningsutvalget ber rektor om å
støtte det alternative forslaget i høringen, der det åpnes for å beholde dagens regelverk med
mulighet for lokale forbud og innføre en plikt for skole/ universitet og høyskole til å
gjennomføre samtale med eleven/ studenten som møter opp til undervisning med
ansiktsdekkende plagg.
Alternativ C: Utdanningsutvalget ønsker ikke å gi tilråding i saken.
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Møtebehandling
Det ble diskutert grundig i møtet rundt denne saken, og det var enighet om at den åpnet for
en rekkke komplekse problemstillinger.
Det kom blant annet innspill på at ved å tillate bruk av ansiktsdekkende plagg, så ville dette
by på utfordringer i situasjoner som krever god kommunikasjon som for eksempel ved
muntlige presentasjoner, i praksissituasjoner med pasienter og at det ville vanskeliggjøre
bruk av aktive læringsformer. Videre kunne det også være et HMS-spørsmål for eksempel
ved arbeid i laboratorie og ved ekskursjoner.
Det kom innspill på at det allikevel ikke burde være et totalforbud og at det burde være rom
for å vurdere dette enkeltvis ut fra forskjellig type utdanninger og situasjoner. Det ble også
fremhevet at det kunne være vanskelig å få til en lik vurdering på de ulike institusjoner og at
det burde ha vært noen nasjonale retningslinjer for hvordan en skal handtere dette. Kanskje
kan UHR-systemet være et redskap for å finne frem til og samordne slike felles retningslinjer.
Det ble kun diskutert rundt alternativ A og alternativ B, alternativ C ble ikke berørt, og da det
ikke ble oppnådd enighet om et av alternativene, ble det foretatt votering mellom alternativ
A og alternativ B.
Votering
Alternativ A: 2 stemmer
Alternativ B: 7 stemmer
Vedtak
Utdanningsutvalget vil tilrå rektor om å ikke støtte framlagt lovforslag. Utdanningsutvalget
ber rektor om å støtte det alternative forslaget i høringen, der det åpnes for å beholde
dagens regelverk med mulighet for lokale forbud og innføre en plikt for skole/ universitet og
høyskole til å gjennomføre samtale med eleven/ studenten som møter opp til undervisning
med ansiktsdekkende plagg.

35/17 Valgbare spørsmålsbatterier i studiebarometer 2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
35/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget bestemmer at valgbart batteri for studiebarometer for 2017 er B)
Tilfredshet med tilbakemelding og veiledning.

Møtebehandling
NOKUT hadde gitt anledning for hver institusjon til å kunne velge ingen, ett eller to av de fire
spørsmålsbatteriene. I møtet var det full enighet i tråd med forslag til vedtak for å velge
alternativ B) Tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. Etter diskusjon i utvalget ble det
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også enighet om at en i tillegg skulle velge alternativ D) Bidrar undervisnings- og
arbeidsformer.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget bestemmer at valgbare batteri for studiebarometer 2017 er B)
Tilfredshet med tilbakemelding og veiledning og D) Bidrar undervisnings- og arbeidsformer.

36/17 emneevaluering
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
36/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget forslår at emner skal evalueres minimum ved hver tredje
gjennomføring.
2. Lokalt utdanningsutvalg setter opp plan for gjennomføring av emneevaluering ved
fakultetet.
3. Lokalt utdanningsutvalg bestemmer hvordan emneevaluering skal gjennomføres.
4. Sentralt utdanningsutvalg kan legge føringer for evalueringens innhold.
5. Lokalt utdanningsutvalg kan også legge føringer for tematiske spørsmål tilpasset eget
fakultet.
6. Fakultetene har ansvaret for oppfølging etter evaluering. Oppsummering av
evalueringene skal inngå i fakultets kvalitetsrapport.

Møtebehandling
Det kom en rekke innspill til saken i møtet, og kort oppsummert var det enighet i utvalget
om at det er behov for evaluering oftere enn hvert 3. år, det er viktig med og behov for en
midtveisevaluering hvor en kan gjøre justeringer underveis, samt behov for en
sluttevaluering som fanger opp progresjon og sammenheng mellom emner.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om å få framlagt nytt forslag til rutiner for emneevaluering med de
innspill som framkom i møtet.
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37/17 Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram drøfting justering av retningslinjene
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.09.2017

Saknr
37/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om forslag til justerte retningslinjer for reakkreditering til neste
møte i tråd med diskusjoner i dette møtet.

Møtebehandling
I diskusjon i møtet var det enighet om at en skulle ta inn ett nytt pkt 5 i retningslinjene i
tillegg til eksisterende pkt 5, i tråd med forslaget i saksframlegget. Det kom innspill om at det
burde tas inn et eget punkt i retningslinjene som sier noe om at studieprogrammer
akkreditert av NOKUT, allerede er akkrediterte.
Innspill om at studieprogram på 30 studiepoeng i henhold til pkt 1 anses å være litt lavt med
tanke på ressurbruk. I diskusjonen var det allikevel enighet om at vi burde beholde dette
punktet med tanke på tilsyn fra NOKUT og at vi heller måtte se nærmere på prioritering av
studieprogrammer som skal reakkrediteres.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om forslag til justerte retningslinjer for reakkreditering til neste
møte i tråd med diskusjoner i dette møtet.

Orienteringssaker:

Saknr

Arkivsak

Tittel

28/17

17/01202-4

Reakkreditering av Handelshøgskolens
studieprogrammer pga omfattende endringer i
studieplan fra høst 2018

29/17

17/01714-3

Utdanningsseminar 13-14 september i Mosjøen

30/17

17/03067-3

Opptakstall 2017

31/17

15/02640-18

Nyhetsbrev fra UHR - mai og juni 2017
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Sak 28/17
Levi Gårseth-Nesbakk orienterte om saken i møtet.
Sak 29/17
Hanne Solheim Hansen informerte programmet for utdanningsseminaret i møtet.
Sak 30/17
Hanne Solheim Hansen presenterte statistikk og opptakstall for Nord universitet høst 2017.
På slutten av møtet ble det også tatt opp til diskusjon:
o Sensorveiledninger
o Felles møtetid ved Nord universitet
o Studiebarometeret
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.09.2017 kl. 10:30
Stjørdal
15/02683

Tilstede:

Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan
Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd Asbjørn Halseth, Mali Hønnås, Rita
Lundestad, Tomm Sandmoe

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Kine Lyngås

Andre:

Berit Eliassen, Hilde Hardy

Protokollfører:

Katrine Bruvold

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
17/17

15/0269276

Godkjenning av protokoll

3

18/17

15/0269274

Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten 2017

4

19/17

15/0269277

Handlingsplan

5

20/17

15/0269278

Læringsmiljøseminar

6

21/17

15/0269273

Eksterne studentundersøkelser studieåret 2017-2018

7
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22/17

15/0269279

Orientering om Campus Steinkjer

8

Orienteringssaker

12/17

15/0268714

Ros og ris per 25. august 2017

9

13/17

15/0269275

Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende
læringsmiljø

10

14/17

15/0269280

Økonomisk støtte til kompetanseheving - universell
utforming som fagbegrep i høyere utdanning

11

15/17

15/0269281

Hvordan er studenttilværelsen i Stjørdal?

12

Stjørdal, 05.09.2017

Kevin Hovdahl Holmli,
møteleder

Møtet startet med at læringsmiljøutvalget fikk omvisning på de nye lokalene til Campus
Stjørdal. Læringsmiljøutvalget fikk innsikt i selve prosessen og hva som skal ferdigstilles dette
semesteret. Auditorium, klasse rom og det kommende biblioteket ble besøkt.
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17/17 Godkjenning av protokoll
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra 30.5.2017

Møtebehandling
Ingen innvendinger.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra 30.5.2017

3
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18/17 Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten 2017
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
18/17

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg
2. Hanne Solheim Hansen velges til leder
3. Kevin Hovdahl Holmli velges til nestleder

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli gjennomgikk hvem som sitter i læringsmiljøutvalget og hvilke
funksjoner de har.

Votering
Enstemmig
Vedtak

1. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg
2. Hanne Solheim Hansen velges til leder
3. Kevin Hovdahl Holmli velges til nestleder
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19/17 Handlingsplan
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
19/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli gikk igjennom og presenterte handlingsplanen for nye medlemmer.
Mobbing i høyere utdanning bør være i fokus og det ble tatt en diskusjon rundt hva som bør
gjøres. Det ble påpekt at dette burde blitt mer synliggjort i handlingsplanen.
Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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20/17 Læringsmiljøseminar
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
20/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli orienterte om arbeidsgruppas aktivitet. Det er bestemt at det skal
avholdes en konferanse og arbeidsgruppa skal komme frem til aktuelle tema. Sett på ramme
for program studiemestring og læringssmerter. Konferansen avholdes i februar 2018, og det
satses på en lunsj til lunsj konferanse i Mosjøen.
Den største utfordring kan være å få folk til å prioritere et læringsmiljøseminar, man kan
kanskje koble dette opp mot kvalitetssystemet. Det vil være hensiktsmessig å få frem
studenters forventning til læringsmiljø.
Arbeidsgruppa kommer med ny status på neste møte.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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21/17 Eksterne studentundersøkelser studieåret 2017-2018
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
21/17

Forslag til vedtak:
LMU foreslår følgende tiltak som skal bidra til økt svarprosent ved Nord til
Studiebarometeret og SHOT 2018:
 Info om hva resultatene benyttes til
 Oppfordre fakultetene
 Premiering

Møtebehandling
Kevin presenterte de ulike undersøkelsene som har blitt utført. Utfordring med lav
svarprosent. Ansatte må markedsføre undersøkelser og sette av tid til dette. Utfordring med
studenter i praksis. Info om hva resultatene brukes til. Premier. Middagskort, kinogavekort,
gavekort på bokhandel
Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU foreslår følgende tiltak som skal bidra til økt svarprosent ved Nord til
Studiebarometeret og SHOT 2018:
 Info om hva resultatene benyttes til
 Oppfordre fakultetene
 Premiering
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22/17 Orientering om Campus Steinkjer
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
22/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Stein Storsul orienterte om byggeplaner på campus Steinkjer. Alle planløsninger er nå
ferdige. Det er viktig at læringsmiljø sikres også under byggeperioden og det er jobbet en del
med dette. Det må leies bygg utenfor campus, blant annet en brakkerigg med fire klasserom,
studentkantine med 80 sitteplasser og studio i Steinkjerhallen: klasserom. D-bygget startes
utbygges i uke 3, mens B-bygget beholder dagens bruk.
Når det gjelder parkering er det gjort en avtale med Steinkjer kommune. Gyldig med oblater
i byggeperioden.
Estimert byggeperiode er tre semester og det skal være ferdig sommeren 2019.
Bruttoareal: 1600 kvm, 700 nybygg resten oppgradering,
Læringsmiljøutvalget påpekte at studentinteresser må hensyn tas gjennom prosessen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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12/17 Ros og ris per 25. august 2017
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
12/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kevin Hovdahl Holmli presenterte ros og ris sakene. Sensurfrist er en gjenganger.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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13/17 Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
13/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Invitasjon til nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø
Universell avholder konferanse. Studenter melder fra til Katrine angående påmelding.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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14/17 Økonomisk støtte til kompetanseheving - universell utforming som
fagbegrep i høyere utdanning
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
14/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Økonomisk støtte til kompetanseheving - universell utforming som fagbegrep i høyere
utdanning.
Læringsmiljøutvalget kom frem til at det er ingen relevante utdanninger ved Nord
universitet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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15/17 Hvordan er studenttilværelsen i Stjørdal?
Behandlet av
Læringsmiljøutvalget

Møtedato
05.09.2017

Saknr
15/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Orientering om studenttilbud på Campus Stjørdal. Det ble fortalt om litt kaos i startfasen,
men at det stort sett var fornøyde studenter. Studentene var fornøyde med tilrettelegging i
forhold til grupperom og at det er lettere å finne ansatte. Studentene ser frem til biblioteket
blir ferdigstilt. Sosialt sett fungerer alt utmerket og det er lav terskel for å ta kontakt med
andre studenter. Mye læring foregår også utenfor klasserom. Studentene merker
fraværsgrensa på videregående skole da det er vanskeligere å få elever til øvelseskjøring.
For å løse dette prøver man å tilpasse ved å ha oppkjøring ulike dager. I tillegg til elever på
videregående skole har man også migrasjonsundervisning og undervisning for de over 65.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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MØTEPROTOKOLL
Internasjonalt Utvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.09.2017 kl. 10:00
Skype
15/01544

Tilstede:

Grete Ingemann Knudsen, Kaja Skårdal Hegstad, Hugo Nordseth,
Margarita Novoa Garrido, Malvin Torsvik, Monica Brobak, Hanne
Maren Reistad

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Hanne Solheim Hansen, Jose Antonio de Pool Moran

Andre:
Protokollfører:

Hanne Maren Reistad, Monica Brobak

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
12/17

15/01544198

Godkjenning av innkalling til møtet 26.september og
saksliste

2

13/17

15/01544195

Konstituering av Internasjonalt utvalg 2017 -2020

3

14/17

15/01544196

Mandat - Internasjonalt utvalg

4

15/17

15/01544194

Handlingsplan 2017 - 2020 for Internasjonalt utvalg

5

16/17

15/01544203

Revidert budsjett 2017 - regnskapsrapport 25.09.17 - forslag
6
til budsjett 2018

1
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17/17

15/01544204

IK18 - Bodø (Internasjonaliseringskonferansen 2018)

7

Orienteringssaker
9/17

15/01544197

Invitasjon til Nord-Norge - Kinakonferansen
Narvik 19. og 20. oktober 2017

8

10/17

15/01544199

Ny programperiode for samarbeidsprogrammet med
Russland 2017 - 2020 - Utlysning 2017

8

Sted, 26.09.2017

møteleder

12/17 Godkjenning av innkalling til møtet 26.september og saksliste
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
12/17

Forslag til vedtak:
Internasjonalt utvalg godkjenner innkalling til møte 26.september og saksliste
Møtebehandling
Referat fra møtet 13.06.2017 var ikke med innkallingen, men sendt ut tidligere.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utvalget godkjenner innkalling til møte og saksliste
Utvalget godkjenner Referat fra møtet 13.06.2017
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/17 Konstituering av Internasjonalt utvalg 2017 -2020
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
13/17

Forslag til vedtak:
Internasjonalt utvalg konstitueres med følgende representanter for 2017 -2020.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utvalget vedtar konstitueringen av utvalget med følgende medlemmer:
Navn
Hanne Solheim
Hansen
Kaja Skårdal Hegstad

Rolle
Leder av utvalget

Representerer
Rektorat

Vara

Medlem

Charlotta Langejan

Hugo Nordseth
(nestleder)
Margarita Novoa
Garrido
Grete Ingemann
Knudsen
Malvin Torsvik

Medlem

Fak. Lærerutdanning
og kunst – og kulturfag
Fak. For
samfunnsvitenskap
Fak. Biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

Jose de Pool

Monica Brobak

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretær

Hanne Maren Reistad

Sekretær

Medlem
Medlem
Medlem

Fak. Sykepleie – og
helsevitenskap
ISU - Bodø
ISU - Steinkjer
Studentorganisasjonen
Studentorganisasjonen
Enhet for
internasjonalisering
Enhet for
internasjonalisering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Elisabeth Ljungren
Marit Bjørnevik
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14/17 Mandat - Internasjonalt utvalg
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
14/17

Forslag til vedtak:
Nytt Mandat for Internasjonalt utvalg vedtas.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utvalget vedtar nytt Mandat for internasjonalt utvalg.
Mandat:
Internasjonalt utvalg (IU) har en viktig funksjon ved universitetet med å stimulere til aktiviteter
knyttet til internasjonalt arbeid ved fakulteter/avdelinger og blant studentene. På hvert møte
informerer representantene om gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen
omhandler sentrale deler av universitetet sitt internasjonale engasjement.
1. Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som
angår internasjonalisering.
2. Internasjonalt utvalg skal bidra til å stimulere til aktiviteter knyttet til internasjonalt
arbeid ved fakulteter/avdelinger, og blant studentene.
3. Internasjonalt Utvalg skal utvikle handlingsplaner og rapportere ledelsen om
gjennomførte, pågående og framtidige aktiviteter som til sammen omhandler sentrale
deler av universitetet sitt internasjonale engasjement.
4. Internasjonalt Utvalg skal fungere både som pådriver for internasjonaliseringen av
institusjonen, og som informasjonskanal og møtested for ulike avdelinger,
fakultet og studenter.
5. Internasjonalt utvalg er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis
faste ansatte ikke har anledning til å møte.
Internasjonalt utvalg handterer de saker som gjelder internasjonale studium/studentutvekslinger,
utvikling av samarbeidsavtaleporteføljen, og faglig/administrativ kompetansebygging og mobilitet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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15/17 Handlingsplan 2017 - 2020 for Internasjonalt utvalg
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
15/17

Forslag til vedtak:
Handlingsplanen vedtas med de innspill som kommer frem i møtet.
Møtebehandling
Det etterspørres en egen strategi/plan for internasjonalisering på virksomhetsnivå som er
forankret i hele organisasjonen.
HHN, FLU og FSH har fått tildelt midler fra styret for å styrke arbeides med
internasjonalisering og øke antall utreisende studenter. Det etterspørres fra de andre
fakultetene om en slik tildeling vil bli gjort til neste år.
Det er viktig å se på hvordan studentene tenker når det gjelder internasjonalisering og
utveksling.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Det bør lages en strategi/plan på virksomhetsnivå om internasjonalisering.
Det bør være tiltak på alle fakultetene når det gjelder internasjonalisering
Det skal lages en spørreundersøkelse om internasjonalisering og utveksling som sendes ut til
alle studenter.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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16/17 Revidert budsjett 2017 - regnskapsrapport 25.09.17 - forslag til budsjett
2018
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
16/17

Forslag til vedtak:
Utvalget vedtar revidert budsjett for 2017
Utvalget tar regnskapsrapport til orientering
Utvalget vedtar forslag til budsjett for 2018
Møtebehandling
Revidert budsjett for 2017:
Det omfordeles kr.60.000 fra Tiltak 3, kr.15.000 fra Tiltak 8 og kr.20.000 fra Tiltak 4 til Tiltak
9. Dette for å kunne starte på Fase 2 i utvikling av web. Totalt kr. 95.000 (FS web import til
Sharepoint).
Det omfordeles kr.60.000 fra Tiltak 8 til Tiltak 5.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utvalget vedtar revidert budsjett for 2017
Tiltak Budsjett 2017 - revidert
1 Årlig stønad til International Student Union
2 Tilskudd ved henting av studenter utenom
«Velkomsten»
3 Erasmus+ aktivitet høst 2017

60.000 (50.000 til Bodø, 10.000 til Steinkjer)

4 Internasjonal dag/uke 2017
5 Institusjonell representasjon ved nasjonale møter
6 Dekning av reise til studentrepresentanter/verv IU
7 Bevertning etc. for møtevirksomhet
8 Ekstrastøtte til utreisende mobilitet
9 Prosjektmidler til utvikling av web for
internasjonalisering
Til sammen

5.000 (henting av studenter til 3 studiesteder)
0
30.000 (etter søknad Bodø/Steinkjer)
Matfestival, evt bidrag til SAIHs møte)
Omfordelt 20.000 til tiltak 9
30.746 (NO/RU, SANORD)
5.000 (ingen reiser pr sept 2017)
4600
30.254 – (10.746 omfordeles til Tiltak 5)
135.000 (omfordelt kr.95.000 FS web import til
Sharepoint)
300.00

Utvalget tar regnskapsrapport til orientering
Utvalget tar forslag til budsjett for 2018 til orientering
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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17/17 IK18 - Bodø (Internasjonaliseringskonferansen 2018)
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg

Møtedato
26.09.2017

Saknr
17/17

Forslag til vedtak:
Utvalget sender inn de forslag som kommer frem i møtet til Senter for internasjonalisering
av utdanning (SIU)
Møtebehandling
Det er viktig å frem snakke og mobilisere konferansen blant egne ansatte.
Det bør settes av kr.100.000 til å kunne mobilisere ansatte fra studiestedene til deltagelse ved
IK18 Bodø.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Denne saken skal være med i hvert møte i utvalget frem til konferansen
Utvalget vil ha et fysisk møte rett etter konferanse i Bodø. Fredag 16.mars kl.09:00 – 12:00.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/17

15/01544-199

Ny programperiode for samarbeidsprogrammet med
Russland 2017 - 2020 - Utlysning 2017

9/17

15/01544-197

Invitasjon til Nord-Norge - Kinakonferansen
Narvik 19. og 20. oktober 2017

8
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MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.09.2017 kl. 8:30 – 09:30
Skype
16/05997

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, Anita Eriksen, Gry Agnete Alsos (deltok til og
med sak 278/17), Per Jarle Bekken, Brit Torunn Rohnes, Preben
Kristiansen (fra og med sak 269/17).

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Runar Michaelsen

Protokollfører:

Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
267/17 17/03114-1

Utlysing av fire midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr.
30075258, 30075259, 30075260 og 30075261 – FSV Bodø

4

268/17 16/02929-8

Direkte midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som forsker
II, st.nr. 30072651, FSH Levanger - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

269/17 17/03126-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor, st. nr. 30075251, HHN Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

7

270/17 16/00950-9

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i deltidsstilling
som universitetslektor tilknyttet PPU, st.nr. 30071168 - FLU
8
Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1
1
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271/17 16/02172-5

272/17

16/0602317

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i pedagogikk, st. nr. 30072079 - FLU Nesna Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

9

Ansettelse i stilling som førsteamanuensis og
universitetslektor i pedagogikk ved
10
barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30072708 og 30075265
- FLU Bodø. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

273/17 17/02449-7

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for skole-,
barnehageutvikling, utdanningsledelse, st. nr. 30070728 FLU - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

11

274/17 17/02446-7

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for GLU,
st.nr. 30071502 - FLU - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 25

12

275/17 17/02451-6

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for
logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, st. nr.
30071609 - FLU - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

13

276/17 17/02450-6

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppelederstilling for
barnehagelærerutdanningen, st. nr. 30071240 - FLU Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

14

277/17 17/02452-8

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for
praktisk- pedagogisk utdanning, A-fag, Y-fag og
Yrkesdidaktikk, st.nr. 30071660 - FLU - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

15

278/17 17/02453-6

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for
kroppsøving, idrett og friluftsliv, st.nr. 30071155 - FLU
Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

16

279/17 17/02454-6

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for kunst
og kulturfag, st.nr. 30070810 - FLU - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

17

280/17 17/02447-5

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for Senter
for praktisk kunnskap, st.nr. 30071686 - FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

18

281/17 17/03142-1

Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som
universitetslektor i musikk, st.nr. 30075429, FLU - Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

19

Søknad om permisjon fra stilling som universitetslektor i
ledelsesfag, st. nr. 30071124 - FSV - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

20

282/17

16/0139112

2
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16/02724283/17
12

Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førstelektor i engelsk, st.nr. 30070701, FLU Nesna - Unntatt 21
etter offentlighetsloven Offl § 25

16/02766284/17
11

Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førstelektor i naturfagdidaktikk, st.nr. 30070751, FLU
Nesna - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

22

285/17 15/02312-3

Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis, st.nr. 30071526, FLU Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

23

286/17 17/00190-1

Omdefinering av åremålsstilling til stilling som
faggruppeleder trafikk - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl §13 jfr Fvl §13.1

24

15/01909-9

Konstituering i stilling som studieleder, st.nr. 30071606FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

25

43/17

16/0226312

Omgjøring av midlertidig til fast stilling som
universitetslektor i kroppsøving og idrett, st.nr. 30071084 FLU - Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13
jfr Fvl §13.1

25

44/17

16/0350913

Utvidelse av stillingsstørrelse i midlertidig ansettelse som
universitetslektor i samisk, st.nr. 30072118, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

25

15/02305-3

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i stilling som
universitetslektor i naturfag, st.nr. 30075264, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

25

46/17

17/03132-1

Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som
universitetslektor i geografi, st. nr. 30075263 - FSV
Steinkjer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

25

47/17

17/01697-4

Direkte midlertidig ansettelse i 80 % stilling som prodekan
for forskning og utvikling, st.nr. 30071114, FSH Levanger Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

25

16/03545-6

Direkte midlertidig ansettelse som universitetslektor i
husdyrfag - st. nr. 30071317 - FBA Steinkjer - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

25

Orienteringssaker

42/17

45/17

48/17

3
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Sted, 05.09.2017

Hanne Solheim Hansen
møteleder

267/17 Utlysing av fire midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30075258,
30075259, 30075260 og 30075261 – FSV Bodø
Behandlet av

Møtedato
4
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Saknr
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1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

05.09.2017

267/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire midlertidige stillinger som
stipendiat tilknyttet velferd og sosiale relasjoner iht. vedlagte forslag til utlysningstekst, st.
nr. 30075258, 30075259, 30075260 og 30075261 – FSV Bodø.
Den midlertidige utlysninger er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- Det er utydelig for utvalget hvordan følgende formulering skal fortolkes av søker og
av sakkyndig komité. Hvordan skal søker kunne ta hensyn til at prosjekter skal "utfylle
hverandre", og hvordan skal dette i praksis forstås når det gjelder utvelgelse av
søkere. Betyr det at man ikke skal velge de beste søkerne, for eksempel? Eller at
søkerne skal ta kontakt med fagmiljøet før de søker for å høre hvilke temaer som
passer inn?:
«I utvelgelsen av kvalifiserte søkere vil det legges vekt på å finne prosjekt som utfyller
hverandre, og som sammen avspeiler en helhetlig tilnærming til sosialt arbeid. Det er
et særlig ønske å styrke forskningen om sosialt arbeids praksis, innenfor ulike
arbeidsfelt».

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire midlertidige stillinger som
stipendiat tilknyttet velferd og sosiale relasjoner iht. vedlagte forslag til utlysningstekst, st.
nr. 30075258, 30075259, 30075260 og 30075261 – FSV Bodø.
Den midlertidige utlysninger er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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268/17 Direkte midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som forsker II, st.nr.
30072651, FSH Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
268/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ingrid Følling i midlertidig 20 %
bistilling som forsker II tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg for
perioden 21.08.2017 - 31.12.2018, st.nr. 30072651, FSH Levanger.
Midlertidig ansettelse hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ingrid Følling i midlertidig 20 %
bistilling som forsker II for perioden 21.08.2017 - 31.12.2018, st.nr. 30072651, FSH Levanger.
Midlertidig ansettelse hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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269/17 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, st. nr.
30075251, HHN Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
269/17

Gry Agnete Alsos meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.
Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sølvi Solvoll i midlertidig stilling som
universitetslektor fra 01.10.17 til 31.03.18, st. nr. 30075251, HHN Bodø.
Midlertidig tilsetting er hjemlet i lov om statens ansatte § 9, nr. 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sølvi Solvoll i midlertidig stilling som
universitetslektor fra 01.10.17 til 31.03.18, st. nr. 30075251, HHN Bodø.
Midlertidig tilsetting er hjemlet i lov om statens ansatte § 9, nr. 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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270/17 Direkte midlertidig ansettelse som vikar i deltidsstilling som
universitetslektor tilknyttet PPU, st.nr. 30071168 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
270/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Trine Paulsen som vikar i 50 % stilling
som universitetslektor tilknyttet PPU for perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018,
st.nr. 30071168, FLU Levanger. Stillingen er et vikariat for universitetslektor Bente Fostad.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav b.
Ansettelsen kommer i tillegg til den ansettelsen hun allerede har, som vikar i 50 % stilling
som universitetslektor fram til 31. juli 2019.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Trine Paulsen som vikar i 50 % stilling
som universitetslektor tilknyttet PPU for perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018,
st.nr. 30071168, FLU Levanger. Stillingen er et vikariat for universitetslektor Bente Fostad.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav b.
Ansettelsen kommer i tillegg til den ansettelsen hun allerede har, som vikar i 50 % stilling
som universitetslektor fram til 31. juli 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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271/17 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II i
pedagogikk, st. nr. 30072079 - FLU Nesna
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
271/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Jerry Robischeau i 20
% bistilling som professor II i pedagogikk, st.nr. 30072079 - FLU Nesna, for perioden 01.08.17
– 31.07.19.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Jerry Robischeau i 20
% bistilling som professor II i pedagogikk, st.nr. 30072079 - FLU Nesna, for perioden 01.08.17
– 31.07.19.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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272/17 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis og universitetslektor i
pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30072708 og 30075265 FLU Bodø.
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
272/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å
1. ansette Marina Lundkvist i fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved
barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30072708, FLU Bodø
2. ansette Martin Samuelsson i fast stilling som universitetslektor ved
barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30075265, FLU Bodø

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å
1. ansette Marina Lundkvist i fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk ved
barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30072708, FLU Bodø
2. ansette Martin Samuelsson i fast stilling som universitetslektor ved
barnehagelærerutdanningen, st.nr. 30075265, FLU Bodø

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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273/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for skole-,
barnehageutvikling, utdanningsledelse, st. nr. 30070728 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
273/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjerstin Eithun Vang i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for skole-, barnehageutvikling, utdanningsledelse, st.nr.
30070728 – FLU Levanger.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad og endring i ordlyd:
- Endres til FLU (Ikke FLU - Levanger).
Arbeidsoppgavene til fagruppelederen er der de ansatte er, dvs. over hele FLU.
Kontorsted må fremgå av arbeidsavtale

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjerstin Eithun Vang i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for skole-, barnehageutvikling, utdanningsledelse, st.nr.
30070728 – FLU.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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274/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for GLU, st.nr.
30071502 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
274/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Morten Einar Edvardsen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen(GLU), st.nr. 30071502 FLU. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Morten Einar Edvardsen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen(GLU), st.nr. 30071502 FLU. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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275/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for logopedi, tilpasset
opplæring og spesialpedagogikk, st. nr. 30071609 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
275/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Trond Lekang i 100 % åremålsstilling
som faggruppeleder for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- «Bodø» strykes i overskriften

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Trond Lekang i 100 % åremålsstilling
som faggruppeleder for logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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276/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppelederstilling for
barnehagelærerutdanningen, st. nr. 30071240 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
276/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Gøril Hugaas i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen st.nr. 30071240 – FLU
Bodø. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Hvis Hugaas ikke tar stillingen, tilbys stillingen til Åshild Karevold.
Tilsettingen hjemles i UHL § § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- «Bodø» strykes i overskriften og i vedtaket. Arbeidssted må fremgå av arbeidsavtale.
Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Gøril Hugaas i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen st.nr. 30071240 – FLU.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Hvis Hugaas ikke tar stillingen, tilbys stillingen til Åshild Karevold.
Tilsettingen hjemles i UHL § § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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277/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for praktiskpedagogisk utdanning, A-fag, Y-fag og Yrkesdidaktikk, st.nr. 30071660 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
277/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jan Arne Pettersen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for praktisk- pedagogisk utdanning, A-fag, Y-fag og
Yrkesdidaktikk, st. 30071660 - FLU Bodø. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- «Bodø» strykes fra overskriften og vedtak.
Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jan Arne Pettersen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for praktisk- pedagogisk utdanning, A-fag, Y-fag og
Yrkesdidaktikk, st. 30071660 - FLU. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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278/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for kroppsøving,
idrett og friluftsliv, st.nr. 30071155 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
278/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vegar Sellæg Brenne i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder kroppsøving, idrett og friluftsliv, st.nr. 30071155 – FLU
Levanger. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Saken sendes tilbake til fakultetet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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279/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for kunst og kulturfag,
st.nr. 30070810 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
279/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Geir Berg- Lennertzen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for kunst og kulturfag st.nr. 30070810 – FLU Levanger.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.
- «Levanger» fjernes fra overskrift og vedtak.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Geir Berg- Lennertzen i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for kunst og kulturfag st.nr. 30070810 – FLU.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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280/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for Senter for praktisk
kunnskap, st.nr. 30071686 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
280/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kåre Fuglseth i 100 % åremålsstilling
som faggruppeleder for Senter for praktisk kunnskap, st.nr. 30071686 FLU Bodø.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kåre Fuglseth i 100 % åremålsstilling
som faggruppeleder for Senter for praktisk kunnskap, st.nr. 30071686 FLU Bodø.
Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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281/17 Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som universitetslektor i
musikk, st.nr. 30075429, FLU - Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
281/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Are Bredal Simonsen i 50 %
midlertidig stilling som universitetslektor i musikk, st.nr. 30075429 - FLU Bodø, for perioden
01.08.2017 - 31.07.2018.
Stillingen er et vikariat for Ola Kåre Mikkelsen inntil utlysning.
Midlertidig tilsetting hjemles i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav c.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Are Bredal Simonsen i 50 %
midlertidig stilling som universitetslektor i musikk, st.nr. 30075429 - FLU Bodø, for perioden
01.08.2017 - 31.07.2018.
Stillingen er et vikariat for Ola Kåre Mikkelsen inntil utlysning.
Midlertidig tilsetting hjemles i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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282/17 Søknad om permisjon fra stilling som universitetslektor i ledelsesfag,
st. nr. 30071124 - FSV
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
282/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torill Moe om 40 %
permisjon fra sin 100 % stilling som universitetslektor i ledelsesfag for perioden 01.08.2017 –
31.07.2018, st. nr. 30071124 – FSV.
Innvilgelsen av permisjon er hjemlet i personalreglementet § 23 pkt. 1.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torill Moe om 40 %
permisjon fra sin 100 % stilling som universitetslektor i ledelsesfag for perioden 01.08.2017 –
31.07.2018, st. nr. 30071124 – FSV.
Innvilgelsen av permisjon er hjemlet i personalreglementet § 23 pkt. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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283/17 Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i
engelsk, st.nr. 30070701, FLU Nesna
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
283/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å innvilge Patrick Murphy opprykk fra stilling som
universitetslektor til stilling som førstelektor i engelsk med virkning fra 1. juni 2017, st.nr.
30070701, FLU Nesna.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å innvilge Patrick Murphy opprykk fra stilling som
universitetslektor til stilling som førstelektor i engelsk med virkning fra 1. juni 2017, st.nr.
30070701, FLU Nesna.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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284/17 Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i
naturfagdidaktikk, st.nr. 30070751, FLU Nesna
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
284/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å innvilge Karin Stoll opprykk fra stilling som
universitetslektor til stilling som førstelektor i naturfagdidaktikk med virkning fra 1. januar
2017, st.nr. 30070751, FLU Nesna.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å innvilge Karin Stoll opprykk fra stilling som
universitetslektor til stilling som førstelektor i naturfagdidaktikk med virkning fra 1. januar
2017, st.nr. 30070751, FLU Nesna.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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285/17 Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis, st.nr. 30071526, FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
285/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Ove Pedersen opprykk fra stilling
som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk med virkning fra 1. juni
2016, st.nr. 30071526, FLU Bodø.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Ove Pedersen opprykk fra stilling
som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk med virkning fra 1. juni
2016, st.nr. 30071526, FLU Bodø.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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286/17 Omdefinering av åremålsstilling til stilling som faggruppeleder trafikk
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
286/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Ståle Lødemel fra
stilling som studieleder ved trafikklærerutdanningen til faggruppeleder trafikk, i perioden
som gjenstår av hans åremålstilsetting, fram til og med 31.07.2019.
Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr.
universitets- og høgskoleloven § 6-4.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å omdefinere tilsettingen av Ståle Lødemel fra
stilling som studieleder ved trafikklærerutdanningen til faggruppeleder trafikk, i perioden
som gjenstår av hans åremålstilsetting, fram til og med 31.07.2019.
Åremålskontrakten omdefineres innenfor rammene av tidligere inngått åremålsavtale, jfr.
universitets- og høgskoleloven § 6-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Orienteringssaker
Saknr

Arkivsak

Tittel

42/17

15/01909-9

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Konstituering i stilling som studieleder, st.nr. 30071606FLU Bodø

43/17

16/02263-12

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Omgjøring av midlertidig til fast stilling som
universitetslektor i kroppsøving og idrett, st.nr.
30071084 - FLU - Levanger

44/17

16/03509-13

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Utvidelse av stillingsstørrelse i midlertidig ansettelse
som universitetslektor i samisk, st.nr. 30072118, FLU
Bodø

45/17

15/02305-3

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse som vikar i stilling som
universitetslektor i naturfag, st.nr. 30075264, FLU Bodø

46/17

17/03132-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som
universitetslektor i geografi, st. nr. 30075263 - FSV
Steinkjer

47/17

17/01697-4

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse i 80 % stilling som
prodekan for forskning og utvikling, st.nr. 30071114,
FSH Levanger

48/17

16/03545-6

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse som universitetslektor i
husdyrfag - st. nr. 30071317 - FBA Steinkjer
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MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.09.2017 kl. 8:30 – 09:30
Skype
16/05997

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, Gry Alsos, Per Jarle Bekken, Britt Rohnes,
Anita Eriksen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Preben Kristiansen

Andre:

Wenche Lind

Protokollfører:

Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
287/17 17/03332-1

Utlysning av 100 % fast stilling som førsteamanuensis/
førstelektor i sørsamisk, st.nr. 30075580 - FLU Levanger

4

16/02056288/17
23

Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i marin
økologi - st. nr. 30046349 - FBA - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

5

289/17 17/02323-5

Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i
terrestrisk økologi med vekt på naturforvaltning - st.nr.
30074260 - FBA Steinkjer

6

16/05191290/17
29

Ny utlysing av fast stilling som førsteamanuensis i historie,
st. nr. 30015961 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 25

7

1
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291/17 17/03073-1

Utlysning av åremålsstilling som faggruppeleder farmasi,
st.nr. 30075232, FSH Namsos

8

292/17 17/03068-1

Utlysning av åremålsstilling som faggruppeleder sykepleie,
st.nr. 30075231, FSH Bodø

9

293/17 16/01055-7

Økning av stillingsandel i fast stilling som universitetslektor
ved skuespillerutdanningen, st.nr. 30072762 - FLU
Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

10

16/02681294/17
10

Økning av stillingsandel fra 50 % til 100 % i fast stilling som
universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st.nr.
11
30071097 - FLU Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl §13 jfr Fvl §13.1

295/17 16/06051-4

Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30072391 - FLU
Levanger

12

296/17 15/02066-4

Økning av stillingsandel og forlengelse av midlertidig
ansettelse i stilling som professor, st. nr. 30015934 - HHN Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

13

297/17 17/03419-1

Korrigerende sak: direkte ansettelse i 50 % midlertidig
stilling som høgskolelærer i musikk, st.nr. 30075429, FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

14

298/17 17/02453-9

Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for
kroppsøving, idrett og friluftsliv, st.nr. 30071155 - FLU Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

15

16

Orienteringssaker

49/17

16/03573-4

Direkte midlertidig ansettelse i stiling som
universitetslektor i utmarksforvaltning - st. nr. 30075477 FBA Steinkjer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr
Fvl §13.1

50/17

17/03318-1

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i deltidsstilling
som universitetslektor i norsk, st.nr. 30070658, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

16

16/01324-4

Forlengelse av konstituering i stilling som studieleder ved
skuespillerutdanningen, st.nr. 30071075 FLU - Verdal Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

16

51/17

2
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52/17

53/17

15/0208211

Forlengelse i midlertidig stilling som stipendiat, st. nr.
30071530 - FSV - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13
jfr Fvl §13.1

16

15/02334-1

Konstituering i stilling som senterleder for Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 - FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

16

Sted, 19.09.2017

Hanne Solheim Hansen
møteleder

3
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287/17 Utlysning av 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i
sørsamisk, st.nr. 30075580 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
287/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis/
førstelektor i sørsamisk, st.nr. 30075580 FLU – Levanger, i henhold til forslag til
utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknader:
- Fakultetet bes vurdere begrepet morsmål, kan det stå muntlig flytende i stedet
- Fakultetet bør vurdere om det kan være aktuelt med svensk utlysning
- Forskning må komme tydeligere frem i presentasjonen av fakultetet
- Det må leses korrektur på teksten og følgende endres:
o Under «kvalifikasjonskrav» står «..kreves norsk doktorgrad i relevant
fagområde» må endres til «..kreves norsk doktorgrad i relevant fagområde
eller tilsvarende»
o Siste setning før «Arbeidsoppgaver» står: «Spesielt viktig for denne stillingen
vil samarbeidet med fagmiljøet knyttet til lulesamisk i Nordland være viktig»
her strykes det siste «være viktig»
Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis/
førstelektor i sørsamisk, st.nr. 30075580 FLU – Levanger, i henhold til forslag til
utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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288/17 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi - st. nr.
30046349 - FBA
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
288/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 3-årig stilling som
stipendiat i marin økologi henhold til vedlagte utlysningstekst:
De midlertidige utlysningene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig 3-årig stilling som
stipendiat i marin økologi st.nr. 30046349 FBA, henhold til vedlagte utlysningstekst.
De midlertidige utlysningene er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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289/17 Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i terrestrisk
økologi med vekt på naturforvaltning - st.nr. 30074260 - FBA Steinkjer
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
289/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som
professor/førsteamanuensis i terrestrisk økologi med vekt på naturforvaltning i henhold til
forslag til utlysningstekst, st.nr. 30074260, FBA Steinkjer.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- Søknadsfrist bør vurderes utvidet

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som
professor/førsteamanuensis i terrestrisk økologi med vekt på naturforvaltning i henhold til
forslag til utlysningstekst, st.nr. 30074260, FBA Steinkjer.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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290/17 Ny utlysing av fast stilling som førsteamanuensis i historie, st. nr.
30015961 - FSV
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
290/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis i
historie, st. nr. 30015962 – FSV Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknader:
- Det må leses korrektur på teksten og velges en målform for hele teksten
- Det må leses korrektur på presentasjonen av fakultetet, blant annet er antall fakultet
feil.
- Fakultetet bes vurdere antall publikasjoner som skal sendes inn

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis i
historie, st. nr. 30015962 – FSV Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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291/17 Utlysning av åremålsstilling som faggruppeleder farmasi, st.nr.
30075232, FSH Namsos
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
291/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som faggruppeleder
farmasi, st.nr. 30075232, FSH Namsos i henhold til forslag til utlysningstekst.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknader:
- Det må leses korrektur, noen stavefeil i første avsnitt
- Fakultetet bør vurdere å utvide søknadsfristen

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som faggruppeleder
farmasi, st.nr. 30075232, FSH Namsos i henhold til forslag til utlysningstekst.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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292/17 Utlysning av åremålsstilling som faggruppeleder sykepleie, st.nr.
30075231, FSH Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
292/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som faggruppeleder
sykepleie, st.nr. 30075231, FSH Bodø i henhold til forslag til utlysningstekst.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknad:
- Fakultetet bør vurdere å utvide søknadsfristen

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som faggruppeleder
sykepleie, st.nr. 30075231, FSH Bodø i henhold til forslag til utlysningstekst.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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293/17 Økning av stillingsandel i fast stilling som universitetslektor ved
skuespillerutdanningen, st.nr. 30072762 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
293/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Morten Røsrud fra 50
% til 100 % i fast stilling som universitetslektor ved skuespillerutdanningen fra 15.11.2017.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Morten Røsrud fra 50
% til 100 % i fast stilling som universitetslektor ved skuespillerutdanningen st.nr. 30072762 –
FLU Levanger, fra 15.11.2017.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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294/17 Økning av stillingsandel fra 50 % til 100 % i fast stilling som
universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st.nr. 30071097 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
294/17

Innstilling til vedtak:

Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å utvide stillingsprosenten til Ragna Lindboe i fast
stilling som universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st.nr. 30071097 – FLU Levanger, med
50 % stilling fra 01.11.2017.
Hennes totale stillingsandel i fast stilling blir 100 %.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalg for faglige stillinger vedtar å utvide stillingsprosenten til Ragna Lindboe i fast
stilling som universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st.nr. 30071097 – FLU Levanger, med
50 % stilling fra 01.11.2017.
Hennes totale stillingsandel i fast stilling blir 100 %.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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295/17 Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30072391 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
295/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Mette Nygård opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30072391
– FLU Levanger, med virkning fra 1. mars 2017.
Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Mette Nygård opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30072391
– FLU Levanger, med virkning fra 1. mars 2017.
Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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296/17 Økning av stillingsandel og forlengelse av midlertidig ansettelse i
stilling som professor, st. nr. 30015934 - HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
296/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Petter Nore i stilling som professor til 31.08.2019, og samtidig øke hans stillingsandel fra 20
% til 40 % med virkning fra 01.10.2017, st. nr. 30015934, HHN.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven §9 første ledd bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Petter Nore i stilling som professor til 31.08.2019, og samtidig øke hans stillingsandel fra 20
% til 40 % med virkning fra 01.10.2017, st. nr. 30015934, HHN.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven §9 første ledd bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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297/17 Korrigerende sak: direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som
høgskolelærer i musikk, st.nr. 30075429, FLU - Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
297/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Are Bredal Simonsen i 50 %
midlertidig stilling som høgskolelærer i musikk, st.nr. 30075429 - FLU Bodø, for perioden
01.08.2017 - 31.07.2018.
Stillingen er et vikariat for Ola Kåre Mikkelsen.
Midlertidig tilsetting hjemles i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav c.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd og følgende merknad:
- Stillingen må lyses ut så snart som mulig slik at vi unngår midlertidighet fra neste
studieår.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Are Bredal Simonsen i 50 %
midlertidig stilling som høgskolelærer i musikk, st.nr. 30075429 - FLU Bodø, for perioden
01.08.2017 - 31.07.2018.
Stillingen er et vikariat i påvente av utlysning.
Midlertidig tilsetting hjemles i lov om statens ansatte § 9. nr. 1, bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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298/17 Ansettelse i åremålsstilling som faggruppeleder for kroppsøving,
idrett og friluftsliv, st.nr. 30071155 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
298/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vegar Sellæg Brenne i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, st.nr.
30071155 – FLU. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Vedtatt mot en stemme

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vegar Sellæg Brenne i 100 %
åremålsstilling som faggruppeleder for faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, st.nr.
30071155 – FLU. Ansettelsesperioden er 16.09.2017 - 15.09.2021.
Tilsettingen hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Orienteringssaker
Saknr

Arkivsak

Tittel

49/17

16/03573-4

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse i stiling som
universitetslektor i utmarksforvaltning - st. nr. 30075477
- FBA Steinkjer

50/17

17/03318-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse som vikar i deltidsstilling
som universitetslektor i norsk, st.nr. 30070658, FLU
Bodø

51/17

16/01324-4

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Forlengelse av konstituering i stilling som studieleder
ved skuespillerutdanningen, st.nr. 30071075 FLU Verdal

52/17

15/02082-11

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Forlengelse i midlertidig stilling som stipendiat, st. nr.
30071530 - FSV

53/17

15/02334-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Konstituering i stilling som senterleder for Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr.
30071856 - FLU - Bodø

16
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MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.10.2017 kl. 8:30 – 09:35
Skype
16/05997

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, Anita Eriksen, Gry Agnete Alsos (til og med
sak 313/17), Per Jarle Bekken, Brit Torunn Rohnes, Preben
Kristiansen

Andre:

Wenche Lind

Protokollfører:

Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
Utlysning av to faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie, st.nr. 30074128
og 30074129, FSH - Mo i Rana - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

3

17/0188712

Utlysning av åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 FLU Bodø

5

17/0188713

Ansettelse i åremålstilling som senterleder for Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 FLU Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

6

299/17 17/02026-1

300/17

301/17

17/01133302/17
24

Ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor i
paramedic - prehospitalt arbeid, st.nr. 30072823, FSH Bodø 7
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

1
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17/01679303/17
16

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i
fiskemikrobiom - st. nr. 30073685 - FBA Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

8

17/01816304/17
15

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i marin
økologi - st. nr. 30074028 - FBA Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

9

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i
økotoksiologi - st. nr. 30074098 - FBA Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

10

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor st.nr.
30072392 - HHN Stjørdal - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl § 25 første ledd

11

17/0172521

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i juridiske
fag, st.nr. 30073662 - HHN Stjørdal - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

12

17/01637308/17
12

Ansettelse i midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr.
30073683 og 30073684 - FSV - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

13

17/0180814

Ansettelse i midlertidige stilinger som stipendiat, st. nr.
30073707 og 30073708 - FSV Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

14

16/06179310/17
11

Ansettelse i stilling som universitetslektor i norsk
litteraturvitenskap, st.nr. 30072705 - FLU Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

15

16/06178311/17
17

Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis i norsk
litteraturvitenskap, st.nr. 30072702 og 30072703 FLU Bodø
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

16

Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis i
pedagogikk, st.nr. 30070728 og 30075927, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

17

Søknad om permisjon uten lønn i stilling som
universitetslektor, st.nr. 30071728 - FLU Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

18

Permisjon fra faste stillinger for å tiltre åremålsstillinger
som faggruppeledere - FLU - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

19

305/17

17/0234315

306/17 17/00058-2

307/17

309/17

312/17

17/0110618

313/17 15/02308-7

314/17

17/0132314

2
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315/17 15/01930-5

Midlertidig økning av stillingsandel fra 80 % til 90 % i
stilling som professor, st.nr. 30071594 - FLU Bodø - Unntatt 20
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

316/17 17/00549-2

Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis i norsk, st.nr. 30071079 - FLU Levanger

21

22

22

Orienteringssaker

54/17

17/03331-1

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i stilling som
førsteamanuensis i RLE, st.nr. 30071394, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

55/17

17/03510-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag, st.nr. 30075487, FSH Helgeland - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Sted, 03.10.2017

Hanne Solheim Hansen
møteleder

3
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299/17 Utlysning av to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i
sykepleie, st.nr. 30074128 og 30074129, FSH - Mo i Rana
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
299/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie, st.nr. 30074128 og 30074129, FSH – Mo i Rana i
henhold til forslag til utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende merknader:
- Forskningsaktivitet må beskrives bedre og komme tydeligere frem både i teksten og i
presentasjonen av fakultetet
- Under «kvalifikasjonskrav» står en setning om UiN, denne må endres.
- Fakultetet bes vurdere å dele utlysningen i to for å kunne være tydeligere på
forskerkompetanse.
- I følgende setning må også dosent med: «Fakultetet har forventninger om at søkere
på sikt har en målsetting om å oppnå professorkvalifisering»

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie, st.nr. 30074128 og 30074129, FSH – Mo i Rana i
henhold til forslag til utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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300/17 Utlysning av åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
300/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som senterleder for
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i henhold til vedlagte utlysningstekst,
st.nr. 30071856, FLU Bodø.
Åremålsstillingen hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav d.
Utlysningen godkjennes i ettertid.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger godkjenner at åremålsstilling som senterleder for
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har vært lyst ut i henhold til vedlagte
utlysningstekst, st.nr. 30071856, FLU Bodø.
Åremålsstillingen hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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301/17 Ansettelse i åremålstilling som senterleder for Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
301/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for fag stillinger vedtar å tilsette Kirsti Saxi i åremålsstilling som senterleder
for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen - st. nr. 30071856 – FLU Bodø.
Åremålsperioden er fra 01.11.2017 - 30.10.2021.
Dersom Kirsti Saxi takker nei til stilling tilbys den til Roger Johansen

Ansettelse i åremålsstilling er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav d.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsrådet for faglige stillinger vedtar å ansette Kirsti Saxi i åremålsstilling som
senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen - st. nr. 30071856 – FLU
Bodø. Åremålsperioden er fra 01.11.2017 - 30.10.2021.
Dersom Kirsti Saxi takker nei til stilling tilbys den til Roger Johansen

Ansettelse i åremålsstilling er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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302/17 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor i paramedic prehospitalt arbeid, st.nr. 30072823, FSH Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
302/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Bjørn Ove Faldaas i 100 % fast stilling
som universitetslektor i paramedic – prehospitalt arbeid, st.nr. 30072823, FSH Bodø.
Fast tilsetting gjelder fra 01.11.2017.
Dersom Faldaas takker nei til stillingen, tilsettes Hussain Akhtar i stillingen som
førsteamanuensis.

Møtebehandling
Saken sendes tilbake til fakultetet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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303/17 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i fiskemikrobiom - st.
nr. 30073685 - FBA Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
303/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Yousri Abdelhafiz i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet EPIFISH - st. nr 30073685 – FBA Bodø.
Dersom Abdelhafiz takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til:
Nithin M. Sankappa
Dersom ingen av disse kandidatene takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli
vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Tilsettingen gjøres under forutsetning av at Yousri Abdelhafiz leverer inn formell godkjenning
av sin MSc grad.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Yousri Abdelhafiz i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet EPIFISH - st. nr 30073685 – FBA Bodø.
Dersom Abdelhafiz takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til:
Nithin M. Sankappa
Dersom ingen av disse kandidatene takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli
vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Tilsettingen gjøres under forutsetning av at Yousri Abdelhafiz leverer inn formell godkjenning
av sin MSc grad.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
8
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304/17 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i marin økologi - st. nr.
30074028 - FBA Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
304/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Stine Hermansen i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat marin økologi - st. nr. 30074028 – FBA Bodø.
Dersom Hermansen takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt.
vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Stine Hermansen i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat marin økologi - st. nr. 30074028 – FBA Bodø.
Dersom Hermansen takker nei til stillingen, vil øvrige kvalifiserte kandidater bli vurdert, evt.
vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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305/17 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i økotoksiologi - st. nr.
30074098 - FBA Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
305/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Isabel Sofía Abihssira García i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat økotoksiologi - st. nr. 30074098 – FBA Bodø.
Stillingen er 3- årig uten arbeidsplikt.
Hvis Isabel Sofía Abihssira García takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i følgende rangerte
rekkefølge til
2. Elisabeth Juliussen
3. Luigi Natoli
Dersom ingen av de innstilte kandidatene ikke takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte
kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Isabel Sofía Abihssira García i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat økotoksiologi - st. nr. 30074098 – FBA Bodø.
Stillingen er 3- årig uten arbeidsplikt.
Hvis Isabel Sofía Abihssira García takker nei til tilbudet, tilbys stillingen i følgende rangerte
rekkefølge til
2. Elisabeth Juliussen
3. Luigi Natoli
Dersom ingen av de innstilte kandidatene ikke takker ja til stillingen, vil øvrige kvalifiserte
kandidater bli vurdert, evt. vil stillingen bli lyst ut på nytt.
Stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
10
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306/17 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor st.nr. 30072392 - HHN
Stjørdal
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
306/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Toril Fagerli Birkeland i fast 100 %
stilling som universitetslektor, st.nr. 30072392 - HHN Stjørdal fra 01.10.2017.
Ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-5 nr. 1 og i statsansatteloven § 9
nr. 1 første ledd.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Utvalget bemerker at det ved fremtidige ansettelser av midlertidige i faste stillinger, ønskes
sakkyndig vurdering på disse.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Toril Fagerli Birkeland i fast 100 %
stilling som universitetslektor, st.nr. 30072392 - HHN Stjørdal fra 01.10.2017.
Ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-5 nr. 1 og i statsansatteloven § 9
nr. 1 første ledd.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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307/17 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i juridiske fag, st.nr.
30073662 - HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
307/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tilsette Toril Irene Kringen i fast stilling som
universitetslektor i juridiske fag ved Handelshøgskolen, faggruppe trafikk.
Dersom Toril Irene Kringen takker nei til stillingen, tilbys den til:
1. Harald Osland Sandvik
2. Silje Ervik Gartland
Tiltredelse i stillingen skjer etter nærmere avtale.
Ved tilsetting av Toril Irene Kringen eller eventuelt Silje Ervik Gartland forutsettes at
vedkommende skaffer seg praktisk-pedagogisk kompetanse innen en toårsperiode.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Toril Irene Kringen i fast stilling som
universitetslektor i juridiske fag, st.nr. 30073662 – HHN Stjørdal.
Dersom Toril Irene Kringen takker nei til stillingen, tilbys den til:
1. Harald Osland Sandvik
2. Silje Ervik Gartland
Tiltredelse i stillingen skjer etter nærmere avtale.
Ved tilsetting av Toril Irene Kringen eller eventuelt Silje Ervik Gartland forutsettes at
vedkommende skaffer seg praktisk-pedagogisk kompetanse innen en toårsperiode.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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308/17 Ansettelse i midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30073683 og
30073684 – FSV Steinkjer
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
308/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lise Ekmann og Tonje Kvam i
midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30073683 og 30073684 – FSV.
Stillingen er treårige uten arbeidsplikt.
Dersom Ekmann eller Kvam takker nei til tilbudet, lyses stillingene ut på nytt.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lise Ekmann og Tonje Kvam i
midlertidige stillinger som stipendiat i sosiologi, st. nr. 30073683 og 30073684 – FSV
Steinkjer.
Stillingen er treårige uten arbeidsplikt.
Dersom Ekmann eller Kvam takker nei til tilbudet, lyses stillingene ut på nytt.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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309/17 Ansettelse i midlertidige stilinger som stipendiat, st. nr. 30073707 og
30073708 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
309/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Fredrik Wilhelmsen og Arild Vaag
Prestøy i midlertidige stillinger som stipendiat, st. nr. 30073707 og 30073708 – FSV.
Stillingene er treårige uten arbeidsplikt.
Dersom Wilhelmsen eller Prestøy takker nei til stillingen, tilbys den til Lionel Perabo.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i ordlyd.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Fredrik Wilhelmsen og Arild Vaag
Prestøy i midlertidige stillinger som stipendiat i sosiologi, st. nr. 30073707 og 30073708 –
FSV Bodø.
Stillingene er treårige uten arbeidsplikt.
Dersom Wilhelmsen eller Prestøy takker nei til stillingen, tilbys den til Lionel Perabo.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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310/17 Ansettelse i stilling som universitetslektor i norsk litteraturvitenskap,
st.nr. 30072705 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
310/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Cathrine Bjerknes i fast 100 % stilling
som universitetslektor i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072705, FLU Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Cathrine Bjerknes i fast 100 % stilling
som universitetslektor i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072705, FLU Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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311/17 Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis i norsk
litteraturvitenskap, st.nr. 30072702 og 30072703 FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
311/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sofija Christensen fast i stilling som
førsteamanuensis i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072702, FLU Bodø.
Videre vedtar tilsettingsutvalget å tilsette Per Esben Myren-Svelstad fast i stilling som
førsteamanuensis i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072703, FLU Bodø.
Dersom de ikke tar imot tilbudet om stilling tilsettes i rangert rekkefølge som
universitetslektor:
2. Andreas Lødemel
3. Sigrun Bones

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med følgende endring:
- Dersom de innstilte kandidater takker nei til stillingene ønsker utvalget en ny
vurdering av de andre søkerne.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sofija Christensen fast i stilling som
førsteamanuensis i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072702, FLU Bodø.
Videre vedtar tilsettingsutvalget å ansette Per Esben Myren-Svelstad fast i stilling som
førsteamanuensis i norsk litteraturvitenskap, st.nr. 30072703, FLU Bodø.
Dersom de innstilte kandidater takker nei til stillingene gjøres en ny vurdering av de andre
søkerne

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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312/17 Ansettelse i to stillinger som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr.
30070728 og 30075927, FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
312/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Per Einar Garmannslund i fast stilling
som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30070728, FLU Bodø
Videre vedtar tilsettingsutvalget å ansette Elisabeth Hansen i fast stilling som
førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30075927, FLU Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Per Einar Garmannslund i fast stilling
som førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30070728, FLU Bodø
Videre vedtar tilsettingsutvalget å ansette Elisabeth Hansen i fast stilling som
førsteamanuensis i pedagogikk, st.nr. 30075927, FLU Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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313/17 Søknad om permisjon uten lønn i stilling som universitetslektor, st.nr.
30071728 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
313/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke imøtekomme søknaden fra Eirin Furre
Moan om permisjon uten lønn i stilling som universitetslektor fra 27. desember 2017 og i ett
år, st.nr. 30071728, FLU Bodø.
Avslaget hjemles i Personalreglementet § 23.

Møtebehandling
Saken sendes tilbake til fakultetet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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314/17 Permisjon fra faste stillinger for å tiltre åremålsstillinger som
faggruppeledere - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
314/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge følgende personer permisjon fra sine
faste stillinger, for å tiltre stillinger som faggruppeledere:
Trond Lekang innvilges permisjon fra stilling som dosent i pedagogikk for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Kåre Fuglseth innvilges permisjon fra stilling som professor i didaktikk/ fagdidaktikk
for perioden 15.10.2017-14.10.2021.
Ann Gøril Hugaas innvilges permisjon fra stilling som studieleder for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Jan Arne Pettersen innvilges permisjon fra stilling som studieleder for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Geir Berg- Lennertzen innvilges permisjon fra stilling som førstelektor i musikk for
perioden 16.09.2017-15.09.2021.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i Statens personalhåndbok punkt 10.8.7.3, Overgang til
åremålsstilling, jvf Personalreglementet § 23.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge følgende personer permisjon fra sine
faste stillinger, for å tiltre stillinger som faggruppeledere:
Trond Lekang innvilges permisjon fra stilling som dosent i pedagogikk for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Kåre Fuglseth innvilges permisjon fra stilling som professor i didaktikk/ fagdidaktikk
for perioden 15.10.2017-14.10.2021.
Ann Gøril Hugaas innvilges permisjon fra stilling som studieleder for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Jan Arne Pettersen innvilges permisjon fra stilling som studieleder for perioden
16.09.2017-15.09.2021.
Geir Berg- Lennertzen innvilges permisjon fra stilling som førstelektor i musikk for
perioden 16.09.2017-15.09.2021.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i Statens personalhåndbok punkt 10.8.7.3, Overgang til
åremålsstilling, jvf Personalreglementet § 23.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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315/17 Midlertidig økning av stillingsandel fra 80 % til 90 % i stilling som
professor, st.nr. 30071594 - FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
315/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Steen Wackerhausen
fra 80 % til 90 % i stilling som professor, st. nr. 30071594 - FLU Bodø, for perioden 01.10.1731.07.19.
Den midlertidige økningen hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Steen Wackerhausen
fra 80 % til 90 % i stilling som professor, st. nr. 30071594 - FLU Bodø, for perioden 01.10.1731.07.19.
Den midlertidige økningen hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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316/17 Opprykk fra stilling som universitetslektor til stilling som
førsteamanuensis i norsk, st.nr. 30071079 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
03.10.2017

Saknr
316/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Anne Kathrine Hundal opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i norsk, st.nr. 30071079
– FLU Levanger, med virkning fra 1. januar 2017.
Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Anne Kathrine Hundal opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i norsk, st.nr. 30071079
– FLU Levanger, med virkning fra 1. januar 2017.
Vedtaket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21

546

114/17 Referater 30. oktober - 17/00449-6 Referater 30. oktober : TUF protokoll 03.10.17 (003)

Orienteringssaker
Saknr

Arkivsak

Tittel

54/17

17/03331-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse som vikar i stilling som
førsteamanuensis i RLE, st.nr. 30071394, FLU Bodø

55/17

17/03510-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
høgskolelærer i sykepleiefag, st.nr. 30075487, FSH
Helgeland

22
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MØTEPROTOKOLL

Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.10.2017 kl. 8:30 – 08:40
Skype
16/05997

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, Anita Eriksen, Per Jarle Bekken,

Møtende
varamedlemmer:

Jan Eivind Østnes for Brit Torunn Rohnes

Forfall:

Kari Ingstad, Preben Kristiansen

Andre:

Wenche Lind

Protokollfører:

Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
Ansettelse i fast stilling som førstelektor i norsk
språkvitenskap, st.nr. 30072701, FLU Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

2

16/06237318/17
19

Ansettelse i stilling som professor i regnskap og
økonomistyring, st. nr. 30075891, HHN Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

4

319/17 15/02358-4

Forlengelse av midlertidig 20 % bistilling som professor II,
st. nr. 30071495, HHN Bodø. - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

5

317/17

16/0617718

Orienteringssaker

1
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17/03413-1

Direkte ansettelse i 65 % midlertidig stilling som
universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st. nr.
30072691- FLU Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

15/02337-3

Forlengelse av konstituering i stilling som faggruppeleder
Senter for praktisk kunnskap - FLU Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

58/17

15/01204-3

Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som
stipendiat, st.nr. 30071907, FLU Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

59/17

17/03773-1

Direkte midlertidig ansettelse i deltidsstilling som
universitetslektor i norsk, st.nr. 30071724, FLU Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

56/17

57/17

Sted, 17.10.2017

Hanne Solheim Hansen
møteleder

2
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317/17 Ansettelse i fast stilling som førstelektor i norsk språkvitenskap, st.nr.
30072701, FLU Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
317/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjetil Jensen fast i stilling som
førstelektor i norsk språkvitenskap, st.nr. 30072701, FLU Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjetil Jensen fast i stilling som
førstelektor i norsk språkvitenskap, st.nr. 30072701, FLU Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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318/17 Ansettelse i stilling som professor i regnskap og økonomistyring, st.
nr. 30075891, HHN Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
318/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansatte Giuseppe Grossi i fast stilling som
professor i regnskap og økonomistyring, st. nr. 30075891, HHN Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å ansatte Giuseppe Grossi i fast stilling som
professor i regnskap og økonomistyring, st. nr. 30075891, HHN Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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319/17 Forlengelse av midlertidig 20 % bistilling som professor II, st. nr.
30071495, HHN Bodø.
Behandlet av
1 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
319/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Jan
Mouritsen i 20 % bistilling som professor II i to år fra 01.11.2017 til 31.10.2019, st. nr.
30071495 – HHN Bodø.
Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilsettingsutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Jan
Mouritsen i 20 % bistilling som professor II i to år fra 01.11.2017 til 31.10.2019, st. nr.
30071495 – HHN Bodø.
Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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Orienteringssaker
Saknr

Arkivsak

Tittel

56/17

17/03413-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte ansettelse i 65 % midlertidig stilling som
universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st. nr.
30072691- FLU Levanger

57/17

15/02337-3

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Forlengelse av konstituering i stilling som
faggruppeleder Senter for praktisk kunnskap - FLU Bodø

58/17

15/01204-3

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som
stipendiat, st.nr. 30071907, FLU Bodø

59/17

17/03773-1

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Direkte midlertidig ansettelse i deltidsstilling som
universitetslektor i norsk, st.nr. 30071724, FLU Bodø

6
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MØTEPROTOKOLL
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.09.2017 kl. 12:00
Skype
16/06165

Tilstede:

Elisabeth Boye Okkenhaug, Steinar Stene-Sørensen, Jan-Atle Toska,
Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

Protokollfører:

Runar Michaelsen (referent) og Solfrid Norum, utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
104/17 17/03148-1

Utlysning av fast stilling som rådgiver - st.nr. 30071706 FLU/ KKS, Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

2

105/17 17/03135-1

Utlysning av 100 % fast stilling som førstekonsulent/
rådgiver innen studieadministrasjonen, st.nr. 30075283 FLU - Bodø

3

106/17 17/03124-1

Utlysning av 100 % midlertidig stilling som prosjektleder
rekruttering til læreryrke og lærerutdanningene, st. nr.
30075284 - FLU

4

107/17 17/01887-9

Ansettelse i åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 FLU- Bodø - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

5

108/17 17/01847-8

Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver - st. nr
30073711 - ved Kompetansesenter for læring og teknologi
- KOLT - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

6

109/17 17/03032-1

Direkte ansettelse i midlertidig 60 % stilling som
avdelingsingeniør -st.nr. 30074988 -ved akvakulturgruppen
- FBA - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

7

110/17 17/03358-1

Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som
avdelingsingeniør i prosjekt Biotek2 – st.nr. 30075401- FBA
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

8

1
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111/17 17/03096-1

112/17

16/0191226

Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som rådgiver st. nr. 30075252 - HHN - Unntatt etter offentlighetsloven
9
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Forlenget ansettelse som vikar i stilling som
førstekonsulent - st.nr. 30071166 - STUD - studiested
Steinkjer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13.1

10

Skype, 05.09.2017
Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

104/17 Utlysning av fast stilling som rådgiver - st.nr. 30071706 - FLU/ KKS,
Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
104/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i henhold til vedlagte forslag
til utlysningstekst, st.nr. 30071706, FLU Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som kom frem i møtet
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i henhold til vedlagte forslag
til utlysningstekst, st.nr. 30071706, FLU Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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105/17 Utlysning av 100 % fast stilling som førstekonsulent/ rådgiver innen
studieadministrasjonen, st.nr. 30075283 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
105/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % fast stilling som
førstekonsulent/ rådgiver i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag, studiested Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % fast stilling som
førstekonsulent/ rådgiver i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag, studiested Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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106/17 Utlysning av 100 % midlertidig stilling som prosjektleder rekruttering
til læreryrke og lærerutdanningene, st. nr. 30075284 - FLU
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
106/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % midlertidig stilling
som prosjektleder for rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene – st. nr 30075284.
Stillingen lyses ut som midlertidig stilling som rådgiver fra 01.10.17 – 30.09.18, med mulighet
for forlengelse.
Hjemmel for å lyse ut i midlertidig stilling er statsansatteloven § 9 del en, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % midlertidig stilling
som prosjektleder for rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene – st. nr 30075284.
Stillingen lyses ut som midlertidig stilling som rådgiver fra 01.10.17 – 30.09.18, med mulighet
for forlengelse.
Hjemmel for å lyse ut i midlertidig stilling er statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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107/17 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen, st.nr. 30071856 - FLU- Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
107/17

Innstilling til vedtak :
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å tilsette Kirsti Saxi i
åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen - st. nr
30071856 – studiested Bodø. Åremålsperioden er fra 01.09.2017-31.08.2023.
Ansettelse i åremålsstilling er hjemlet i Forskrift til lov om statens ansatte § 5, første og
annet ledd.
Hvis Kirsti Saxi takker nei til stilling tilbys den til Roger Johansen

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Etter at tjenestemannsloven ble erstattet av statsansatteloven 01.07.17. er det ikke lenger
hjemmel for ansettelse i åremålsstilling på dette nivået i organisasjonen.
Saken sendes tilbake til fakultetet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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108/17 Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver - st. nr 30073711 - ved
Kompetansesenter for læring og teknologi - KOLT
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
108/17

Forslag til vedtak:

Det foreslås for tilsettingsutvalget for teknisk/ administrative stillinger å ansette Gunhild von Porat
Erichsen i fat 100 % stilling som rådgiver ved KOLT.
Hvis Gunhild von Porat Erichsen takker nei til stilling tilbys den i rangert rekkefølge til:
2. Arild Johnsen
3. Tone Brun
4. Knut Erik Svendsen

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak

Tilsettingsutvalget for teknisk/ administrative stillinger vedtar å ansette Gunhild von Porat Erichsen i
fat 100 % stilling som rådgiver ved KOLT.
Hvis Gunhild von Porat Erichsen takker nei til stilling tilbys den i rangert rekkefølge til:
2. Arild Johnsen
3. Tone Brun
4. Knut Erik Svendsen

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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109/17 Direkte ansettelse i midlertidig 60 % stilling som avdelingsingeniør st.nr. 30074988 -ved akvakulturgruppen - FBA
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
109/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stilinger vedtar å ansette Marcin Jan
Smardzewski i midlertidig 60% stilling som avdelingsingeniør - st. nr. 30074988 –ved
akvakulturgruppen – FBA, studiested Bodø. Den midlertidige ansettelsen er for perioden
06.09.17 - 06.03.18.
Hjemmel for ansettelse i midlertidig stilling er statsansatteloven § 9 første ledd, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/ administrative stilinger vedtar å ansette Marcin Jan
Smardzewski i midlertidig 60% stilling som avdelingsingeniør - st. nr. 30074988 –ved
akvakulturgruppen – FBA, studiested Bodø. Den midlertidige ansettelsen er for perioden
06.09.17 - 06.03.18.
Hjemmel for ansettelse i midlertidig stilling er statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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110/17 Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som avdelingsingeniør i
prosjekt Biotek2 – st.nr. 30075401- FBA
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
110/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk - /administrative stillinger vedtar å ansette Prabhugouda
Siriyappagouder i 50% midlertidig stilling som avdelingsingeniør – st. nr. 30075401 – FBA i
prosjekt Biotek2. Den midlertidige ansettelsen er for perioden 06.09.17 til 28.02.18. og
arbeidssted er studiested Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 første ledd, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk - /administrative stillinger vedtar å ansette Prabhugouda
Siriyappagouder i 50% midlertidig stilling som avdelingsingeniør – st. nr. 30075401 – FBA i
prosjekt Biotek2. Den midlertidige ansettelsen er for perioden 06.09.17 til 28.02.18. og
arbeidssted er studiested Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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111/17 Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som rådgiver - st. nr.
30075252 - HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
111/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hege Christin
Stenhammer i midlertidig 100 % stilling som rådgiver - st. nr. 30075252 - HHN for perioden
01.09.2017 – 31.12.2019.
Direkte ansettelse uten forutgående utlysning er hjemlet i forskrift til statsansatteloven § 3
tredje ledd.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hege Christin
Stenhammer i midlertidig 100 % stilling som rådgiver - st. nr. 30075252 - HHN for perioden
01.09.2017 – 31.12.2019.
Direkte ansettelse uten forutgående utlysning er hjemlet i forskrift til statsansatteloven § 3
tredje ledd.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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112/17 Forlenget ansettelse som vikar i stilling som førstekonsulent - st.nr.
30071166 - STUD - studiested Steinkjer
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
05.09.2017

Saknr
112/17

Forslag til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge Linda Evensets vikariat
som førstekonsulent i studieavdelingen, seksjon for eksamen og vitnemål. st.nr. 30071166.
Arbeidssted er studiested Steinkjer. Forlengelse av vikariatet gjelder for perioden 01.09.2017
– 31.01.2018.
Hjemling for midlertidig forlengelse av vikariatet er statsansatteloven § 9 første ledd,
bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge Linda Evensets vikariat
som førstekonsulent i studieavdelingen, seksjon for eksamen og vitnemål. st.nr. 30071166.
Arbeidssted er studiested Steinkjer. Forlengelse av vikariatet gjelder for perioden 01.09.2017
– 31.01.2018.
Hjemling for midlertidig forlengelse av vikariatet er statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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MØTEPROTOKOLL
- Unntatt offentlighet
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.09.2017 kl. 12:00
Skype
16/06165

Tilstede:

Jan-Atle Toska, Sissel Marit Jensen, Tom Kilskar

Møtende
varamedlemmer:

Arne Brinchmann for Elisabeth Boye Okkenhaug, Olav Frigaard for
Steinar Stene-Sørensen

Forfall:

Elisabeth Boye Okkenhaug, Steinar Stene - Sørensen

Protokollfører:

Solfrid Norum, Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
113/17 17/03198-1

Utlysing av fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i
studiedirektørens stab - st. nr 30071741 - Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

3

114/17 17/03353-1

Utlysning av midlertidig stilling som prosjektmedarbeider,
st. nr. 30073508, HHN

4

17/02199115/17
11

Ansettelse i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver Nordområdesenteret, st. nr. 30074151, HHN - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

5

116/17 17/01088-8

Ansettelse i fast stilling som leder for publikumstjenester st. nr 30073386 - Universitetsbiblioteket - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

6

17/02346117/17
10

Ansettelse i fast stilling som forskningsadministrativ
seniorrådgiver, st.nr. 30074308, FSH Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

7

118/17 17/02401-9

Ansettelse i midlertidig stilling, med mulighet for fast
ansettelse, i stilling som rådgiver studieadministrasjonen st. nr. 300171902 - FBA - studiested Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

8

1
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119/17 16/05390-2

Økning av stillingsandel i fast stilling som seniorkonsulent,
st. nr. 30071287 - FLU - Levanger - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

9

120/17 17/00609-3

Økning av stillingsandel i fast stilling som tekniker, st. nr.
30071266 - FLU - Levanger - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

10

121/17 15/02083-7

Omgjøring fra midlertidig til fast ansettelse i stilling som
journalist (stillingskode 1434 rådgiver) ved
Nordområdesenteret, st. nr. 30049502, HHN - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

11

122/17 15/05721-5

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som journalist
(rådgiver) ved Nordområdesenteret, st. nr. 30075726, HHN
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

12

Orienteringssaker

Skype, 19.09.2017
Arne Brinchmann, møteleder
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113/17 Utlysing av fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i
studiedirektørens stab - st. nr 30071741 - Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
113/17

Forslag til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver/seniorrådgiver i studiedirektørens stab, Bodø i samsvar med framlagt
utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som kom frem i møtet.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver/seniorrådgiver i studiedirektørens stab, Bodø i samsvar med framlagt
utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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114/17 Utlysning av midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, st. nr.
30073508, HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
114/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger vedtar å utlyse en ettårig midlertidig
100 % stilling som prosjektmedarbeider (stillingskode 1436, rådgiver), st. nr. 30073508, HHN.
Midlertidig tilsetting er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsutvalget for teknisk/administrative stillinger vedtar å utlyse en ettårig midlertidig
100 % stilling som prosjektmedarbeider (stillingskode 1436, rådgiver), st. nr. 30073508, HHN.
Midlertidig tilsetting er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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115/17 Ansettelse i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver Nordområdesenteret, st. nr. 30074151, HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
115/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Torjus Kleiven Kandal i
fast 100 % stilling som kommunikasjonsrådgiver – Nordområdesenteret, st. nr. 30074151,
HHN.
Dersom Kandal takker nei til stillingen tilbys den til følgende kandidater, i nevnte rekkefølge:
2. Trine Jonassen
3. Tarjei Abelsen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Torjus Kleiven Kandal i
fast 100 % stilling som kommunikasjonsrådgiver – Nordområdesenteret, st. nr. 30074151,
HHN.
Dersom Kandal takker nei til stillingen tilbys den til følgende kandidater, i nevnte rekkefølge:
2. Trine Jonassen
3. Tarjei Abelsen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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116/17 Ansettelse i fast stilling som leder for publikumstjenester - st. nr
30073386 - Universitetsbiblioteket
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
116/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Jorun Fallin som leder
for publikumstjenester (stillingskode kontorsjef) – st. nr 30073386 – Universitetsbiblioteket –
arbeidssted Levanger.
Hvis Jorun Fallin takker nei til stilling tilbys den til Brynjar Jørstad, arbeidssted Bodø. For
begge kandidater gjelder en prøvetid på 6 måneder fra ansettelse.
Dersom begge takker nei til tilbud om stilling, utlystes denne eksternt.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Jorun Fallin som leder
for publikumstjenester (stillingskode kontorsjef) – st. nr 30073386 – Universitetsbiblioteket –
arbeidssted Levanger.
Hvis Jorun Fallin takker nei til stilling tilbys den til Brynjar Jørstad, arbeidssted Bodø. For
begge kandidater gjelder en prøvetid på 6 måneder fra ansettelse.
Dersom begge takker nei til tilbud om stilling, utlystes denne eksternt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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117/17 Ansettelse i fast stilling som forskningsadministrativ seniorrådgiver,
st.nr. 30074308, FSH Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
117/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Eirik Ellingsen i fast 100
% stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30074308, FSH Bodø.
Dersom Ellingsen ikke tar imot stillingen tilbys Bjarte Bergstrøm stillingen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Eirik Ellingsen i fast 100
% stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30074308, FSH Bodø.
Dersom Ellingsen ikke tar imot stillingen tilbys Bjarte Bergstrøm stillingen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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118/17 Ansettelse i midlertidig stilling, med mulighet for fast ansettelse, i
stilling som rådgiver studieadministrasjonen - st. nr. 300171902 - FBA studiested Bodø
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
118/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Kristine Vevik i
midlertidig stilling for ett år som rådgiver innen studieadministrasjon – st. nr. 30029981 –
FBA – studiested Bodø. Stillingen er lyst som midlertidig med mulighet for fast ansettelse.
Dersom Vevik takker nei til stillingen, tilbys stillingen som rådgiver i følgende rekkefølge til:
2. Eirin Åsheim
3. Silje Klo Hansen
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Kristine Vevik i
midlertidig stilling for ett år som rådgiver innen studieadministrasjon – st. nr. 30029981 –
FBA – studiested Bodø. Stillingen er lyst som midlertidig med mulighet for fast ansettelse.
Dersom Vevik takker nei til stillingen, tilbys stillingen som rådgiver i følgende rekkefølge til:
2. Eirin Åsheim
3. Silje Klo Hansen
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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119/17 Økning av stillingsandel i fast stilling som seniorkonsulent, st. nr.
30071287 - FLU - Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
119/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsandelen for
seniorkonsulent Ole Johan Ramfjord fra 40 % til 80 % stilling ved skuespillerutdanningenFLU- Levanger. Stillingsutvidelsen gjelder fra 1.10.2017.

Møtebehandling
Saken ble sendt ut før den hadde vært til vurdering i henhold til styrets vedtak om
stillingsstopp. Saken ble godkjent fremmet for TRA med endring i vedtak.
Enstemmig vedtatt med endring i vedtak.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsandelen for
seniorkonsulent Ole Johan Ramfjord fra 40 % til 80 % stilling ved skuespillerutdanningenFLU- Levanger. Stillingsutvidelsen gjelder fra 1.10.2017. – 30.09.18 med mulighet for fast
utvidelse av stillingen.
Midlertidig utvidelse av stilling er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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120/17 Økning av stillingsandel i fast stilling som tekniker, st. nr. 30071266 FLU - Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
120/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsandelen for
tekniker Svein Inge Neergård fra 75 % til 100 % stilling – st. nr 30071266 - ved
skuespillerutdanningen- FLU- Levanger. Stillingsutvidelsen gjelder fra 1.10.2017.
Møtebehandling
Saken ble sendt ut før den hadde vært til vurdering i henhold til styrets vedtak om
stillingsstopp. Saken ble godkjent fremmet for TRA med endring i vedtak.
Enstemmig vedtatt med endring i vedtak.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsandelen for
tekniker Svein Inge Neergård fra 75 % til 100 % stilling – st. nr 30071266 - ved
skuespillerutdanningen- FLU- Levanger. Stillingsutvidelsen gjelder fra 1.10.2017. – 30.09.18
med mulighet for fast utvidelse av stillingen.
Midlertidig utvidelse av stilling er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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121/17 Omgjøring fra midlertidig til fast ansettelse i stilling som journalist
(stillingskode 1434 rådgiver) ved Nordområdesenteret, st. nr. 30049502, HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
121/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Linda Moen Storholm i
fast stilling som journalist (stillingskode 1434 Rådgiver) med tiltredelse 23. september 2017,
st. nr. 30049502, Nordområdesenteret, HHN.
Ansettelse i fast stilling uten kunngjøring er hjemlet i Nord universitets personalreglement §
4 nr. 3.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Linda Moen Storholm i
fast stilling som journalist (stillingskode 1434 Rådgiver) med tiltredelse 23. september 2017,
st. nr. 30049502, Nordområdesenteret, HHN.
Ansettelse i fast stilling uten kunngjøring er hjemlet i Nord universitets personalreglement §
4 nr. 3.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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122/17 Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som journalist (rådgiver)
ved Nordområdesenteret, st. nr. 30075726, HHN
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
19.09.2017

Saknr
122/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Christine Karijord i 50
% stilling som journalist (stillingskode rådgiver) ved Nordområdesenteret for perioden 18.09
– 31.12.2017, st. nr. 30075276, HHN.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Christine Karijord i 50
% stilling som journalist (stillingskode rådgiver) ved Nordområdesenteret for perioden 18.09
– 31.12.2017, st. nr. 30075276, HHN.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Orienteringssaker

Orienteringssakene 12 – 16/17 ble tatt til orientering uten merknad.
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MØTEPROTOKOLL
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 2017
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.10.2017 kl. 12:00
Skype
16/06165

Tilstede:

Elisabeth Boye Okkenhaug, Steinar Stene-Sørensen, Jan-Atle Toska,
Sissel Marit Jensen

Møtende
varamedlemmer:

Kari Pettersen for Tom Kilskar

Forfall:

Tom Kilskar

Protokollfører:

Solfrid Norum, Utvalgssekretær

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
132/17 17/03552-1

Utlysning av midlertidig stilling som rådgiver EVU/BOA - st.
nr 30075989 - Studieavdelingen - Levanger - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

2

133/17 17/01078-1

Utlysing av midlertidig i stilling som senior/førstekonsulent st.nr 30072893 ved utdanning og studie,
studiested Levanger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl
§ 25 første ledd

3

134/17 17/03806-1

Utlysning av fast 100 % stilling som driftstekniker - st. nr
30071119 - Eiendomsdrift Levanger - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 25

4

135/17 15/02465-1

Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som rådgiver - st.
nr 30071678 - Kommunikasjonsenheten - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

5

136/17 17/00605-2

Søknad om utvidet tjenestetid ut over alminnelig
aldersgrense i staten i stilling som seniorkonsulent - st. nr
30070852 - IKT Stjørdal - Unntatt etter offentlighetsloven
Offl §13 jfr Fvl §13.1

6

1
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137/17

16/0616551

Møtekalender våren 2018

7

Skype, 17.10.2017
Elisabeth Boye Okkenhaug
møteleder

132/17 Utlysning av midlertidig stilling som rådgiver EVU/BOA - st. nr
30075989 - Studieavdelingen - Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
132/17

Forslag til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling
som rådgiver med mulighet for fast ansettelse – st. nr 30075080 – Studieavdelingen i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Stillingen plasseres i studiedirektørens stab og får arbeidssted Levanger.
Utlysning av midlertidig stilling er hjemlet i statsansatteloven §9 nr 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig stilling
som rådgiver med mulighet for fast ansettelse – st. nr 30075080 – Studieavdelingen i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Stillingen plasseres i studiedirektørens stab og får arbeidssted Levanger.
Utlysning av midlertidig stilling er hjemlet i statsansatteloven §9 nr 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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133/17 Utlysing av midlertidig i stilling som senior-/førstekonsulent st.nr
30072893 ved utdanning og studie, studiested Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
133/17

Forslag til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Nord universitet vedtar å lyse ut en
100 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse – st. nr 30072893- som senior/førstekonsulent ved enhet for eksamen og vitnemål, avdeling utdanning og studie,
studiested Levanger, i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Utlysning av midlertidig stilling er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i utlysningstekst.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Nord universitet vedtar å lyse ut en
100 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse – st. nr 30072893- som senior/førstekonsulent ved enhet for eksamen og vitnemål, avdeling utdanning og studie,
studiested Levanger, i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Utlysning av midlertidig stilling er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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134/17 Utlysning av fast 100 % stilling som driftstekniker - st. nr 30071119 Eiendomsdrift Levanger
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
134/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
driftstekniker – st. nr 30071119 - Eiendomsdrift Levanger, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i utlysningstekst.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
driftstekniker – st. nr 30071119 - Eiendomsdrift Levanger, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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135/17 Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som rådgiver - st. nr
30071678 - Kommunikasjonsenheten
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
135/17

Innstilling til vedtak:
Marie Olea Løvset innvilges ulønnet permisjon fra sin stilling som rådgiver i
kommunikasjonsenheten – st. nr 30071678 - i perioden 01.12.2017 – 09.11.18.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Marie Olea Løvset innvilges ulønnet permisjon fra sin stilling som rådgiver i
kommunikasjonsenheten – st. nr 30071678 - i perioden 01.12.2017 – 09.11.18.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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136/17 Søknad om utvidet tjenestetid ut over alminnelig aldersgrense i
staten i stilling som seniorkonsulent - st. nr 30070852 - IKT Stjørdal
Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
136/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å innvilge Sigurd Grøstad utvidet
tjenestetid ut over alminnelig aldersgrense i staten med 1 år, fra 01.11.2017 – 31.10.2018, i
stilling som seniorkonsulent – st. nr 30070852 – IKT Stjørdal.
Utvidet tjenestetid er hjemlet i Lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn § 3.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med endring i vedtak.
Vedtak
Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å innvilge Sigurd Grøstad utvidet
tjenestetid ut over alminnelig aldersgrense i staten fra 01.11.2017 – 31.12.2017 i stilling som
seniorkonsulent – st. nr 30070852 – IKT Stjørdal.
Utvidet tjenestetid er hjemlet i Lov om aldersgrenser for off. tjenestemenn § 3.
I perioden utredes nærmere retningslinjer for utvidet tjenestetid utover alminnelig
aldersgrense.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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137/17 Møtekalender våren 2018

Behandlet av
1 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative
stillinger 2017

Møtedato
17.10.2017

Saknr
137/17

Innstilling til vedtak:
Tilsettingsrådet for teknisk – administrative stillinger vedtar denne møteplanen for våren
2018:
Møtedato

Uke

Møtestart

Møtested

Tirsdag 16. januar
Tirsdag 30. januar
Tirsdag 13. februar
Tirsdag 27. februar
Tirsdag 13. mars
Tirsdag. 10. april
Tirsdag 24. april
Tirsdag 08. mai
Tirsdag 22. mai
Tirsdag 05. juni
Tirsdag 19. juni
Tirsdag 3. juli

3
5
7
9
11
15
17
19
21
23
25
27

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype

Møtedato

Uke

Møtestart

Møtested

Tirsdag 16. januar
Tirsdag 30. januar
Tirsdag 13. februar
Tirsdag 27. februar
Tirsdag 13. mars
Tirsdag. 10. april
Tirsdag 24. april
Tirsdag 08. mai
Tirsdag 22. mai
Tirsdag 05. juni
Tirsdag 19. juni
Tirsdag 3. juli

3
5
7
9
11
15
17
19
21
23
25
27

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype
Skype

Frist for innsending av saker
til personalavdelingen
Onsdag 3. januar kl. 12:00
Onsdag 17. januar kl. 12:00
Onsdag 31. januar kl. 12:00
Onsdag 14. februar kl. 12:00
Onsdag 28. februar kl. 12:00
Onsdag 28. mars kl. 12:00
Onsdag 11. april kl. 12:00
Onsdag 20. april kl. 12:00
Onsdag 09. mai kl. 12:00
Onsdag 23. mai kl. 12:00
Onsdag 06. juni kl. 12:00
Onsdag 20. juni kl. 12:00

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Frist for innsending av saker
til personalavdelingen
Onsdag 3. januar kl. 12:00
Onsdag 17. januar kl. 12:00
Onsdag 31. januar kl. 12:00
Onsdag 14. februar kl. 12:00
Onsdag 28. februar kl. 12:00
Onsdag 28. mars kl. 12:00
Onsdag 11. april kl. 12:00
Onsdag 20. april kl. 12:00
Onsdag 09. mai kl. 12:00
Onsdag 23. mai kl. 12:00
Onsdag 06. juni kl. 12:00
Onsdag 20. juni kl. 12:00
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

14.09.2017 kl. 11:00
Bodø
16/00771

Tilstede:
Reid Hole
Terje Andreas Mathisen
Bente Aina Ingebrigtsen
Ingrid Eftedal
Elisabet Carine Ljunggren
Solveig Lysfjord Sørensen

utvalgsleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Møtende varamedlemmer:
Ketil Eiane, FBA
Iselin Silja Kaspersen, ph.d.-representant
Ragnhild Holmen Waldahl, observatør, Nordlandsforskning
Forfall:
Steinar Daae Johansen, medlem, FBA
Maja Nilssen, medlem, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Andre:
Berit Eliassen
Kathryn Donnelly
Per Gaute Pettersen (tilstede under sak OS 17/17)
Marianne Hatlestad
Protokollfører:

Marianne Hatlestad
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Reid Hole
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4/17 Forslag til disponering av strategiske midler avsatt til forskning - 2017 og
2018
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.09.2017

Saknr
4/17

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å disponere de strategiske midlene avsatt til forskningstiltak
slik det ble lagt frem i saken med de endringer som kom frem i møtet.

Møtebehandling
Forskningsutvalget kom til enighet om å prioritere tiltak 2 til og med 8 som fremlagt i saken.
Det ble poengtert at tiltak 2 var uheldig da det favoriserer en liten gruppe ph.d.-studenter
(fast ansatte) og at det sender uheldige signaler å premiere ph.d.-studenter som ikke blir
ferdig på normert tid. Det var likevel enighet om at viktigheten av at disse kandidatene
fullfører doktorgraden tilsier at tiltaket opprettholdes som foreslått. Det ble presisert at
fakulteten ikke får utbetalt kompensasjon før kandidatene har godkjent avhandlingen.
Tiltak 1 var det uenighet om og etter en diskusjon stemte utvalget med 5 mot 3 stemmer for
å råde rektor til å bevilge strategiske midler til tiltak 1 som beskrevet i saksfremstillingen.
FSV, FLU og en av ph.d.-representantene stemte imot mad følgende begrunnelse:
Det er feil tidspunkt for universitetet å satse så smalt. Nord er ikke i posisjon til en
«elitesatsing», gode fagmiljø/forskergrupper utvikles ikke ved å løfte noen få enkeltindivid.
Det er usikkert om Nord vil beholde de få talentene det eventuelt satses tungt på. De
strategiske midlene bør brukes til å løfte forskningsgrupper. Det vil være mer hensiktsmessig
å tildele diss midlene som postdocstipender til fakultetene. Vi har mindre tilfang av talenter
enn NTNU, og for kort tid til å lage et godt system for en slik satsing. Ett år er for kort tid til å
utvikle talenter og store søknader, det vil være vanskelig å lykkes med en slik satsing slik det
fremkommer i sak 4/17 og 5/17.
FBA, HHN, FSH, utvalgsleder og den andre ph.d.-representanten stemte for med følgende
begrunnelse:
Det brukes allerede omlag 65 millioner i kompetanseløftet til å løfte bredt. Fakultetne har til
sammen ca 120 stipendiater finansiert fra KD, som kan omgjøres til postdoc-stipend. Det er
viktig at en del av de strategiske midlene brukes til å satse på spissene. Dette er i tråd med
universitetets strategi og nødvendig for å få flere til å nå opp i de mest prestisjetunge
utlysningene. Nord har talenter på høyde med NTNUs kandidater som kvalifiserer til en slik
satsing, og dette vil også styrke Nords sine beste fagmiljøer og profilområder.
Votering
5 mot 3 stemmer.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å disponere de strategiske midlene avsatt til forskningstiltak
slik det ble lagt frem i saken.
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/17 Støtte opp om forskertalenter ved Nord
Behandlet av
3 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.09.2017

Saknr
5/17

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar å støtte foreslått satsning på forskertalenter ved Nord, med de
endringene som kom frem i møtet

Møtebehandling
Forskningsutvalget diskuterte innholdet i forslaget om et program for forskertalenter ved
Nord. Selv om det var uenighet om det burde bevilges penger til dette, så var det enighet om
at ett år er kort tid til å utvikle forskningstalenter og søknader til de mest prestisjetunge
forskningsmidlene som ERC. Det er ønskelig at ordningen har en varighet på minimum to år.
Det er viktig at det utarbeides klare kriterier, hvor forskningsresultater vekt legges og at
utvelgelsen blant fakultetenes kandidater kvalitetssikret. Det er også viktig at prosessen med
tildelingen settes i gang raskt, for sikre god plan for bruk av midlene.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å støtte foreslått satsning på forskertalenter ved Nord, med
de presiseringer som kom frem i møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/17 Oppnevning av medlemmer til Forskningsetisk utvalg for perioden høst
2017 og til og med vår 2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.09.2017

Saknr
6/17

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner følgende som medlemmer med personlig vara til
Forskningsetisk utvalg:
Idar Kjølsvik, representant for FLU – Renate W.B. Eggen, personlig vara
Tommy Haugan, representant for FSH
Are S. Ingulfsvann, representant HHN – Jorunn Grande, personlig vara
Tanja Ellingsen, representant FSV – Hilde Berit Moen, personlig vara
Vigdis Tverberg, representant FBA – Håkon Holien, personlig vara

Møtebehandling
Forskningsutvalget var enig om å utnevne medlemmer til Forskningsetisk utvalg som
fremlagt i saken. Forskningsutvalget støtter forslag om eksternt at May Torseth utnevnes
som eksternt medlem og i møte det fremkom ikke forslag til andre mulige kandidater til
eksternt medlem. Eksternt medlem utnevnes av rektor etter forslag fra prorektor for
forskning og utvikling.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Forskningsutvalget utnevner følgende som medlemmer med personlig vara til
Forskningsetisk utvalg:
Idar Kjølsvik, representant for FLU – Renate W.B. Eggen, personlig vara
Tommy Haugan, representant for FSH
Are S. Ingulfsvann, representant HHN – Jorunn Grande, personlig vara
Tanja Ellingsen, representant FSV – Hilde Berit Moen, personlig vara
Vigdis Tverberg, representant FBA – Håkon Holien, personlig vara
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/17 Budsjett Open Access fond 2018
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.09.2017

Saknr
7/17

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 800 000 kr til OA-fondet for 2018.
Forslaget innebærer at:
 det avsettes til sammen 800 000 kr bestående av
- størrelse på fondet av utgangen av 2017, stipulert til om lag 400 000 kr
- refusjon fra NFR gjennom programmet STIM-OA, stipulert til om lag 150 000 kr
- tilførsel av «friske» fondsmidler, stipulert til 250 000 kr
 Open Access-fondet tilføres midler dersom avsatt beløp for 2018 er utbetalt innen
utløpet av budsjettåret og det foreligger behov for ytterligere utbetalinger, jf.
Rektorvedtak 29.11.2016, arkivref. 16/00405-9.

Møtebehandling
Forskningsutvalget fikk fremlagt saken og var enige å støtte tilråding til rektor om å sette av
stipulerte 250 000 kr til OA-fondet, som justeres etter hva som er i rest av fondet ved
utgangen av året, og estimert refusjonsbeløp fra NFR via STIM-OA.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forslaget tilrår at rektor setter av 800 000 kr til OA-fondet for 2018.
Forslaget innebærer at:
 det avsettes til sammen 800 000 kr bestående av
- størrelse på ubenyttet del av fondet ved utgangen av 2017, stipulert til om lag
400 000 kr
- refusjon fra NFR gjennom programmet STIM-OA, stipulert til om lag 150 000 kr
- tilførsel av «friske» fondsmidler, stipulert til 250 000 kr
 Open Access-fondet tilføres midler dersom avsatt beløp for 2018 er utbetalt innen
utløpet av budsjettåret og det foreligger behov for ytterligere utbetalinger, jf.
Rektorvedtak 29.11.2016, arkivref. 16/00405-9.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

17/17

17/03351-1

Kommersialisering av forskningsresultater

18/17

17/01861-2

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til
vitenskapelige artikler

19/17

17/01861-3

Forskningsrådets krav om arkivering og åpen tilgang for
forskningsartikler

20/17

15/02693-3

Nord universitet og Store Norske Leksikon

7

589

