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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. juni.
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Følgende saker ble meldt under eventuelt:
Jim Simonsen Jenssen:
Emma Svarva Giskås:

Forsinkelser sensur
Velkomsten campus Bodø

Anne Deinboll påpekte at IDF referatene kommer veldig sent til styret.
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58/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 29. april
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
58/20

Møtedato
11.06.2020

Saknr
59/20

Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra møtet 29. april.

59/20 Rektor rapporterer 11. juni
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Rektor rapporterte om følgende saker:
•

Status gjenåpning av universitetet for ansatte
Universitet er stengt for studenter ut semesteret. Enkelte studentgrupper med behov for
infrastruktur på universitet, har hatt tilgang siden 27. april. Alle stipendiater som ønsker
det, har tilgang til arbeidsplassen på universitet. Ansatte som ønsker det (ca 30%), er
tilbake på kontoret, en gradvis økning. Vi vil åpne for alle ansatte som ønsker å komme
tilbake på arbeidsplassen fra 15. juni. Ansatte i risikogruppene anbefales å fortsette med
hjemmekontor. Fra 10 august er bruk av arbeidsplass på universitet det gjeldende. Bruk
av hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

•

Planlegging for høsten
Målet er å tilrettelegge for at flest mulig studenter kan være mest mulig på
studiestedene. Sikre normal progresjon for studentene og sikre undervisning for
studenter i risikogrupper. Prinsipielt jobber vi for at alle studenter skal få tilbud om
jevnlig fysisk undervisning. Vi prioriterer studentgrupper med størst behov for fysisk
tilstedeværelse. Infrastrukturen utnyttes best mulig. Det tilrettelegges for blended
learning/hybrid undervisning. Det er satt ned et prosjekt, undervisning høst 2020 som er
et samarbeid mellom Nord, Studentinord og Studentorganisasjonen med en
prosjektgruppe og seks delprosjektgrupper. Prosjektet utreder og anbefaler for
beslutningstakere i linjen. Beslutningsgruppen ledes av prorektor utdanning, med
ukentlige møter. Beslutninger som er tatt i forbindelse med COVID 19, med forankring i
«Midlertidig forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet»
Betinget opptak til søkere som har søkt master- og videreutdanning ved Nord universitet,
der opptaksgrunnlaget er bachelorgrad.
Internasjonalisering:
- Gradsstudenter fra EU og utenfor EU som har søkt seg til Nord. Gir tilbud og
forklarer situasjonen som kan gi endringer
- Semesterutveksling (inn/ut) gjennomføres ikke for høsten 2020, men starter
våren 2021
Velkomsten tas med inn i prosjektet. Det har vært diskutert ulike velkomstmetoder og
ulik behandling av studentene, men målet er å gjennomføre en lik velkomst for alle
studentene.
3
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•

TFoU fusjon med NTNU SF
NTNU Samfunnsforskning har 12.05.20 vedtatt å kjøpe opp TFoU og legge TFoU inn som
et datterselskap. Målsetningen er bl.a. å komplettere instituttets rolle med bredere
regional relevans og styrke den samlede posisjonen i Trøndelagsregionen. Betingelsene
er bl.a. å overta aksjene i TFoU vederlagsfritt innen 30.09.20
Eierne i TFoU plikter å etablere et forskningsfond (forskningssatsing) i samarbeid med
NTNU SF for å styrke kapasitetsbyggingen.

•

Kystforskningsfartøy Nord
Regjeringen har foreslått å bruke 110 mill til byggingen av kystforskningsfartøy i
tiltakspakke tre. Havforskningsinstituttet blir eier av fartøyet, men Nord universitet skal
bli bruker og benytte det til forskning og utdanning.

60/20 Strategi 2030 – første behandling
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
60/20

Forslag til vedtak:
1. Styret tar status for Strategi 2030 til orientering.
2. Styret ber rektor om gå videre med dette grunnlaget og inkludere innspill fra styret.
3. Styret ber om at det tilrettelegges for innspill fra ansatte, studenter og eksterne
samarbeidspartnere, som grunnlag for strategiseminar og styrevedtak i september

Møtebehandling
Tor Helge Allern fremmet følgende tilleggsforslag:
Jeg foreslår at spørsmålet om høyere utdanning og avvikling og flytting av kompetansemiljø
på Helgeland utredes som en del av arbeidet med Strategi 2030. Dette inkluderer spørsmålet
om den tidligere virksomheten ved HiNe kan trekkes ut gjennom en fisjon slik at
profesjonsutdanning, spesielt innen lærer- og sykepleierutdanning, kan gjenopprettes og
videreutvikles på Helgeland.
Votering
Forslaget falt med tolv stemmer mot og en stemme for.
Følgende stemte mot:
Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll. Leirset, Jensen, Giskås,
Simonsen Jensen, Johansen
Følgende stemte for:
Allern
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Vedtak
1. Styret tar status for Strategi 2030 til orientering.
2. Styret ber rektor om gå videre med dette grunnlaget og inkludere innspill fra styret.
3. Styret ber om at det tilrettelegges for innspill fra ansatte, studenter og eksterne
samarbeidspartnere, som grunnlag for strategiseminar og styrevedtak i september

Protokolltilførsel Tor-Helge Allern:
En ny strategi må gjenopprette tillit!
Dette styremedlem er alvorlig bekymret for at Nord Universitet etter fusjonen mellom
Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland har valgt en
strategi som setter hele institusjonen i fare. Universitetet har svekket sine
profesjonsutdanninger og taper relativ oppslutning innen egen landsdel. En ny strategi må
finne en farbar vei ut av denne situasjonen.
For Helgelandsregionen har fusjonen i 2016 vært katastrofal, og det har alle kommuner i
regionen vært tydelige på. Samtlige kommuner i Helgelandsregionen, begge regionrådene
på Helgeland og Nordland fylkeskommune har alle vært svært kritiske til nedleggelsen av
studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Fylkestingets enstemmige vedtak 24.10.19 mot
nedlegging av studietilbud på Helgeland er ett av mange eksempler på at Nord universitet
savner politisk legitimitet for endringene av studiestedstrukturen.
Nord
universitet
har
tappet
Helgelandsregionen
for
forskningsmiljø,
undervisningskompetanse og regionale studietilbud. Kommuner, næringsliv og andre
statsetater på Helgeland er i dag kommet langt i å finne andre samarbeidspartnere til
erstatning for et universitet som ikke prioriterer samfunnsrollen i egen region. Nå er Oslo Met
og Høgskolen i Innlandet blitt store aktører innen etter- og videreutdanning, i tillegg er UiT og
NTNU inne med ulike samarbeidsprosjekt med næringslivet i denne regionen. Og andelen er
økende.
Nord universitet har ikke vært i stand til videreutvikle høyere utdanning på Helgeland, slik
intensjonen med fusjonen i 2016 var. Nord universitet har heller ikke vært i stand til eller
ønsket å videreføre verken studietilbud eller fagmiljø i regionen. Søkningen er lavere enn
forventet, det generelle omdømmet er svekket, samarbeidet med kommunene lider og
økonomien er mer presset enn noen gang. Og særlig alvorlig er Nord Universitets store
nedgang innen lærerutdanningene.
Ifølge søkertall fra Samordna opptak var det i år 33 søkere som hadde nettbasert
grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn på Mo i Rana som førstevalg, en nedgang på 20% i
forhold til fjorårets søkning til Nesna. 38 søkere hadde nettbasert GLU 5.-10. på Mo i Rana
som førstevalg, en nedgang på 40% i forhold til førsteprioritetssøkere til Nesna året før. Selv
om søkningen til lærerutdanning også går ned på landsbasis, med rundt 9 %, er nedgangen for
Nord universitet betydelig større. Her har de strategien til Nord Universitet åpenbart feilet.
Det samme gjelder sykepleierutdanningen, der det ved studiestart i 2019 ved
sykepleierutdanningen på Mo er 6 studenter fra det området sykepleierutdanningen i
Sandnessjøen primært rekrutterte fra (Midt- og Sør-Helgeland). Det er en tydelig nedgang fra
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perioden med opptak ved sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Den store interessen for
Helgelandssykehusets plan om en samlingsbasert sykepleierutdanning i Sandnessjøen i
samarbeid med VID-Vitenskapelig høgskole, vitner da også om at Nord universitets ikke er i
stand til å dekke det reelle behovet på Helgeland.
I en spørreundersøkelse gjennomført av Helgelandssykehuset om interessen for
desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen svarte 550 personer at de var interessert.
Av disse mente nærmer 200 at de var kvalifiserte. 17 av 18 kommuner på Helgeland var
representert blant de som svarte. Rektor og styrets gambling med at nytt hovedsykehus på
Helgeland ville bli lagt på Mo er symptomatisk for neglisjeringen av Helgeland som region.
Nord universitets manglende evne og vilje til samarbeid med kommuner og næringsliv har
hatt negativ innvirkning på hele universitetet. Nord Universitet er i dag blitt et nasjonalt
eksempel på en institusjon som ikke har maktet overgangen fra høgskole til universitet. Og
som i tillegg har støtt fra seg oppslutning fra den region den skal ha som base for sin
virksomhet.
En ny strategi må bygge på en erkjennelse av realitetene. For Helgelands del vil det være
svært vanskelig å se at Nord universitet vil kunne gjenopprette tillit uten at
profesjonsutdanning på Helgeland fristilles og overføres til andre aktører.
For å styrke Nord universitets renommé, og Helgeland som kompetanseregion, er det
nødvendig at Nord universitet jobber for at:
Den tidligere virksomheten ved Høgskolen i Nesna fisjoneres ut til en egen autonom
enhet, som får et særskilt ansvar for høyere utdanning i Helgelandsregionen. Denne
enheten vil i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner legge til rette for blant
annet å gjenopprette de høgskoleutdanningene som var på Helgeland før fusjonen.
Hovedsete for den utfisjonerte enheten blir bygningsmassen Nord universitet forlater
på Nesna 2022.

Protokolltilførsel fra Anders Söderholm og Bjørg Tørresdal:
Vi er uenige i innholdet i forslaget og har stemt imot. Videre mener vi at forslaget ikke burde ha blitt
reist i denne saken. Styret har tatt en beslutning i studiestedsstruktursaken, og forslaget er en
omkamp på styrets vedtak. Premissene i forslaget må avvises. Styret skal nå vedta en god strategi for
utdanning i hele universitetet inkludert Helgeland uten nye utredninger av studiestedsstruktur.

Følgende sluttet seg til protokolltilførselen:
Skarstein, Tørresdal, Mikkelsen, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll. Leirset, Jensen, Giskås,
Simonsen Jensen, Johansen
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61/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
61/20

Forslag til vedtak:
1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen til
orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram et forslag til justering av
inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i oktober, med plan om endelig vedtak i
desember.
Møtebehandling
Rektor trakk sitt opprinnelig forslag til vedtak og fremmet følgende nye, som ble enstemmig
vedtatt:
Vedtak
1. Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntekstfordelingsmodellen til

orientering.
2. Basert på innspill i styremøtet revideres prinsippene for modellen og saken legges frem
for styret til ny diskusjon om prinsippene i modellen i september.

62/20 Delårsregnskap 1. tertial 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
62/20

Vedtak
Styret tar det fremlagte delårsregnskap for 1. tertial 2020 til etterretning.

63/20 Foreløpige budsjettrammer 2021
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
63/20

Vedtak
1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for
budsjett 2021 til orientering.
2. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar
utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2021.
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3. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettrammer for 2021 i styremøtet i
desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer

64/20 Fordeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
64/20

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar følgende fordeling av nye studieplasser:
FLU: 30
PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13: 20
30SPD Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert: 10
FSV: 30
BABEV Bachelor i barnevern: 10
BASOA Bachelor i sosialt arbeid: 20
FSH: 40
BASYK Bachelor i sykepleie: 20
MASPESYK Master i spesialsykepleie: 7
BAVER Bachelor i vernepleie: 10
BAFAR Bachelor i farmasi: 3
FBA: 30
BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science: 10
BADYR Bachelor i dyrepleie: 10
BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse: 10
HHN: 30
MAREG Master i regnskap og revisjon: 5
MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business: 10
MASIK Master i beredskap og kriseledelse: 15
2. Styret vedtar følgende fordeling av nye rekrutteringsstillinger:
Ph.d. i akvatisk biovitenskap (FBA):
Ph.d. i bedriftsøkonomi (HHN):
Ph.d. i studier av profesjonspraksis (FLU/FSH):
Ph.d. i sosiologi (FSV):
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Møtebehandling
Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag:
Fire PHD stillinger tildeles profesjonspraksis og to til sosiologi

Votering
Forslaget falt med sju stemmer mot og seks stemmer for:
Følgende stemte mot:
Skarstein, Bye, Söderholm, Leirset, Jensen, Giskås, Simonsen Jenssen
Følgende stemte for:
Tørresdal, Mikkelsen, Tromsdal, Deinboll, Allern, Johansen
Vedtak
1. Styret vedtar følgende fordeling av nye studieplasser:
FLU: 30
PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13: 20
30SPD Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert: 10
FSV: 30
BABEV Bachelor i barnevern: 10
BASOA Bachelor i sosialt arbeid: 20
FSH: 40
BASYK Bachelor i sykepleie: 20
MASPESYK Master i spesialsykepleie: 7
BAVER Bachelor i vernepleie: 10
BAFAR Bachelor i farmasi: 3
FBA: 30
BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science: 10
BADYR Bachelor i dyrepleie: 10
BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse: 10
HHN: 30
MAREG Master i regnskap og revisjon: 5
MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business: 10
MASIK Master i beredskap og kriseledelse: 15
2. Styret vedtar følgende fordeling av nye rekrutteringsstillinger:
Ph.d. i akvatisk biovitenskap (FBA):
Ph.d. i bedriftsøkonomi (HHN):
Ph.d. i studier av profesjonspraksis (FLU/FSH):
Ph.d. i sosiologi (FSV):
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65/20 Foreløpig studieportefølje 2021 - 2022
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
65/20

Vedtak
1. Styret tar foreløpig studieportefølje for studieåret 2021-2022 til etterretning
2. Følgende gradsstudier og årsstudier avsluttes når siste student har gått ut eller studierett
har opphørt:
• BASY-Bachelor i sykepleie Bodø, BASYM-Bachelor i sykepleie Mo i Rana, GRSBachelor i sykepleie Levanger, GSY-Bachelor i sykepleie Namsos, BASYS-4-årig
nett- og samlingsbasert Bachelor i sykepleie Vesterålen.
• BLU-NT-Bachelor barnehagelærer Levanger, BLU-Bachelor barnehagelærer Bodø,
BLUS-Bachelor barnehagelærer, samlingsbasert Bodø, BLUV-Bachelor
barnehagelærer Vesterålen, NE-BLU Bachelor barnehagelærer Nesna og BLDBachelor barnehagelærer, samlingsbasert Levanger.
• Grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn, deltid, Ytre Namdal/Røyrvik
• Master i profesjonsrettet pedagogikk,
• Master i profesjonsrettet naturfag
• Master i lulesamisk.
• Master i borderologi
• PKM-Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) og PKVEÅrsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen).
• 915-Landbruk
• MEGMA-Semesterpakke marinøkologi og genomikk
3. I forbindelse med forsterket satsing på etter- og videreutdanning, ber styret rektor om å
vurdere mulighetene for å opprette nye nettbaserte studietilbud.

66/20 Status studiestedsstruktur - juni 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
66/20

Vedtak
Styret tar status for implementering av vedtak om studiestedsstruktur til etterretning.
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67/20 Opprettelse av ny faggruppe ved FBA
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
67/20

Vedtak
Styret vedtar å opprette «Faggruppe alger og mikrobiell bioteknologi» ved FBA fra
01.07.2020.

68/20 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene vår 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
68/20

Vedtak
Styret tar rapport og prognoser for ph.d. programmene til etterretning.

69/20 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
69/20

Vedtak
Styret tar Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020 til orientering.

70/20 Status kompetanseutvikling per mai 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
70/20

Vedtak
Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

71/20 Sykefravær 2019
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
71/20

Vedtak
Styret tar saken til orientering og ber rektor følge opp fakultet og avdelinger med høyt
sykefravær.
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72/20 Evaluering av internrevisjonen
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
72/20

Vedtak
1. Styret tar evalueringen av internrevisjonen til etterretning.
2. Styret vedtar at Nord universitet fortsatt skal være deltaker i den samarbeidende
internrevisjonen mellom Nord, UiA, UiS og HVL.
3. Styret vedtar at internrevisjonen evalueres på nytt i 2024.

73/20 Personvernombudets årsrapport 2018/2019 og 2019/2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
73/20

Vedtak
Styret tar personvernombudets årsrapport til orientering, og ber rektor iverksette
nødvendige tiltak for å sikre at Nord etterlever kravene innen personvern.

74/20 Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr. 63 om studier
og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av
koronaepidemien
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
74/20

Vedtak
1. Styret vedtar vedlagte forslag til midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31.01.2019 nr.
63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av
koronaepidemien. Forskriften trer i kraft 01.09.2020.
2. Samtidig oppheves midlertidig forskrift 24. mars 2020 nr. 425 om tillegg til forskrift
31.01.2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak
som følge av koronaepidemien.

12
15

79/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. juni - 20/00192-6 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. juni : Protokoll 11.06.20

75/20 Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift
for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
75/20

Vedtak
1. Styret vedtar vedlagte forslag til Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 6. januar 2016 nr. 10
for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og forskrift 10. februar 2017 nr. 228
for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet om ekstraordinære tiltak som
følge av koronaepidemien. Forskriften trer i kraft 01.09.2020.

2. Samtidig oppheves forskrift 23 mars 2020 nr. 729 om midlertidig tillegg til ph.d.- og dr.philos.forskrifter ved Nord universitet.

76/20 Langtidsdagsorden 11. juni
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Vedtak
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:
17. (seminar) og 18. (møte) september (Levanger)
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen – første behandling
Styrets møteplan 2021
Eierstyring Nord selskaper
Tilsetting åremålsstillinger
Mulighetsstudie Namsos
Utredning bioøkonomi/sirkulærøkonomi
Omstilling prinsipper administrativt ansatte
Strategi 2030 – andre behandling
Justering faggrupper
Status økonomi FLU
Eierskap TFoU
28. oktober (Bodø)
Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Oppfølging av personalpolitikken
Etablering av nye studier 2021-2022
Inntektsfordelingsmodellen
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Saknr
76/20
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16. desember (Levanger)
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning
Strategi 2030
Rapport og prognoser for ph.d. programmene
Inntektsfordelingsmodellen

77/20 Orienteringer 11. juni
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Saknr
77/20

Vedtak
Styret tar følgende orienteringer til orientering:
Riksrevisjonen:
1) Revisjon av årsregnskapet for Nord universitet, datert 30.04.20 (sendt ut tidligere)
Kunnskapsdepartementet:
1) Statsbudsjettet 2020, kap 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til Nord universitet.
Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer, datert 19.05.20
2) Innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler, datert 04.06.20
3) Høringssvar – NOU2020:3 – Ny lov om universiteter og høyskoler, datert 04.06.20

78/20 Referater 11. juni
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.06.2020

Vedtak
Styret tar følgende referater til etterretning:
IDF
1) Møte 15.05.20
2) Møte 08.06.20
Forskningsutvalget
1) Møte 14.05.20
Internasjonalt utvalg
1) Møte 13.02.20
2) Møte 30.04.20
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Saknr
78/20
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Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
1) Møte 28.04.20
2) Møte 12.05.20
3) Møte 26.05.20
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte
1) Møte 28.04.20
2) Møte 12.05.20
3) Møte 26.05.20

Eventuelt
Velkomsten campus Bodø
Spørsmålet ble besvart av rektor under rektor rapporterer.
Forsinkelser sensur
Dette vil bli en sak på styremøtet i september.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00193-6
Hanne Solheim Hansen

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

REKTOR RAPPORTERER 17. SEPTEMBER
.
.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01442-5
Anne-Line Bosch Strand
Per Arne Skjelvik

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

FORELØPIG BUDSJETTFORSLAG 2022 - SATSING UTENFOR RAMMEN
Forslag til vedtak:
Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2022 – satsing utenfor rammen, basert på
drøftingene i styret og komme tilbake med endelig forslag i styremøtet i oktober.
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Sammendrag
Nord universitet skal utarbeide budsjettforslag for 2022, dvs. satsingsforslag utenfor
rammen. KD bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i
universitets- og høyskolesektoren. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2022 er 1.
november 2020.
Eventuelle søknader om endret innplassering av kategori for eksisterende
utdanningsprogram skal følge saken som en del av universitetets samlede satsingsforslag.
Styret har bedt om at dette budsjettforslaget skal behandles to ganger, et foreløpig forslag i
styremøtet i september og et endelig forslag i styremøtet i oktober.
Forslaget er utarbeidet etter kravene beskrevet i KDs Veiledning for fremstilling av
budsjettforslag for 2022.
Vedlegg:
Utkast til «Budsjettforslag 2022 – satsingsforslag utenfor rammen»
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UTKAST
Budsjettforslag 2022 – satsing utenfor rammen fra Nord universitet
Nord universitets visjon og strategier
Overordnet strategi for Nord universitet er beskrevet i Strategi 2020 med visjonen Globale
utfordringer – regionale løsninger. Nord universitets identitet er basert på de tre
profilområdene Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Helse, velferd og
oppvekst. De fire ph.d.-programmene bygger opp om profilområdene.
Nord universitet er et ungt universitet og satsingene skal bidra til å styrke universitet som
helhet og sikre at forskning og utdanning innen profilområdene utvikles på en god måte. De
5 utviklingsmålene i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartement skal også bidra til dette:
•
•
•
•
•

Styrke forskningen og kompetanseutviklingen
Styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen og tilpasse studieporteføljen
Øke attraktiviteten i lærerutdanningen
Utvikle strategi 2030 og videreutvikle universitetets faglige profil
Omstilling og oppfølging av vedtatt studiestedsstruktur

Utviklingsmålene, profilområdene og ny studiestedsstruktur gir føringer for de områder som
er fremmet som satsinger utenfor rammen. Det pågår for tiden et arbeid med å utvikle
Strategi 2030 for Nord universitet. Den nye strategiplanen skal vedtas av styret ved
utgangen av 2020, og vil gi en ytterligere avklaring av hvordan universitetet skal utvikle seg.
Begrunnelse for de enkelte prioriteringene er beskrevet under tabellen.
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Budsjettforslag 2022
Nord universitets budsjettforslag 2022 – satsinger som trenges for å nå målsettingene for
universitetet. Forslag i prioritert rekkefølge:
Priorite
t
1
1.1
2
2.1

2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.2

3.3
4
4.1
4.2

4.3

Satsingsforslag

2022

2023

2024

Faglig utvikling
Permanente stipendiatstillinger
og post.doc stillinger
Infrastruktur
Blått Bygg Campus Bodø

Leie kystforskningsfartøy – og
bruk av droner til
forskningsformål
Innovasjonspark Campus Bodø
Nybygg Levanger – kunst- og
teaterfaglig
Nasjonale sentre/ faglig ansvar
Nasjonal satsing på
samfunnsvitenskapelig
forskning for og i
nordområdene
Nasjonalt
kompetanseknutepunkt for
beredskapssamvirke
Nordlab/Øvelse Nord
Nasjonalt trafikkfaglig
kompetansesenter
Strategiske studieplasser
Fullfinansiering av femåring
masterutdanning GLU
Studieplasser til bachelor i
sosialt arbeid
Studieplasser til bachelor i
yrkesfaglærerutdanning

26 MNOK

26 MNOK

Oppstarts
bevilgning
Blått bygg til
Statsbygg
10 MNOK

53 MNOK
(utstyr)

6,4 MNOK

6,4 MNOK
20 MNOK
(utstyr)

6,4 MNOK

10 MNOK

20 MNOK

30 MNOK

12 MNOK

12 MNOK

12 MNOK

5 MNOK

10 MNOK

10 MNOK

32,1 MNOK
60
studieplasser
- kat F, 3år
32
studieplasser
– kat. E, 3 år

23

26 MNOK

53 MNOK
(utstyr)
44 MNOK
(husleie/drift)
10 MNOK
10 MNOK

32,1 MNOK

32,1 MNOK
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4.4

Studieplasser til master i
sikkerhets- og
beredskapssamvirke
Studieplasser til master i
barnevernsarbeid

30
studieplasser
– kat D, 2 år
4.5
30
studieplasser
– kat D, 2 år
Studieplasser til bachelor i
4.6
40
vernepleie
studieplasser
– kat E, 3 år
En nærmere beskrivelse av og begrunnelse for satsingsforslagene følger under.

Ut over satsing utenfor rammen fremmer Nord universitet følgende endringer i
studieprogrammenes innplassering i finansieringsmodellen.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Endret innplassering
Bachelor i farmasi
Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Barnehagelærerutdanning
2-årig trafikklærerutdanning
Bachelor i geografi
Bachelor i paramedisin

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

En nærmere beskrivelse av og begrunnelse for endret innplassering følger under.
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Prioritet 1.1. Permanente stipendiatstillinger og post. doc.- stillinger
Nord universitet har en god forvalting av stillingene på stipendiatkapitlet knyttet til krav i
forskriftene. Forskriftenes minstekrav til rekruttering per ph.d.-program er oppfylt med god
margin, alle programmene leverer på treårig gjennomsnitt mer enn fem godkjente
kandidater og andelen kandidater som gjennomfører innen seks år ligger 12 prosentpoeng
over landsgjennomsnittet.
Stipendiatstillinger ved Nord universitet bygger opp om universitets tre profilområder. Flere
stillinger på stipendiatkapitlet vil bidra til styrket kompetanse, økt rekrutteringsgrunnlag, økt
forskningsaktivitet og sterkere fagmiljøer.
Økt tilgang på stipendiatstillinger er også viktig for den videre utviklingen av universitetet og
regionen. Regionen har et lavere utdanningsnivå enn resten av landet, og dermed er
behovet i næringslivet og offentlig sektor større også for ansatte med forskerkompetanse.
Behovet for permanente stipendiatstillinger har økt ytterligere etter at ni midlertidige
stillinger ble trukket tilbake i Nord universitets budsjettet for 2020. De 10 midlertidige
stillingene universitetet fikk pga koronasituasjonen er under tilsetting og de ønskes gjort om
til permanente stillinger. I tillegg ønsker vi 10 nye permanente stillinger.
Nord universitet søker om 20 permanente stipendiatstillinger beregnet til 1,3 MNOK pr
stilling. Dette utgjør 26 MNOK pr. år fremover.
Prioritet 2.1: Blått Bygg Campus Bodø
Blått bygg legger til rette for å utdanne flere kandidater til havbruksnæringa og innenfor
sykepleie- og helsevitenskap, og gir nye forskningsfasiliteter innenfor disse
satsingsområdene.
Blått bygg består av et nytt bygg til Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) på ca. 8000
m2. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av arealer (ca. 1670 m2) som blir frigjort .
Frigjorte arealer skal benyttes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), til klinisk
kompetansesenter, Anilab og arealer til ferdighetstrening.
Prosjektet er nå ute på anbud (konkurranse), og valgt tilbyder går videre i et forprosjekt som
avsluttes mai 2021. Endelig kostnadsramme er planlagt oversendt KD mot slutten av januar
2021. Oppstart av byggeprosjektet kan skje medio 2021, forutsatt at finansieringen er på
plass.
Byggeprosjektet ble i OFP-rapporten kostnadsberegnet til ca. 500 MNOK. Dette er et
ordinært prosjekt innenfor husleieordningen (kap.2445, post 31) som bevilges over
Statsbudsjettet av Stortinget til Statsbygg.
Statsbygg/Nord universitet er klar til å starte byggeprosjektet medio 2021, gitt at
oppstartsmidler innvilges allerede i løpet av våren 2021. Ut over dette ber vi om at det
prioriteres brukerutstyr som er beregnet til 106 MNOK (P50) med i 2023/2024. Fra 2024 ber
vi om at årlige husleiekostnader på 40 MNOK (basert på OFP-rapporten) og driftskostnader
på 4 MNOK finansieres av KD.
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Nord universitet ber om at det for bygging av Blått bygg, innvilges oppstartsmidler (500
MNOK) til Statsbygg for å igangsette gjennomføring av byggeprosjektet. Ut over dette
søkes det om finansiering av brukerutstyr beregnet til 106 MNOK (P50) med
gjennomføring i 2023/2024. Fra 2024 ber vi om at årlige husleiekostnader og drift på 44
MNOK finansieres av KD.
Prioritet 2.2: Leie kystforskningsfartøy og bruk av droner til forskningsformål
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 verdiskaping og velferd. Blå vekst er knyttet til både marin og maritim virksomhet,
områder der universitetet forsker og gir utdanningstilbud.
Det er nylig bevilget midler til bygging av et nytt kystforskningsfartøy. Fartøyet blir
prosjektert av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Nord Universitet. Det forventes at
fartøyet kan være klart til bruk i 2022. Dette fartøyet tilfredsstiller Nord universitets behov
og dekker krav knyttet både til marin og maritim aktivitet, men hovedbruken av
forskningsfartøyet vil være rettet mot marin aktivitet. Marin næringsaktivitet er definert som
akvakultur, fiskerier, turisme, bergverksdrift i sjø, energiproduksjon 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 bærekraftig næringsvirksomhet, og tilgang til et kystnært forskningsfartøy vil bli
avgjørende for gjennomføring av 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.
Et kystnært fartøy skal også brukes til undervisning. 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. Nord universitet vil ha behov for tokttid for å studere økosystemet langs kysten i
Trøndelag og Nordland (mer enn 30 % av norsk kystlinje), og drive forskning og utdanning
som er nødvendig for å ta mer kunnskapsbaserte beslutninger både i - og nord og sør for –
dette området. Eierskapsmodell, pris for toktdøgn og vedlikeholdskostnader er ikke endelig
avklart, men med et utgangspunkt på 20% eier/brukstid for Nord universitet anslår vi årlige
kostnader for det nye kystforskningsfartøyet til ca. 8 MNOK pr år, fordelt med 5 MNOK til
toktdøgn og 3 MNOK til årlig vedlikehold og andre kostnader.
Nord universitet planlegger en satsing på marine droner og utvikling av bruk av droner både i
forsknings- og utdanningssammenheng. En forsiktig start på satsing på droner er beregnet til
ca. 2 MNOK pr. år de første årene. På sikt forventes det at droneteknologi vil utgjøre et
kostnadseffektivt supplement til fartøy-basert datainnsamling i kystsonen. For å kunne
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utvikle dette fagfeltet og implementere denne teknologien i utdanningene ser Nord det som
nødvendig å bygge opp aktiviteter på dette området.
Nord universitet søker om styrking av basis med 10 MNOK for å dekke tokttid på nytt
kystforskningsfartøy, samt en satsing på bruk av droner og annen ny teknologi i
kartleggingsarbeidet.
Prioritet 2.3: 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
innovasjonsparken og fysisk realisering basert på et privat initiativ med en privat tomteeier
og byggherre.
Målsettingen med innovasjonsparken 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 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.
Prioritet 2.4: Nybygg Levanger – Kunst- og teaterfaglig bygg
Ny studiestedsstruktur betyr en samling av kunst- og kulturfaglige miljøer i Trøndelag til
Levanger, samt at samfunnsvitenskapelig fagmiljøer flyttes til Levanger for bl.a. å legge til
rette for utvikling av nye utdanningstilbud innen BSV- området. Dette for å styrke
profilområdet helse, oppvekst og velferd.
Dette krever realisering av ny bygningsmasse. Statsbygg har gjennomført et mulighetsstudie,
og det pågår et planleggings- og prosjekteringsarbeid sammen med Statsbygg som er
forventet ferdig i oktober 2020. I det videre arbeidet må innholdet i byggeprosjektet avklares
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nærmere. Hittil har prosjektet hatt mest oppmerksomhet på å dekke rom og
funksjonsbehovene for teaterproduksjon og skuespillerutdanningen. Ferdigstillelse vil
avhenge av oppstart, men sannsynlig ferdigstillelse er høsten 2023. Dette vil medføre ekstra
husleiekostnad, men denne forutsettes i hovedsak dekket gjennom avvikling av leiekontrakt
på Verdal. Bygget vil imidlertid kreve særskilt brukerutstyr og investeringer for å legge
forholdene til rette for studenter og ansatte.
Nord universitet søker om 20 MNOK til dekning av brukerutstyr og investeringer i 2023.
Prioritet 3.1: Nasjonal satsing på samfunnsvitenskapelig forskning for og i nordområdene
Nordområdene har rike naturressurser både på land og i havet, et ressursgrunnlag som har
et potensial for å øke antall arbeidsplasser og gi økt verdiskaping. Noe av bakgrunnen for at
dette ressursgrunnlaget ikke har skapt det forventede antall arbeidsplasser med påfølgende
verdiskaping, kan bl.a. tilskrives manglende samfunnsvitenskapelig forskningsinnsats relatert
til nordområdene. Iflg. University of the Arctic har ca. 90 % av forskningsmidlene vært
knyttet til naturvitenskapelige fagfelt, og bare ca. 10 % har vært relatert til
samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning.
Rapporten Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Area (OECD 2017) peker på
behov for mer samarbeid og bedre koordinering mellom de statlige og regionale
myndighetene i nord for å stimulere til innovasjon, forskning og høyere utdanning. Videre
pekes det på behov for mer kunnskap om transportplanlegging, utforming og leveranse av
sosiale tjenester, utdanning og kompetansebygging i Nord-Norge og de nordlige regionene
av Sverige og Finland.
Norges forskningsråds strategi for nordområdeforskning (revidert 2019) peker på at flere
aktører i nord har fremmet ønske om å etablere en satsing på samfunnsvitenskapelig
forskning for og i nordområdene. Denne konklusjonen støtter seg på bl.a.
Nordområdemeldingen (2011-2012), Nordområdestrategien (2017), inkludert meldinger
knyttet til havrommet generelt og blå bioøkonomi spesielt.
For å realisere målet i Norges forskningsråds strategi om at forskningen skal «bidra til at
Nord-Norge blir en sterk og mangfoldig nærings- og FoU-region hvor det er godt og attraktivt
å bo», må den samfunnsvitenskapelige forskingsinnsatsen intensiveres innen en rekke
områder. Eksempelvis trengs det betydelig samfunnsvitenskapelig forskningsinnsats innen
geoøkonomi/ geopolitikk, næringsutvikling, verdiskaping, ringvirkninger av ulike typer
næringsaktiviteter, klima og miljø og samfunnseffektene av endret klima, blå økonomi og
generelt om havet som ressurs, bioøkonomi. Videre trengs det forskningsbasert
samfunnsvitenskapelig kunnskap om energiområdet knyttet både til fornybare og
petroleumsbaserte ressurser, mulighetene knyttet til det som kan skje innen rombaserte
næringer, befolkningsutviklingen og den generelle samfunnsutviklingen i nordområdene.
Basert på det ovenforliggende har Nord universitet i samarbeid med Nordlandsforskning,
Nordområdesenteret og Nordland fylkeskommune etablert en arbeidsgruppe som har som
mål å øke satsingen på samfunnsvitenskapelig forskning for og i nordområdene.
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Den nasjonale satsingen skal ha en komplementær profil i forhold til forskning som foregår
ved andre institusjoner lokalisert i de sirkumpolare områdene, og har som formål å dekke
behovet for samfunnsvitenskapelig forskning. Hovedmålsettingen er å utvikle kunnskap som
skal bidra til å sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i
nordområdene. Denne nasjonale satsingen på samfunnsvitenskapelige forskning for og i
nordområdene skal bygge videre på og utvikle eksisterende forskningsmiljø ved Nord
universitet. Nordlandsforskning sin kompetanse på samfunnsvitenskapelige spørsmål knyttet
til nordområdene vil være et viktig bidrag i den nasjonale satsingen. Begge organisasjonene
har bredt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner som arbeider med utfordringer
knyttet til utvikling av nordområdene. Forskningsmiljøene ved Nord universitet og
Nordlandsforsking, sammen med andre eksterne miljø, arbeider nå med å utarbeide og
sende inn en søknad til Norges forskningsråd om et Senter for fremragende forskning (SFF)
med fokus på en styrking av satsingen på samfunnsvitenskapelig forskning for og i
nordområdene.
Nord universitet søker om en gradvis opptrapping av basisbevilgning fra 10 MNOK i 2022 til
20 MNOK i 2023, og deretter 30 MNOK per år utenfor rammen til en samfunnsvitenskapelig
forskningssatsing for og i nordområdene.

Prioritet 3.2: Nordlab/Øvelse Nord - Nasjonalt kompetanseknutepunkt for
beredskapssamvirke
Samfunnssikkerhet er et prioritert politisk satsingsområde, og beredskap er ett av fem
prioriterte innsatsområder i nordområdepolitikken. Det er behov for økt kunnskap om
hvordan den sivile sikkerheten skal ivaretas og hvordan beredskapen skal bygges i våre ulike
sjø-, luft og landområder. Sentrale spørsmål er hvordan beredskapsapparatet skal
dimensjoneres, organiseres og samhandle. Koronasituasjonen har belyst behovet for
omfattende samvirke både internt og mellom flere land og regioner.
Nord universitet er i dag et sentralt fagmiljø for sivil beredskap og kriseledelse, med et bredt
internasjonalt fagnettverk. For å dekke kompetansebehovet innen sikkerhets- og
beredskapssamvirke, har Nord universitet etablert flere studier med beredskapsfokus og
bygd opp en betydelig forskningsaktivitet på området. For å støtte opp om
kompetansebyggingen samt samspillet med beredskapsapparatet har en etablert Nordlab Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium og Øvelse Nord - konseptet.
Oppbyggingen av Nordlab/Øvelse Nord har for det meste skjedd med prosjektfinansiering.
For å unngå en forvitring av denne plattformen er det behov for en sikker fremtidig
finansiering over Statsbudsjettet. Det foreslås derfor etablering av Nordlab/Øvelse Nord som
et nasjonalt kompetanseknutepunkt for beredskapssamvirke med følgende fokus:
•
•
•
•

Kunnskapsutvikling, forskning og formidling
Talentutvikling for å sikre spisskompetanse gjennom erfaringsbaserte
utdanningsprogrammer
Øvingsarena i laboratorier/simulatorer kombinert med fullskala øving – Øvelse Nord
Dialog med samfunnsaktører og nettverksbygging
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Driften av Nordlab krever fem fagstillinger og to stillinger til simulatordrift og IT-støtte. På
driftssiden utgjør vedlikeholdskontrakter for simulatorer, leie av internettlinjer og
oppgradering av utstyr 3 MNOK pr år. Samlet estimeres denne kostnaden til 10 MNOK årlig.
Gjennomføringen av Øvelse Nord med den faglige formidlingsplattformen koster 2 MNOK pr
år.
Nord universitet søker om en årlig bevilgning på 12 MNOK for utvikling og drift av
NORDLAB/Øvelse Nord som Nasjonalt kompetanseknutepunkt for beredskapssamvirke.

Prioritet 3.3: Nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
I Meld. St. 40 (2015 – 2016) Trafikksikkerhet – samordning og koordinering slås det fast at en
bedre samordning og koordinering av forskning med relevans for trafikksikkerhetsarbeidet
kan bidra til økt målrettet kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre trafikksikkerhet. Videre
fremheves det i meldingen at Nord universitet har et nasjonalt ansvar for utdanning av
trafikklærere i alle førerkortklasser.
Regjeringen legger i Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018 – 2029 til grunn en styrket
innsats for å bedre effektivitet og fremkommelighet for personer og gods og å redusere
transportulykker, klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser i det framtidige
vegtransportsystemet. Dette innebærer nye transportløsninger basert på økt digitalisering
og bruk av teknologi.
Økt kunnskap om menneskets forutsetninger, evner og muligheter som brukere av et slikt
system vil være en avgjørende faktor for å lykkes.
For å imøtekomme de fremtidige kompetansebehov vil Nord universitet etablere et
nasjonalt senter som skal bidra til økt forskning, kunnskapsutvikling og formidling på
fagfeltet. Senteret skal være et nasjonalt knutepunkt med faglig fokus på trafikanters adferd,
miljø, transportsikkerhet og relasjonen menneske-teknologi i et moderne, digitalisert
transportsystem. Senteret vil være en nasjonal arena for praktisk utprøving, forskning,
samarbeid og nettverksbygging.
Senteret vil initiere forskning og formidle forskningsresultater blant annet til
utdanningssektoren og aktører i vegtransportsektoren. Å styrke samspillet mellom forskning,
utdanning og brukere av trafikksystemet vil være en sentral del av senterets arbeid.
Gjennom samhandling og samarbeid skal senteret løse viktige samfunnsoppgaver som
enkeltaktører ikke kan løse hver for seg.
Nord universitet vil lede senteret og knytte til seg utdannings- og forskningsinstitusjoner og
andre relevante samarbeidspartnere i et partnerskap. Oppstartsfasen av senteret har en
tidsmessig ramme på ett år og omfatter blant annet etablering og utvikling av rammer for
organisering og drift av senteret, samt oppstart av senterets faglige virksomhet. Deretter vil
senteret ha behov for tilførte ressurser fra offentlige myndigheter.
Nord universitet søker om en basisbevilgning på 5 MNOK i 2022 og med årlig tildeling på 10
MNOK fra 2023 for oppstart og drift av et trafikkfaglig kompetansesenter.

30

81/20 Foreløpig budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen - 20/01442-5 Foreløpig budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen : Foreløpig budsjettforslag 2022 - satsing utenfor rammen

Prioritet 4.1. Fullfinansiering av femåring masterutdanning - GLU
Lærerutdanningen er et av målene i utviklingsavtalen og profilområdet oppvekst. Nord
universitet har et omfattende ansvar knyttet til utdanning av fremtidige grunnskolelærere i
regionen. I vårt område er det mangel på lærere, spesielt i Nordland. Nord universitet
støtter opp om målområdene i Lærerutdanning 2025 og jobber kontinuerlig med å heve
kvaliteten på selve utdanningen og på forskningen som utdanningen skal baseres på. Videre
arbeides det med å utvikle samarbeidet mellom institusjon og praksisfeltet og arbeidet med
universitetsskoler er godt i gang. Med bakgrunn i forlengelsen av
grunnskolelærerutdanningen til en femårig integrert masterutdanning søkes det om
finansiering av de nye studieplassene.
Nord universitet startet gjennomføring av femårig grunnskolelærerutdanning på
mastergradsnivå fra opptaket i 2016. En utvidelse fra fireårig til femårig
grunnskolelærerutdanning innebærer iht. finansieringssystemet en styrket basisfinansiering
tilsvarende 169 studieplasser for Nord universitet. Antall finansierte studieplasser er
beregnet ved en framskriving av studenttall fra fjerde til femte år i utdanningen.
Femårig lærerutdanning på mastergradsnivå innebærer i tillegg økte praksiskostnader og
økte kostnader som følge av kravene til økt kompetanse. Kostnadsøkningene vil variere noe
fra institusjon, men beregninger viser en gjennomsnittlig kostnadsøkning på om lag kr
20000,- pr studieplass. Nord universitet foreslår at merkostnaden kompenseres med en
tilleggsbevilgning tilsvarende antall studieplasser multiplisert med kr 20000,-. Alternativt kan
det innføres en egen studentkategori i finansieringssystemet for femårig lærerutdanning
mellom nåværende kategori C og D med basissats kr 107 450,-.
Budsjettforslaget innebærer en budsjettøkning tilsvarende ett årskull på 169 studieplasser.
Helårseffekten av dette blir 15,2 mill. kroner (studentkategori D kr 90.250,- x 169).
Merkostnaden som følge av økt praksis og økte krav til kompetanse utgjør 16,9 mill. kroner
(5 x 169 studenter x kr 20000,-). Samlet utgjør dermed helårseffekten budsjettforslaget en
budsjettøkning på 32,1 mill. kroner.
Nord universitet søker om fullfinansiering av femårig masterutdanning – GLU.

Prioritet 4.2: 60 studieplasser til bachelor (3 år) i sosialt arbeid – kategori F
Ved Nord universitet tilbys alle de tre BSV-utdanningene, altså Bachelor i Barnevern, Bachelor
i Sosialt arbeid og Bachelor i Vernepleie. Det er imidlertid slik at sosialt arbeid og barnevern er
konsentrert i Nordland på Fakultet for Samfunnsvitenskap (FSV), og vernepleie er konsentrert
i Trøndelag på Fakultet for sykepleie- og Helsevitenskap (FSH). Med bakgrunn i styrets vedtak
om å samler FSV sin virksomhet i Trøndelag på Levanger har Nord universitet en unik
mulighet til å utvikle et sterkt forsknings- og utdanningsmiljø i tilknytning til BSV
utdanningene i Trøndelag.
NAV-reformen, Samhandlingsreformen, endringene i Helse og omsorgssektoren i
kommunene, inkluderingen av elever med spesielle behov i skolen og barnehage og de
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mange konfliktene om barnevernets manglende handlingskompetanse gjør at det er stort
behov, i særlig kommunesektoren (inklusive NAV), for arbeidskraft med sosialfaglig (BSV)
kompetanse. Det er også stort behov for innovativ forskning vedrørende samhandling mellom
helse- og sosialtjenester på ulike nivå og i ulike institusjoner. Også ledelse innenfor disse
sektorene er et viktig forskningsfelt som fagmiljøet på Levanger ønsker å utvikle.
Nord universitet ønsker å etablere et sosialfaglig forskningsfellesskap på tvers av FSV og FSH,
samt en sosialarbeiderutdanning på Levanger med første opptak høsten 2021. Vi ønsker i
første omgang å tilby 60 studieplasser på Bachelor i sosialt arbeid, med mulighet til å utvide
til en masterutdanning. Både Nord universitet og NTNU må avvise svært mange søkere til BSV
studiene sine, og det er rom for 60 nye studieplasser for å avhjelpe samfunnets behov for
sosialfaglig kompetanse.
Nord universitet søker om 60 studieplasser til bachelor (3 år) sosialt arbeid i kategori F.
Prioritet 4.3: 32 studieplasser til bachelor (3 år) i yrkesfaglærerutdanning - kategori E
Det er et stort behov for yrkesfaglærere i videregående skole. Etter nye opptakskrav for
oppstart på PPUy, har studiet i stor grad blitt fylt opp av studenter med helse- og sosialfaglig
bakgrunn. De klassiske yrkesfagene (bygg, elektro, mekaniker) blir sterkt underrepresentert,
med lærermangel i disse fagene i videregående skole i hele landet som resultat.
Nord universitet ønsker å ta ansvaret for en tre-årig yrkesfaglærerutdanning for å
imøtekomme behovet i videregående skole for lærere i de klassiske yrkesfagene. Både
Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune ønsker en slik satsing.
Nord universitet søker om 32 nye studieplasser til bachelor (3 år) i yrkesfaglærerutdanning i
kategori E.

Prioritet 4.4: 30 studieplasser til master i sikkerhets- og beredskapssamvirke (2 år) –
kategori D
Nord universitet ønsker å utvikle sin profil og utdanningstilbud for å styrke det nasjonale
kunnskapsbildet innenfor sikkerhet og beredskap. Nord universitet kan tilby unik
kompetanse, et bredt nettverk og en solid undervisningsinfrastruktur (Nordlab) på dette
området. Studiet er en erfaringsbasert, deltids breddemaster med fokus på både nasjonal og
regional sikkerhet, samt sivil, privat og militær beredskapssamvirke. Nord universitet vil
samarbeide tett med etatenes profesjonshøgskoler innenfor sivil og militær beredskap og
øvrige universitet for et kvalitativt godt tilbud.
For å sikre samarbeidet med andre institusjoner samt tilby kandidater på et område med
økende etterspørsel søker Nord universitet om 30 nye studieplasser til erfaringsbasert master
i sikkerhets- og beredskapssamvirke (2 år) i kategori D.
Prioritet 4.5: 30 studieplasser til master i barnevernsarbeid (2 år) – kategori D
Barne- og familiedepartementet ønsker at landets utdanningsinstitusjoner tilbyr
masterutdanninger (to typer) i barnevern. Det har i svært mange år vært stort fokus på
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manglende kompetanse i barnevernet. Noe av denne mangelen ønskes dekket gjennom
masterutdanninger, og Nord universitet ønsker å bidra med den ene typen utdanning –
Master i barnevern. Vi vil utvikle vårt masterprogram i henhold til de nye forskriftene.
Nord universitet søker om 30 studieplasser til Master i Barnevernsarbeid (2 år) i kategori D.
Prioritet 4.6: 40 studieplasser til bachelor i vernepleie Bodø (3 år) – Kategori E
Det er stort behov for vernepleiere i helse- og omsorgstjenesten, og Nordland er ikke noe
unntak. Det er Nord universitet sin ambisjon og ønske å tilby denne utdanningen i hele Nord
sitt nedslagsfelt, og vi ber derfor om å få tilført 40 studieplasser i vernepleie som skal tilbys i
Bodø. Dette i tillegg til de 30 plassene vi har på Namsos. Fagmiljø vil sikres gjennom
eksisterende fagmiljø, samhandling med BS(V) miljøene på andre fakultet og nødvendig
oppbygging. Det vil også bli vurdert tilbud av deltidsutdanning i Helgelands/Namdalsregionen i løpet av 2-3 år.
Nord universitet søker om 40 nye studieplasser til bachelor (3 år) i vernepleie i kategori E.
Prioritet 5.1: Endret innplassering av farmasiutdanningen fra D til B
En nasjonal prosess for at farmasiutdanningene i Norge skal innføre 3+2 modell for
farmasistudier i Norge er gjennomført. 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
• OsloMet (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 ivareta 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_25.08.1
5.pdf
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Nord universitet søker om endret innplassering av farmasiutdanningen fra kostnadsklasse D
til B.

Prioritet 5.2: Endret innplassering av bachelor i sosialt arbeid fra F til E
Bachelor i sosialt arbeid bør ha samme kategori som bachelor i barnevern. Det er 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 fra F til E.

Prioritet 5.3: 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 oppdrettsteknologi). Programmet bør derfor være innplassert i C.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i havbruksdrift og ledelse fra D
til C.

Prioritet 5.4: 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 5.5: Endret innplassering av 2-årig trafikklærerutdanning fra E til D
Nord universitet er eneste utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning av trafikklærere i
alle førerkortklasser. Utdanningen er krevende og vi søker om endret kostnadsklasse fra
E til D for 2-årig trafikklærerutdanning. Den praktiske undervisningen i trafikklærerstudiet
foregår i universitets egen 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 2 vogntog. Enhetskostnaden pr. student blir derfor
høyere enn gjeldende kostnadsklasse tilsier.
Statens vegvesen, som har sektoransvar for trafikksikkerhet i Norge, fremhever at den
praktiske delen er en svært viktig del av utdanningen for å forberede studentene på
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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.

Prioritet 5.6: Endret innplassering av bachelor i geografi fra F til E
Bachelorgradsstudium i geografi bør ha samme kategori som årsstudium i geografi. Mye
innslag av ekskursjoner, undervisning utenfor campus og lab (GIS).
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i geografi fra F til E.
Prioritet 5.7: Endret innplassering av bachelor paramedisin fra D til B
Nord universitet startet høsten 2017 studiet bachelor i paramedisin. Nord universitet søker
om endret finansieringskategori for bachelor i paramedisin. Studiet ønskes endret fra
kategori D til B. Bakgrunn for slik endring er at studiet er krevende mht. til infrastruktur,
utstyr, øvelser i små grupper mv, samt stor andel praksis som er kostnadskrevende for
institusjonen. I nye nasjonale retningslinjer for utdanningen (RETHOS) stilles i §11 pkt. e krav
til læringsutbytte som følger «kan beherske utrykningskjøring i henhold til gjeldende
lovverk». Dette innebærer at studentene skal ha Kode 160 i sitt førerkort, og må gjennomgå
nødvendig opplæring i godkjent kjøreskole for å kunne oppnå dette. Da Nord universitet ikke
får benytte sin egen kjøreopplæring til slik utdanning for studenter, må dette kjøpes i det
åpne markedet. Prisen for slik kjøreopplæring ligger rundt 30.000,- kroner per studenten.
Med dagens kostnadsklasse er det ikke mulig å ha økonomisk lønnsomhet i slikt studietilbud
gitt de nye kravene.
Nord universitet søker om endret innplassering av bachelor i paramedisin fra D til B.
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EVALUERING AV INNTEKTSFORDELINGSMODELLEN - ANDRE GANGS
BEHANDLNG
Forslag til vedtak:
1.

Styret tar informasjonen om arbeidet med evaluering av inntektsfordelingsmodellen
til orientering.

2.

Basert på innspill i styremøtet ber styret rektor om å legge fram konkrete forslag til
justering av prinsipper inklusive økonomiske simuleringer til styremøtet i oktober.

3.

Styret ber om at arbeidet koordineres med ferdigstillingen av strategi 2030 med plan
om endelig vedtak om ny modell i februar/mars 2021.
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Bakgrunn
Styret har bedt om en evaluering av inntektsfordelingsmodellen med gjennomføring av
eventuelle endringer f.o.m. budsjettåret 2022.
I styresak 61/20, Evaluering av inntektsfordelingsmodellen i juni, ble styret involvert i en
første diskusjon om hvilke elementer i inntektsfordelingsmodellen som det kan være mest
aktuelt å endre. Styret ønsker en bred diskusjon om modellen og ba om en ny sak allerede i
september.
I denne saken presenteres en rapport fra intervjuer om anvendt inntektsfordelingsmodell
hos 10 andre institusjoner i UH-sektoren. Hensikten er å vurdere beste praksis og relevante
elementer, samt identifisere områder hvor vi eventuelt skiller oss mye ut fra de andre
institusjonene i sektoren.
Basert på innspill fra forrige styremøte og vedlagte rapport legges det fram forslag til
justering av fire hovedprinsipper i modellen i denne saken.
Inntektsfordelingsmodeller i UH-sektoren - sammenligning og relevans for Nord
For å ha et godt grunnlag for evalueringen er det gjennomført dybdeintervjuer om anvendt
inntektsfordelingsmodell med 10 andre institusjoner i UH-sektoren:
• Universitetet i Tromsø (UiT)
• Universitetet i Agder (UiA)
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
• Oslo Metropolitan University (OsloMet)
• Høgskolen i Innlandet (HINN)
• Høgskulen på Vestlandet (HVL)
• Høgskolen Kristiania (HK)
Temaet i intervjuene var primært mekanismene i inntektsfordelingsmodellene, men
nærliggende tema som for eksempel budsjettprosess og håndtering av avsetninger ble også
gjennomgått. Vedlagte rapport er en sammenstilling av svarene vi fikk i intervjuene. Første
del inneholder generell informasjon om institusjonene. Den andre delen inneholder svarene
fra intervjuene. Svarene er tabellarisk samlet i hovedtemaer. Etter hver tabell følger en kort
oppsummering av funn og forhold som vi synes er spesielt relevant å kommentere og
vurdere for Nord universitet i arbeidet med å evaluere egen modell.
Rapporten gir oss ikke noe grunnlag for å konkludere med at en av inntektsmodellene er
best. Det er lite som tyder på at det finnes en fasit for en totalmodell som vil være best for
alle. Vi kan imidlertid konkludere med at de 11 institusjonene har betydelige forskjeller seg
imellom når det gjelder måten de fordeler inntektene på.
Det har vært et mål i seg selv å sammenligne Nords modell med andre modeller rett og slett
for å få informasjon om hvor Nord eventuelt skiller seg mye ut og hvor Nord er på linje med
andre – samt å få gode ideer til forbedring.

37

82/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandlng - 20/01442-4 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandlng : Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandlng

Nord skiller seg mest ut på følgende områder:
• Insentivstyrke
o Nord er den eneste institusjonen som samlet har en insentivstyrke på
resultatbaserte indikatorer over 100%.
o Nord har en ekstraordinær forsterkning av forskningsresultater.
• Prioritering av studieprogram
o Nord er den eneste institusjonen hvor alle studier i studieporteføljen
behandles helt likt. Dette gjelder også nye studieprogram som prioriteres på
lik linje med alle andre program.
o Sammen med UiA er Nord den eneste statlige institusjonen hvor studieplasser
fra KD ikke påvirker finansieringen internt. Alle de andre institusjonen gir
studieplasser fra KD økonomisk prioritet.
• Rekrutteringsstillinger
o Nord er en av få institusjoner som fordeler rekrutteringsstillingene permanent
til fakultetene og har dermed en fast/gitt fordeling relativt uavhengig av
prestasjoner eller forutsetninger. Nord må sikre en basis av
rekrutteringsstillinger til hvert doktorgradsprogram, men vil vurdere en mer
dynamisk fordeling når antall rekrutteringsstillinger passerer 120 (30 til hvert
program).
• Strategiske midler
o Nord har ikke en fast pott til strategiske midler eller investeringsmidler.
Størrelsen på disse midlene vurderes på ad-hoc basis hvert år.
Rapporten inneholder for øvrig også andre relevante enkeltelementer som vi kan vurdere å
implementere i Nords modell.
Forslag til justering av fire hovedprinsipper i inntektsfordelingsmodellen
Basert på innspill fra forrige styremøte og vedlagte rapport foreslås det her en justering av
fire viktige prinsipper i modellen. Hensikten er å få en mer spisset diskusjon i styret, samt å
gi styret anledning til å angi tydelig retning slik at vi kan komme tilbake med konkrete forslag
til justering av disse prinsippene - inklusive økonomiske simuleringer - til styremøtet i
oktober.
1. Økonomisk prioritering av kjerneaktivitet
Det viktigste og mest økonomisk betydningsfulle området hvor Nord universitet
skiller seg ut fra resten av sektoren er prioritering av studieprogram. De aller fleste
institusjonene gir prioritet til studieprogram innenfor kjerneområdene til
institusjonen. Nord behandler i dag alle studieprogram (fra årsstudium og oppover)
likt. Dette gjelder også nye studieprogram.
Vi foreslår at dette endres slik at studieprogram innenfor kjerneområder gis
økonomisk prioritet. Dette bør gjøres slik at alle studieprogram fortsatt får samme
resultatuttelling for produksjon av studiepoeng og kandidater, men studieprogram
innenfor kjerneområdene får i en «kjernefinansiering» i tillegg.
Dette vil sikre at studieprogram som spesielt støtter opp om Nord universitets
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strategi (og samfunnsoppdrag) får en relativt sikker finansiering, mens alle andre
studieprogram finansieres kun «på marginen».
Utfordringen blir da først og fremst å definere kjerneområdene. Hvilken
beslutningsprosess dette skal følge blir det også helt sentralt å klargjøre. Vi foreslår at
dette knyttes sterkest mulig opp mot Nords overordnede strategi og at
beslutningsprosessen ligger over de enkelte fakultet.
Deretter må det defineres hvilke studieprogram som ligger innenfor disse
kjerneområdene. Det må utvikles objektive kriterier som sikrer langsiktighet og
tydelig retning i prioriteringen av studieprogram. Flere institusjoner bruker KDs
tildeling av studieplasser som eneste kriterium for å prioritere studieprogram. Vi
anbefaler at kriteriene for kjerneområder og tilhørende studieprogram løsrives noe
fra KDs tildelinger – og at de vurderes sterkere opp mot Nords strategi. Årsaken til
dette er at KDs tildeling av studieplasser har en lang og delvis vanskelig tilgjengelig
historie fra flere fusjonerte institusjoner over en lang tidsperiode. Mange av disse
studieplassene har blitt betydelig endret opp gjennom årene, noen er også blitt lagt
ned. I tillegg har KD i de siste årene tildelt flere «strategiske» studieplasser, hvor det
har vært opp til institusjonene selv å fordele disse internt. Summen av dette gjør at
KDs tildelinger blir vanskelig å bruke som eneste kriterium.
Det kan være naturlig å legge prosessen med å prioritere studieprogram til den årlige
beslutningen knyttet til studieporteføljen. Beslutningen om sammensetningen av
studieporteføljen og tilhørende prioritering er sannsynligvis den aller viktigste
strategiske beslutningen vi tar. Det er primært gjennom studieporteføljen (og
tilhørende forskning) vi implementerer strategien.
En slik strategisk prioritering av studieprogram vil gi fakultetene mindre spillerom når
det gjelder å prioritere studieprogram selv, og i en slik modell må fakultetene sikre at
studieprogram utenfor kjerneområdene har god nok finansiering gjennom
resultatuttelling alene.
2. Hele eller deler av basistildelingen fordeles til andre komponenter eller øremerkes
Både KD og mange institusjoner opererer med en stor og uforklart historisk basis i
sine modeller. Styret har tidligere gitt klare signaler om at de ønsker en mindre
uforklart/historisk basis internt ved Nord universitet. Flere av institusjonene i vår
rapport ønsker også en minst mulig uforklart basistildeling til fakultetene, men det er
bare et fåtall som har greid å gjennomføre dette fullt ut. Vi foreslår at
inntektsmodellen justeres slik at basistildelingen minimaliseres.
En slik endring må sees i sammenheng med vårt forslag i pkt. 1 over. Det betyr at
store deler av dagens basis bør sikre «kjernefinansieringen». Dersom det er helt
sentral virksomhet ved fakultetene som ikke blir tilstrekkelig finansiert etter en slik
fordeling av basis må vi se på om det i tillegg er nødvendig å øremerke finansiering av
slik virksomhet.
I dag er det tre fakultet som har basistildeling (FLU, FSH og FBA), og dette skyldes
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primært at dagens modell forutsatte budsjettnøytralitet. Det betyr også at
fakultetenes historiske prestasjoner/kostnadsnivå påvirker fremtidige rammer i
betydelig grad. En fordeling av basis som beskrevet over sikrer at fakultetenes totale
rammer styres mer av fremtiden (ønsket retning - strategi) enn fortiden (historiske
valg og prestasjoner).
3. Videreføring av insentivstyrken på resultatindikatorene
Selv om Nord universitet skiller seg tydelig ut ved å være den eneste institusjonen i
sektoren med samlet insentivstyrke på over 100% så foreslår vi at dette videreføres.
Dette er et tydelig signal om at gode resultater skal komme fakultetene til gode. Vi
foreslår også at den ekstraordinære forsterkningen på forskning videreføres uendret.
Dette understrekes av en av hovedmålsetningene i Strategi 2030 v.1: «Vår forskning
og kunstneriske utviklingsarbeid skal holde høy internasjonal kvalitet. Forskning og
kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet er grunnlaget for fagmiljø som
gradsutdanningene springer ut fra.»
Strategi 2030 v.1 legger svært stor vekt på tverrfaglige satsinger og innføring av
resultatindikatorer for tverrfaglig satsing ville derfor vært gunstig. Det er imidlertid
ikke åpenbare indikatorer for dette. Dersom styret anser dette som viktig vil vi se på
en mulig utvikling av slike indikatorer til neste styremøte.
Vi foreslår ikke at det innføres andre nye indikatorer, selv om noen andre
institusjoner har gjort dette (for eksempel formidling og kunstnerisk
utviklingsarbeid). Dette er områder hvor KD ikke har etablert indikatorer ennå, og det
vil være en fare for at disse primært vil bli symbolske og at de også vil få et noe
subjektivt preg.
4. Fast prosentandel til strategiske tiltak og investeringer
Det vil være behov for en betydelig strategisk satsing i årene fremover, og vi foreslår
at det settes av en fast prosentandel til strategiske tiltak og investeringer. Dette gjør
planarbeidet mer forutsigbart, og Nord universitet tilpasser seg en praksis som de
fleste andre institusjonene også følger. Dette er ikke nødvendigvis et forslag om å
øke den strategiske potten, men først og fremst å gjøre den mer forutsigbar.
Størrelsen på denne andelen må tilpasses de totale rammene til Nord universitet. En
økt pott til strategiske tiltak vil redusere potten som fordeles via de andre
komponentene. Denne avveiningen må gjøres når den totale modellen settes opp.
Så langt har fordelingen av slike strategiske midler vært noe ad-hoc preget ved Nord
universitet. Vi foreslår at det etableres en form for «prioriteringsutvalg» som sikrer
langsiktighet og strategisk bredde i fordelingen av midlene fremover.

Andre prinsipper som vil bli vurdert før endelig modell besluttes
De fire prinsippene som er foreslått endret over er de vi oppfatter som de viktigste for styret
å gi tydelige signaler på allerede nå. I tillegg til disse er det flere andre prinsipper vi vil
vurdere før endelig modell vedtas. Dette gjelder bl.a.:
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Internhusleie
Styret har spesifikt bedt om en vurdering av dette, og det settes ned egen arbeidsgruppe for
å vurdere evt innføring.
Økonomisk bærekraft
Vi har tidligere hatt en diskusjon om nødvendigheten av økonomisk bærekraft i vår
virksomhet. Det er åpenbart at vi bør ha en inntektsfordelingsmodell som virkelig gir
insentiver til å skaffe oss flere eksterne inntekter. Inntektene er imidlertid bare den ene
siden av økonomisk bærekraft, kostnadene er den andre. Fakultetene vil ha et opplagt
insentiv i å være kostnadseffektive, helt uavhengig av inntektsfordelingen. Vi må vurdere om
det rett og slett er mulig å ta høyde for «samlet økonomisk bærekraft» i modellen.
Saldering av modellen
Selv om modellen i seg selv neppe kan sikre økonomisk bærekraft, er det selvsagt helt
uaktuelt å ha en modell som ikke sikrer balanse mellom tildeling av midler og tilgjengelige
midler - saldering. Ansvaret for økonomisk bærekraft ligger primært i fakultetenes og
avdelingenes løpende tilpasning til rammene. Modellen bør imidlertid ha en avklart
mekanisme for saldering slik at den ikke deler ut mer inntekter enn det som kommer fra KD.
Vi har ikke en slik mekanisme i dagens modell. Så langt har salderingen vært gjort gjennom
bruk av avsetninger og kutt som i stor grad har vært basert på ostehøvelprinsippet, og det
har vært gjort ulike vurderinger hvert år. Våre intervjuer med de andre institusjonen viser at
vi ikke er i en særstilling her, og dette er en utfordring de aller fleste nå ser. Saldering av
rammen kan fortsatt skje på ad-hoc basis, men det vil være en stor fordel om vi får etablert
noen fastere og mer formelle retningslinjer for dette.
Mulighetene for saldering vil være helt avhengige av hvilke justeringer vi velger å gjøre i
modellen, og vi må derfor avvente med diskusjonen om saldering til det meste av de andre
prinsippene er klare.
Videre prosess
Innspillene i dette styremøtet legges til grunn for konkrete forslag til justering av de viktigste
prinsippene inklusive økonomiske simuleringer til styremøtet i oktober.
I forrige styresak var planen å få et vedtak om endelig modell i desember. Vi ser nå at det blir
uklokt å ferdigstille inntektsfordelingsmodellen før arbeidet med Strategi 2030 er avsluttet
og vedtatt. Inntektsfordelingsmodellen vil være et av de viktigste virkemidlene for å nå de
strategiske målene. Det videre arbeidet koordineres derfor med ferdigstillingen av strategi
2030. Det planlegges nå å legge fram et fullstendig forslag til justering av
inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i januar/februar, og plan om endelig vedtak og
virkning f.o.m. budsjettåret 2022 i styremøtet i februar/mars.
Vedlegg:
Rapport - 11 inntektsfordelingsmodeller 2020 - Sammenligning og relevans for Nord
universitet
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11 inntektsfordelingsmodeller 2020
Sammenligning og relevans for Nord universitet
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0. Bakgrunn
Høsten 2016 ga styret ved Nord universitet sin tilslutning til hovedprinsippene i en ny
budsjettfordelingsmodell og vedtok at den skulle legges til grunn for utarbeidelse av Nord universitet
sitt budsjett for 2017 og årene fremover.
I mandatet til arbeidet med modellen ble det fastslått at den skulle ivareta budsjettildelinger til
faglige og administrative enheter og at modellen skulle være transparent, robust og forutsigbar.
Modellen bygger på forutsetningen om at god måloppnåelse i produksjon skal gi en direkte uttelling
til den enhet som oppnår resultatene, men at den samtidig skal ivareta styrets og rektors muligheter
for å prioritere og gjennomføre vedtatte strategier.
Budsjettfordelingsmodellen er i realiteten en inntektsfordelingsmodell, og den har blitt noe justert
underveis. Den største endringen ble vedtatt høsten 2018, da ble det besluttet at den uspesifiserte
basisrammen i modellen skulle reduseres, og at de frigjorte midlene skulle brukes til å øke
insentivstyrken til forskningsresultatene.
Inntektsfordelingsmodellen har vært i bruk i fire år (2017-2020) og vil bli lagt til grunn for budsjett
2021. I denne perioden har Nord universitet vært gjennom en rekke større endringer, og
inntektsfordelingsmodellen fra KD har også blitt endret i perioden (2017). Det er en svært
sammensatt og komplisert årsaks-virkningssammenheng når det gjelder ressurstilgang, økonomiske
insentiver og oppnådde resultater i sektoren. Det betyr at det er vanskelig å trekke klare
konklusjoner om hvilken effekt modellen har hatt på adferd og prestasjoner, og vi har naturlig nok
ingen informasjon om hva en alternativ modell ville ført til.
Nord universitet har hatt en tilpasning av studieporteføljen og tilhørende studiepoeng- og
kandidatproduksjon som nok i større grad har vært styrt av behovet for samkjøring etter fusjonen
enn insentiver i inntektsfordelingsmodellen. To av fakultetene kommenterer imidlertid at
forsterkningen av forskningsindikatorene åpenbart har påvirket prioriteringene internt i fakultetet. Vi
ser også at det er en viss positiv utvikling i publisering og aktivitet knyttet til eksternfinansiert
virksomhet. Når det gjelder utviklingen i gjennomstrømmingen på doktorgradsprogrammene er
denne klart positiv.
Selv om vi ikke kan trekke klare og entydige konklusjoner om effekten av modellen, har vi etter fire år
likevel erfaringer som peker på hvilke elementer som det vil være mest aktuelt å vurdere og endre.
Dette er primært basert på løpende innspill og diskusjoner med fakultetene. Vi har også gjort oss
noen erfaringer knyttet til operativ og praktisk bruk av modellen, og vi ser at deler av modellen
kanskje er for teknisk komplisert og derfor bør endres.
Det har vært store eksterne endringer etter innføringen av inntektsfordelingsmodellen. KD endret sin
modell i 2017, primært gjennom innføring av kandidatindikatoren og en vridning mot mer
resultatbasert finansiering. Gjennomføringen av regjeringen sin avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreform (ABE-reformen) i 2015 har medført kutt i bevilgningen med 0,5%- 0,7% årlig.
UH-sektoren har blitt konsentrert med større enheter og dette medfører større konkurranse om
både studenter og medarbeidere. Samtidig ser vi en trend med fallende ungdomskull.
Fremover må vi forvente stagnerende inntekter og større konkurranse om økonomiske midler i
sektoren. De interne endringer har også vært betydelige i perioden. Det har vært stort fokus på
kompetanseutvikling, tilpasning av studieporteføljen og endring av studiestedsstruktur. De store
avsetningene som Nord universitet hadde i starten av fusjonen, er tilnærmet brukt opp. To av
fakultetene har ved inngangen til 2020 negative avsetninger.
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Modellen ble utviklet i en tid hvor både sektoren og Nord universitet hadde relativt gode økonomiske
rammer og store avsetninger. Den tiden er forbi – og vi har et betydelig press på de økonomiske
rammene fremover.
Styret har nå bedt om en evaluering av inntektsfordelingsmodellen med gjennomføring av eventuelle
endringer f.o.m. budsjettåret 2022. En bredt sammensatt arbeidsgruppe fra samtlige fakultet og
avdelinger har våren 2020 arbeidet med evalueringen. For å ha et godt grunnlag for evalueringen er
det gjennomført dybdeintervjuer om anvendt inntektsfordelingsmodell med 10 andre institusjoner i
UH-sektoren. Hensikten er å vurdere beste praksis og eventuelle særlig relevante elementer for Nord
universitet.
10 institusjoner med et relativt sammenlignbart fagtilbud og/eller virksomhet på flere geografiske
lokaliteter ble valgt ut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitetet i Tromsø (UiT)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Oslo Metropolitan University (OsloMet)
Høgskolen i Innlandet (HINN)
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Høgskolen Kristiania (HK)

Det ble utarbeidet en intervjuguide som institusjonene fikk utdelt på forhånd. Intervjuene ble
gjennomført i uke 16-19 på Teams/Skype, og de varte mellom 1-2 timer. Følgende deltok fra Nord:
•
•
•
•

Per Arne Skjelvik, økonomi og analysesjef
Unni Stensvik, seniorrådgiver, analyse- og budsjettenheten
Anniken Peters, seniorrådgiver, analyse- og budsjettenheten
Tor Inge Storvik, seniorrådgiver, virksomhetsstyring

Svarene ble sendt tilbake til den enkelte institusjon for kvalitetssikring. Temaet i intervjuene var
primært mekanismene i inntektsfordelingsmodellene, men nærliggende tema som for eksempel
budsjettprosess og håndtering av avsetninger ble også gjennomgått.
Denne rapporten er en sammenstilling av svarene vi fikk i intervjuene. Institusjonene har fått
svar/rapport til gjennomsyn to ganger.
Rapporten er todelt. Første del inneholder generell informasjon om institusjonene. Den andre delen
inneholder svarene fra intervjuene. Her er svarene tabellarisk samlet i hovedtemaer. Etter hver tabell
følger en kort oppsummering av funn og forhold som vi synes er spesielt relevant å kommentere og
vurdere for Nord universitet i arbeidet med å evaluere egen modell. Det betyr ikke at vi mener at
andre forhold er uinteressante, men de punktene vi trekker fram er forhold som vi enten ser at vi er
svake/usikre på i dag eller så er det områder vi har vurdert å endre tidligere og som vi ser andre har
gjennomført på en god måte.
Rapporten er underlag i styresakene som omhandler evalueringen høsten 2020.
Bodø, 9.9.2020 Per Arne Skjelvik, Økonomi- og analysesjef
3
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1. Informasjon om institusjonene
1.1 Nøkkeltall organisasjon 2019
Institusjon Årsverk UFF
UFFStipendiater Stipendiat Fakultet Campus Campus Campus
årsverk andel
andel UFF
lærer
sykepleie
NTNU
7 601
4 979
66 %
787
16 %
9+5
3
1
3
UiT
3 649
2 222
61 %
365
16 %
6+2
4
3
4
OsloMet
2 256
1 397
62 %
93
7%
4+2
2
2
2
USN
1 746
1 128
65 %
108
10 %
4
8
5
3
HVL
1 716
1 152
67 %
94
8%
4
5
3
4
NMBU
1 638
880
54 %
165
19 %
7
2
1
UiS
1 550
975
63 %
191
20 %
7
1
1
1
UiA
1 440
870
60 %
145
17 %
6+1
2
1
2
Nord
1 355
862
64 %
119
14 %
5
8
4
5
HINN
1 059
625
59 %
63
10 %
6
9
1
1
HK
459
238
52 %
1
0%
4+1
2
-

1.2 Nøkkeltall inntekter (MNOK 2019)
Kortnavn
NTNU
UiT
OsloMet
HVL
USN
UiS
NMBU
Nord
UiA
HINN
HK

Inntekter Bevilgning Andel
Basis
Andel Avsetninger Andel
VK
Innføringstotalt
bevilgning
basis
avsetninger
år
9 576
6 716
70 % 4 359
65 %
235
3 % 271
2 018
4 029
3 293
82 % 2 421
74 %
122
4%
57
2 009
2 923
2 450
84 % 1 642
67 %
132
5%
54
2 016
2 253
1 997
89 % 1 388
70 %
296
15 %
84
2 018
2 152
1 847
86 % 1 238
67 %
154
8%
26
2 017
1 971
1 622
82 % 1 122
69 %
138
9%
80
2 009
1 933
1 306
68 %
847
65 %
135
10 %
21
2 014
1 557
1 403
90 % 1 014
72 %
164
12 %
42
2 017
1 538
1 484
96 %
979
66 %
145
10 %
28
2 001
1 370
1 134
83 %
683
60 %
133
12 %
45
2 018
789
203
26 %
35
17 %
0 % 282
2 020

1.3 Nøkkeltall indikatorer (2019)
Institusjon Studenter Studiepoeng

NTNU
OsloMet
USN
UiT
HVL
HINN
UiA
UiS
Nord
HK
NMBU

41 967
21 024
17 955
16 654
16 591
14 522
12 997
11 562
11 091
9 369
5 668

29 802
14 730
12 110
11 380
11 455
9 203
9 043
7 864
7 341
6 116
4 335

Studiepoeng
vektet
43 019
18 595
14 961
16 936
14 239
11 408
11 390
10 434
9 036
7 153
7 516

Kandidater Kandidater Utveksling Doktor- Publisering BOA
vektet
grader

7 880
4 327
3 310
2 918
3 475
2 242
2 533
2 522
2 047
1 451
1 214

14 467
5 683
4 405
5 312
4 485
2 986
3 475
3 524
2 662
1 785
2 839

4

46

3 315
705
675
780
670
425
820
560
255
85
455

377
36
34
120
1
10
41
62
25
101

6 084
1 240
829
2 113
725
459
892
1 298
576
184
1 015

900
243
143
295
148
145
108
129
92
178

NFR

1 146
110
57
297
50
30
56
83
28
6
254

EU

208
21
10
48
7
6
7
13
7
1
34
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1.4 To KPI’er knyttet til prioritering og prestasjoner
Sammenligning av prestasjoner i UH-sektoren kan være en krevende – og omdiskutert øvelse. Vi
forsøker oss likevel innledningsvis med en uhøytidelig og tabloid sammenligning av institusjonene.
Dette kan være et bakteppe for refleksjon og vurdering når vi ser på de ulike
inntektsfordelingsmodellene – kan modellene/prioritering være en del av årsaken til de ulike
prestasjonene? Med fare for å overforenkle har vi beregnet to KPI’er som representerer forskning og
undervisning. Den ene viser publiseringspoeng delt på totalomsetning (MNOK), mens den andre viser
vektede studiepoeng (etter kostnadsklasse) delt på totalomsetning (MNOK). Tallene er hentet fra
DBH 2019.
Disse to indikatorene sier noe om institusjonenes prioritering/evne til å «produsere» forskning og
undervisning med et gitt inntektsnivå, og utfordringene med ulikheter i finansiering er dermed
mindre utslagsgivende. Indikatorene er primært kvantitative, og sier lite om kvalitet. Tabellen under
viser KPI’ene for 2019. For sammenligningens skyld har vi også tatt med tre institusjoner som ikke er
med i rapporten for øvrig (UiO, UiB og BI).
Institusjon
UiO
UiS
UiB
NTNU
UiA
NMBU
UiT
OsloMet
USN
Nord
HINN
HVL
BI
HK

Publisering pr
MNOK inntekt
0,83
0,66
0,66
0,64
0,58
0,53
0,52
0,42
0,38
0,37
0,34
0,32
0,25
0,23

Studiepoeng vektet
pr MNOK inntekt
3,43
5,29
3,96
4,49
7,41
3,89
4,20
6,36
6,95
5,80
8,33
6,32
7,74
9,07

Grafen under viser disse to KPI’ene i en to-dimensjonal fremstilling som indikerer plassering på en
tenkt «produksjonsmulighetskurve» (ref. paretoeffektivitet). Helt enkelt – jo lengre opp og til høyre
en institusjon er i grafen – jo mer «produktive» er de i forskning og undervisning sett under ett.
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Publiseringspoeng vs Studiepoeng 2019
Publiseringspoeng / Total omsetning (MNOK) 2019

0,9

UiO
0,8

0,7

UiS

UiB

NTNU

0,6

UiA

UiT
0,5

NMBU

OsloMet

0,4

USN

Nord

HINN

HVL

0,3

BI

HK

0,2
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Studiepoeng (vektede HE) / Total omsetning (MNOK) 2019

Det er flere åpenbare forenklinger både i datagrunnlaget og i analysen. Begge KPI’ene ser på total
omsetning, og vi skiller derfor ikke på omsetning som brukes til forskning eller undervisning. Det
betyr at fremstillingen ikke nødvendigvis bare viser effektivitet – den kan også vise et bevist valg
mellom å bruke ressurser på forskning vs undervisning. Vi tar heller ikke hensyn til at noen
institusjoner bruker en større andel av sin omsetning på aktiviteter som ikke gir direkte utslag på
forskning og undervisning, og vi tar ikke hensyn til forskjeller i kostnadsstruktur.
Grafen viser at det er store forskjeller mellom institusjonene. UiO er mest produktive (eller
prioriterer) publisering, samtidig er de svakest (eller prioriterer minst) studiepoengproduksjon. De to
private institusjonene HK og BI er gode på studiepoengproduksjon, men samtidig har de lite
publisering. UiA skiller seg ut ved å produsere godt både når det gjelder publisering og studiepoeng.
Nord universitet kommer ut som en de 4-5 institusjonene med lavest samlet «produktivitet». Dette
indikerer et potensiale for forbedring – men gjenspeiler også sannsynligvis en krevende
kostnadsstruktur.
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2. Inntektsfordelingsmodellene – en sammenligning
2.1 Resultatbasert uttelling
Institusjon
UiT
HINN
UiS
OsloMet

NTNU

NMBU
HVL
USN
UiA

HK

Nord

Fordeling av resultatbasert uttelling fra KD - insentivstyrke
UiT viderefører KD sin modell i sin interne modell, med insentivstyrke 75 % av KDs satser.
HINN fordeler videre 100 % til fakultetene på samtlige indikatorer.
UiS viderefordeler KDs modell med insentivstyrke på 60 % til fakultetene. Fakultetene
viderefører 80 % - 90 % av dette til instituttene.
OsloMet fordeler resultatbasert uttelling fra den åpne rammen med 100 % insentivstyrke
til fakultetene og sentrene. Fra lukket ramme fordeles 80 % etter KDs indikatorer – 20 %
fordeles etter en intern formidlingsindikator.
NTNU har differensiert insentivstyrken. Studiepoeng 80 %, kandidater 35 %, utveksling
70 % og resten av indikatorene har 100 %. Spesielt siv.ing. kandidatene tar mange fag på
tvers av fakultet. De økonomisk midlene går primært der studenten er registrert, derfor
redusert styrke på kandidatuttelling for at det ikke skal være et insentiv for å redusere
samarbeid på tvers av fakultet.
NMBU fordeler samtlige resultater videre med en insentivstyrke på 60 %.
HVL fordeler videre med insentivstyrke 80 % på kandidat- og studiepoengproduksjon,
100 % på de andre indikatorene.
USN har insentivstyrke 59,5 % på studiepoeng og kandidater, 100 % på de andre
UiA er opptatt av at deres modell skal være uavhengig av KDs modell. På studiesiden er
den helt løsrevet. På resultatsiden har de andre beregninger enn i KDs modell. UiA har
mange av de samme kriteriene (feks publiseringspoeng og studiepoeng). Kun på NFR og
EU har de samme fordeling som KD. Insentivstyrke blir derfor ikke et like relevant begrep
for UiA som for de andre institusjonen. Nivå 2-publiseringer gir for eksempel dobbel
uttelling internt for å stimulere til kvalitet foran kvantitet. Mye av dette er dog
symbolpolitikk da dette ikke utgjør de store økonomiske forskjellene. Innenfor BOA har de
marginalt høyere satser enn KD.
Uttelling etter faktisk produksjon to år tilbake i tid deles ut basert på planlagt produksjon
inneværende år som en del av budsjettprosessen for kommende år. Dersom for eksempel
helseområdet vokser raskt får de uttellingen «up front» i stedet for å vente i to år.
Resultatmidlene deles altså ut etter hva som er planlagt av aktivitet. Insentivstyrken er
100 % på studiepoeng og kandidatproduksjon. På eksternfinansiert, publisering, NFR etc.
fordeles ut 60 %, 40 % fordeles strategisk av rektoratet.
Nord ønsker å gi et tydelig insitament til økt forskningsaktivitet. Derfor er
forskningsindikatorene kraftig forsterket. Studiepoeng fordeles med insentivstyrke 95 %,
kandidater, utveksling og BOA med 100%, mens de resterende (doktorgrader, publisering,
EU og NFR/RFF) har insentivstyrke 230 %.

Tabell 2.1 Resultatbasert uttelling

Insentivstyrken i den resultatbaserte uttellingen varierer svært mye mellom institusjonene. Flere av
institusjonene har en betydelig avkortning i uttellingen før fordeling til fakultet, for eksempel NTNU
med kun 35% insentivstyrke på kandidatuttelling og NMBU og USN som har 60% på studiepoeng. UiA
bruker ikke indikatoren for kandidater, men gir heller oppgaveemner høyre sats.
Nord skiller seg ut og er den eneste institusjonen som samlet har en insentivstyrke over 100%, Nord
deler ut 27 MNOK (6%) mer i resultatbasert uttelling til fakultetene enn det som kommer fra KD.
Nord har også en ekstraordinær forsterkning av forskningsresultater som ingen andre institusjoner
har.
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2.2 Forsterkning av gode prestasjoner og andre resultatbaserte indikatorer
Institusjon Forsterkning av gode prestasjoner og andre resultatbaserte indikatorer
UiT
UiT bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner. Noen fakultet har ekstra forsterkning overfor
underliggende institutter. UiT har en arbeidsgruppe som jobber med insentiver for å
avvikle ulønnsomme studieprogram. UiT har ingen minimumsgrense for antall
studenter/kandidater på et studieprogram.
HINN
HINN bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner. HINN har ingen insentiver for å starte/legge ned
lønnsomme/ulønnsomme studieprogram fra institusjonsnivå. Det er et insentiv i seg
selv så lenge fakultetene er selvstendige resultatenheter.
UiS
UiS setter av 2 MNOK til en formidlingskomponent, og fordeler midler etter Cristinregistreringer. UiS setter også av 1 MNOK til fordeling til kunstnerisk utviklingsarbeid.
Denne fordelingen vurderes av en komite. UiS hadde tidligere en
produktivitetsindikator basert på KPI’er fra målstyringen, men den ble for teknisk og
man gikk bort fra den. Ingen forsterkning av spesielt gode prestasjoner.
Fakultetene diskuterer i fellesskap hvordan studieporteføljen kan gjøres mer
lønnsom. Det er ingen minimumsgrense for antall studenter/kandidater på
studieprogram.
OsloMet
Ingen forsterkning av spesielt gode prestasjoner. OsloMet har ingen insentiver for å
starte/legge ned lønnsomme/ulønnsomme studieprogram, men fakultetene er
innforstått med at utdanningene skal være bærekraftige økonomisk. OsloMet har en
styrebeslutning om at et studieprogram bør ha 20 uteksaminerte kandidater pr år for
å være bærekraftig. Dette følges opp i den forstand at studier under denne størrelsen
vurderes avviklet. Det har blitt lagt ned studieprogram med plasser fra KD, og
studieplassene har da blitt omdisponert til nye studieprogram «innenfor samme
område».
NTNU
NTNU bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner. NTNU har ingen insentiver for å avvikle ulønnsomme
studieprogram, ei heller noen minimumsgrense for antall studenter/kandidater på
studieprogram. Har ikke satt en slik grense sentralt. Men bør ikke være mindre enn
20.
NMBU
NMBU bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner. Insentiver for å legge ned ulønnsomme studieprogram er
ikke håndtert på en egen måte. Dyktige og resultatorienterte fakultetsledere skal
håndtere dette som en balanse mellom økonomiske og faglige vurderinger. Det å
unngå ulønnsom drift er et insentiv i seg selv. Det er opp til fakultetene å vurdere
minimumsgrense for antall studenter/kandidater på studieprogram.
HVL
HVL bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner. HVL har ingen direkte insentiver for å legge ned
ulønnsomme studieprogram, men dette vil gi fakultetene større handlingsrom, og slik
modellen er lagt opp vil det lønne seg å legge ned ulønnsomme studieprogram. Ingen
minimumsgrense for antall studenter/kandidater på studieprogram - men
retningsgivende er 20 studenter.
USN
USN bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. USN har imidlertid insentiver
knyttet til gjennomføring av forskerutdanning. Programmene får utdelt 1 MNOK
dersom de får avlagt 5 doktorgrader på et år. USN ønsker å prioritere forsterkning av
ekstra gode prestasjoner sterkere fra 2021. Det er ingen insentiver for å legge ned
ulønnsomme studieprogram, men det ligger en antagelse om at dekaner følger dette
opp (utenfor modellen). Ingen minimumsgrense for antall studenter/kandidater på
studieprogram. Føringer (20 stk som KD) men i praksis ingen nedre grense.
8
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UiA

HK

Nord

UiA gir uttelling for formidling. Dette fører til at formidling i stor grad blir registrert og
det fakultetet som har flest formidlinger får 1 MNOK. Indikatoren «utveksling» har de
prøvd å fjerne. De mener dette området ikke trenger økonomiske insentiver. Teller
nå utvekslingskandidater over tre måneder, og tar ikke hensyn til inn-/utreisende
eller Erasmus+.
Uttelling på NFR gir dobbel forsterkning og nivå 2-publiseringer gir det samme.
På doktorgrader har UiA en sats på kr 200.000 som fakultetene får ved avlegging av
doktorgraden. I tillegg gis det en sum på kr 100.000 ved avlegging på normert tid, og
kr 50.000 ved mindre enn seks måneders forsinkelse. Ingen minimumsgrense for
antall studenter/kandidater på studieprogram, men studieavdelingen har klare råd på
hvor mange studenter programmene bør ha.
HK bruker mer direkte rettede, prestasjonsbaserte indikatorer for å forsterke
ønskede prestasjoner. Har en økonomisk modell der den enkelte dekan er
resultatansvarlig. Dersom et studieprogram er ulønnsomt, vil en dekan kunne
innstille til å legge ned programmet for å styrke egen økonomi. Styret skal godkjenne
en slik avvikling. Ingen eksakt minimumsgrense for antall studenter/kandidater på
studieprogram, dette er avhengig av strategisk viktighet og lønnsomhet.
Nord bruker ingen andre prestasjonsbaserte indikatorer. De forsterker heller ikke
spesielt gode prestasjoner.

Tabell 2.2 Forsterkning av gode prestasjoner og andre resultatbaserte indikatorer

Det er få institusjoner som har indikatorer utover de fra KD. UiS har imidlertid indikatorer til
formidling (2 MNOK) og kunstnerisk utviklingsarbeid (1 MNOK). De har også en egen komponent for
utdanningssamarbeid. Det fordeles ikke mye budsjettmidler gjennom dette, det er mest
symboleffekt. UiA og OsloMet har også en egen indikator for formidling.
Det er også få institusjoner som forsterker gode resultater, selv om de fleste mener dette er viktig.
UiA gjør dette bla gjennom forsterket uttelling til doktorgradskandidater som gjennomfører på
normert tid. USN har også insentiver knyttet til god gjennomføring av forskerutdanningen.
Programmene får utdelt 1 MNOK ekstra dersom de får avlagt 5 doktorgrader på ett år.
Nord skiller seg ikke ut – har hverken andre indikatorer eller forsterkning av gode resultater.

2.3 Finansiering av studieplasser og insentivstyrke KDs basissatser
Institusjon Finansiering og insentivstyrke studieplasser
UiT
KDs basissatser fordeles 100 % til fakultetene de to første årene. Etter to år får
fakultetene 75 % av basis. Studieprogram finansieres i hovedsak av rammen til
fakultetene. Nye studieprogram uten KD-finansiering har UiT ikke noen spesielt gode
mekanismer for å finansiere. Ved oppretting av nye studieprogram uten KDfinansiering, finansieres de med generelt kutt i rammen til alle fakultet.
HINN
HINN videreformidler 100% av basissatsen for studieplasser fra KD helt til
programmet er ferdig oppbygd (ingen konsekvensjusteringer i statsbudsjettet/blått
hefte). Etter dette justeres restbasis (egen beregning hvor de nye studieplassene
regnes inn i basis).
UiS
80 % av KDs basissats går videre til fakultetene. Nye studieprogram uten KDfinansiering må finansieres innenfor rammene til fakultetene. Opprettelsen av nye
studieprogrammer bestemmes av styret. For å gjøre dette må fakultetet legge ned
noe annet, eller det må komme midler fra KD.
OsloMet
Ved nye studieplasser får fakultetene 40 % av KDs basissats. Det er kun studieplasser
som er tildelt fra KD som får finansiering. Årsstudier dekkes ikke i den sentrale
9
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NTNU

NMBU
HVL
USN

UiA

HK

Nord

fordelingsmodellen. Slike studier er stort sett finansiert gjennom historisk
basisbevilgning. Hvis de er opprettet i senere tid, er det finansiert innenfor
fakultetets egen ramme, og da gjennom omdisponerte studieplasser fra andre
programmer og evt. studieavgift for videreutdanninger.
Nye studieplasser får 70 % av basissatsen fra KD. Studieplasser uten KD-støtte
finansieres på marginen og via strategiske midler. Dersom nye studieplasser ikke er
tildelt av KD, må disse finansieres innenfor tildelt ramme.
Basis videreføres fra KD med 60 %. Fakultetene kan opprette nye studieprogram på
egen kjøl og får da bare finansiering via resultatdelen.
Ca. 50 % av KDs basissats går til fakultetene.
59,5 % av KDs basissats går til fakultetene. Nye plasser uten finansiering fra KD:
Fakultetet må omprioritere innenfor de studieplassene de har (omprioritere sin bruk
av basis). Mottar resultatbasert finansiering på lik linje som andre studieplasser.
Nye studieplasser fra KD påvirker ikke finansiering internt. I styrevedtak om
opprettelse av nye studieplasser ligger det en beslutning om finansiering (f.eks.
finansiering på 50 % - eller på egen kjøl).
Fakultetene er rammestyrt. Dette betyr at de kan finansiere program av egen ramme.
Men da får de ikke dekket faste kostnader. Alle fakultetene har sine varianter med
studieprogram som de ikke får dekket. Når UiA får nye studieplasser fra KD på
eksisterende program fordeles midler til fakultet via modellen – helt uavhengig av
KDs modell altså. Nye studieprogram er ofte knyttet til ombygging/nedlegging av
tidligere program.
Studieprogrammene finansieres primært via studieavgift. 75 % er egenfinansiert og
resten er statsstøtte. Utviklet beregningsmodell med dekningsbidrag (1,2,3) pr
studieprogram som benyttes i evaluering av porteføljen.
Nye studieplasser fra KD påvirker ikke intern finansiering direkte. Alle studieprogram
(fra årskurs og oppover) får samme «basisfinansiering» uavhengig av om
studieplassene er tildelt fra KD. Satsen er på ca. 28 % av KDs basissats.

Tabell 2.3 Finansiering av studieplasser og insentivstyrke KDs basissatser

Nord, UiA og HK skiller seg ut som de eneste institusjonen hvor studieplasser fra KD ikke påvirker
finansieringen internt. Alle de andre institusjonen gir studieplasser fra KD økonomisk prioritet. Nord
skiller seg enda tydeligere ut ved at de er den eneste institusjonen hvor alle studier i
studieporteføljen behandles helt likt. Dette gjelder også nye studieprogram som prioriteres på lik
linje med alle andre program.
HK og UiA er de eneste institusjonene med et tydelig fokus på dekningsbidrag.
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2.4 Finansiering av rekrutteringsstillinger
Institusjon Finansiering av rekrutteringsstillinger
UiT
Alle fakultet har et visst minimum av rekrutteringsstillinger som er nøkkelfordelt.
Rekrutteringsstillinger ut over dette fordeles strategisk til større satsinger, sentre etc.
Lønnsmidler tilsvarende LT 51 (451.000) deles ut til fakultetene. I tillegg driftsmidler
(kr 40.000 eller kr 80.000 avhengig av fagområde). Midlene fra KD (tre år) får
fakultetene over fire år (75 %). Midler fordeles ut to ganger pr år til fakultetene.
HINN
Lønn til stipendiater belastes sentralleddet. Satsen fra KD som ikke brukes til lønn går
inn i basis. I realiteten får da fakultetene dekt direkte lønn og fakultetene må selv
dekke direkte drift. Det ansettes løpende flere stipendiater i engangsstillinger. HINN
har nå rundt 82 stillinger finansiert på denne måten. Fordeles av prorektor for
forskning.
UiS
Forskningsutvalget ved UiS har et system for fordeling og refordeling av
rekrutteringsstillinger. UiS sin strategi er utgangspunktet for hva det satses på. 85%
av satsen fra KF fordeles til fakultetene. Dersom fakultetene ikke klarer å tilsette
stipendiater trekkes midlene inn igjen. Her akkumuleres det store beløp hvert år.
Forskningsutvalget kan bruke disse pengene gjennom å tildele midler til andre
fakulteter.
OsloMet
Rekrutteringsstillingene holdes utenfor modellen. Har en felles sats som brukes (ca.
kr 650.000 tilsvarer ca. 60 % av basis). Satsen er uavhengig av fagområde. Tildeles for
3 år. Ingen driftsmidler. Midler til stipendiater beholdes sentralt til eventuell
tilsetting, på en klassifiseringskonto. OsloMet har ikke låst stillingene til fakultet eller
doktorgradsområder.
NTNU
Rektor fordeler rundt 85 % av stillingene fra KD. Av disse fordeles igjen 2/3 basert på
prestasjoner (avlagte mastergrader, publiseringspoeng, avlagte doktorgrader og
antall førstestillinger). 1/3 er det prorektor for forskning som vurderer ut ifra
strategiske prioriteringer. De resterende 15% av stillingene ligger i basis/historie.
65 % av KDs sats fordeles ut. Resten (35%) brukes til å øke antall stillinger, dvs. at en
stilling fra KD gir om lag 1,4 stilling internt. Dette betyr at det ikke holdes igjen midler
til indirekte kostnader, og begrunnelsen er at volumet nå er så stort at 65% tilsvarer
marginalkostnaden.
NMBU
30 stipendiatstillinger ligger i rammene til fakultetene. NMBU har også en pott
sentralt på ca. 130 stillinger som fordeles etter en nøkkel basert på antall årsverk i
førstestilling og antall publiseringspoeng per UFF. Kapasitet og dyktighet påvirker
altså fordeling av stillinger. NMBU deler ut kr 914.000 pr. ordinær stipendiatstilling.
Denne justeres årlig etter lønns- og prisvekst. Fakultet mottar midlene når stilling er
besatt. Ubrukte midler (mangler tilsetning) ligger sentralt. Dersom midlene ikke er
brukt opp i slutten av året inngår de i salderingen. Det ligger inne en viss
overdisponering i tildelingen.
HVL
HVL har en strategisk plan for å tilfredsstille kravene om gjennomstrømming i dr.
gradsprogrammene. Kostnaden ligger sentralt (midler deles ikke ut - realbudsjettert
lønn og driftsmidler inkl. pliktår), men fakultetene dekker veiledning. Driftsmidler kr
150.000 pr stipendiat. Ubrukte midler avsettes i et eget stipendiatfond. Nå er fondet i
null.
USN
USN beregner en gjennomsnittssats basert på historiske stillinger. MNT-stillinger får
en tilleggssats. Gjennomsnittssatsen er nå kr 949.000.
UiA
UiA har delt inn stillingene i tre kategorier:
•
(Faglig MNT) øremerkede stillinger fra KD som tildeles direkte til fakultetene
•
Strategiske stillinger 30 stk. hvor styret fordeler 10 hvert år
•
Kriteriefordelte stillinger (veiledningskapasitet)
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Disse tre kategorier utgjør til sammen 145 stillinger. I 2020 får fakultetene kr 807.000
pr stilling.
Fakultetene får midler uavhengig av tilsetting. Men fellesadm. vet hvilke stillinger
som ikke er besatt. Fakultetene beholder midlene, men de kan ikke bruke dette til
noe annet enn rekrutteringsstillinger. Her har det vært store beløp.
HK
Nord
Stillingene er permanent fordelt til fakultetene etter styrevedtak. Kr 850 500 følger
hver stilling (2020). Ingen driftsmidler. Midler tildeles først ved tilsetting. Ubrukte
midler ved årets slutt tildeles eventuelt til fakultet som har overforbruk/overbooking.
Tabell 2.4 Finansiering av rekrutteringsstillinger
NTNU skiller seg ut med en forsterkning av midler fra KD. 65 % av KDs sats for rekrutteringsstillinger
fordeles ut til fakultetene. Resten (35%) brukes til å øke antall stillinger, dvs. at en stilling fra KD gir
om lag 1,5 stilling internt.
Nord skiller seg ut ved at de er en av få institusjoner som fordeler rekrutteringsstillingene permanent
til fakultetene og har dermed en fast/gitt fordeling relativt uavhengig av prestasjoner eller
forutsetninger. Nord må sikre en basis av rekrutteringsstillinger til hvert doktorgradsprogram, men vil
vurdere en mer dynamisk fordeling når antall rekrutteringsstillinger passerer 120 (30 til hvert
program).

2.5 Øremerkede midler (sentre o.l.) fra KD
Institusjon Fordeling basert på øremerkede områder fra KD
UiT
Øremerkede midler fordeles 100 % ut.
HINN
Fordeles 100 % iht. det beløpet som står i blått hefte. Når dette ikke lenger står i blått
hefte gjøres restbasisprosenten om.
UiS
I prinsippet får fakultetene 100 % av midlene. Vanligvis beregnes det dog en liten
overhead.
OsloMet
Nye basisbevilgninger har i det siste blitt tildelt i sin helhet (100%) til sentre, med
fradrag for bruk av fellestjenester etter en konkret beregning. Har bare vært gjort en
gang siste 5 år.
NTNU
Midler går ut i sin helhet pga. stordrift og marginalkostnad. Ofte kommer midler fra
KD med relativt sterke føringer.
NMBU
Midlene går videre uavkortet.
HVL
Nasjonale sentre ligger utenom modellen. Indirekte kostnader trekkes ut før
fakultetene får tildeling.
USN
Budsjettanvisning enten fra styret eller KD. Når øremerkede midler glir over til
ordinær drift, avsluttes tildeling.
UiA
Har hatt lite av dette. Her har UiA gjort skjønnsmessige vurderinger på hvor mye av
kostnadene som er knyttet til senteret og hvor mye som er knyttet til
fellesadministrative tjenester.
HK
Nord
I det siste har 100 % blitt fordelt ut, men det skal i prinsippet gjøres en avkortning slik
at indirekte kostnader dekkes.
Tabell 2.5 Øremerkede midler (sentre o.l.) fra KD

Ingen store ulikheter på dette området.
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2.6 Strategiske midler (til styret/ledelse)
Institusjon Fordeling til strategiske midler
UiT
UiT setter av en pott på 4,5 % av totalrammen som fordeles etter søknad (til
forskning, utdanning, formidling og utstyr). Innspill kommer gjennom
budsjettprosessen. F.eks. faggruppe Forskning fordeler midler til forskning.
Går igjennom utvalg som prioriterer, og fordeles av rektor på fullmakt eller styret.
HINN
HINN setter av 3,5 % av basis til strategiske midler. Strategiske tiltak og midler til
dette diskuteres i rektors ledergruppe. Det lages forslag til satsinger som skal
behandles av styret. Dette er en del av budsjettprosessen. Fordeler 4 MNOK av basis
til driftsmidler til faglige og 3 MNOK til hvert doktorgradsprogram (4 program = 12
MNOK).
UiS
En del av bevilgningen holdes tilbake og ligger i en “basiskomponent”. 40 % av
resultatbasert uttelling går til strategisk pott. Fakultetene kommer med innspill til
fordeling av den strategiske potten, og toppledelsen ved UiS fordeler potten.
OsloMet
OsloMet opererer med to ulike «potter»:
1. Strategiske prosjekter – her settes det av 2 % av rammen fra KD hvert år.
Fordelingen gjøres av et tjenesteråd og porteføljestyre (direktører), men de har også
en faglig gruppe som gjør vurderinger.
2. En del av rammen (50 MNOK i 2020) holdes igjen i foreløpige budsjettrammer
(juni) i påvente av endelig disponering i løpet av høstens budsjettarbeid. Føringer for
prioriteringen blir ofte lagt på våren, men den kan også fungere som en buffer for
uforutsette forhold eller endrede forhold ved realbudsjettering av f.eks. husleier.
Rektor og rektors ledergruppe prioriterer – hovedprioriteringer legges også frem for
styret i forkant av endelig budsjettvedtak. Strategiske behov og nødvendighet Ikke
utregning, men prioritering.
NTNU
Rammen til strategi og omstilling skal være ca. 15 % av bevilgning. Tas fra basis. Her
ligger også midlene til rekrutteringsstillinger (utgjør ca. 85%). Det som finansieres fra
denne potten utover rekrutteringsstillingene skal være tidsavgrensede tiltak.
Rektoratet (5 stk.) beslutter etter prioriteringer, og utarbeider styresak. Høsten
brukes på å utpeke satsinger. Dekanene gir innspill.
NMBU
NMBU setter av ca. 40 MNOK i satsingsmidler (til utstyr, forskningsutvalget og
rektor). Potten skal minst utgjøre 2 % av samlet tildeling. Er selvforvaltende og har ca.
70-80 MNOK til teknisk oppgradering av bygg etc.
HVL
Ved HVL er dette en skjønnsmessig vurdering av styret. Settes av en egen pott ut ifra
det økonomiske handlingsrommet, og blir dermed del av salderingen. Har utgjort ca.
50 MNOK (beløpet inkluderer også 15 strategiske rekrutteringsstillinger).
Strategisk ledergruppe og styret beslutter - kobling mot strategisk plan.
USN
Strategiske tiltak besluttes av styret. USN har en ambisjon om at strategisk pott skal
være på rundt 5 % av rammen. Rektors ledergruppe gjør vurderingene.
UiA
Fakultetene tildeles strategiske rammer basert på fakultetenes størrelse. Denne
potten er på ca. 33 MNOK nå. Disse midlene må prioriteres av fakultetene selv.
Midlene skal brukes til strategiske satsinger, ikke til drift. Har fordelt noen midler til
SFU og Toppforskning.
Har et fond på 13 MNOK som styret kan bruke til strategiske satsinger. Fondet er
regnskapsført som en avsetning i balansen.
HK
HK har satt av noen potter, eks. Forskningspott og administrasjon. Disse kan fordeles
ut ifra ønskede strategiske tiltak. Midlene skal underbygge universitetsambisjonen.
Nord

Skjønnsmessig vurdering fra år til år hvor mye som settes av til strategiske midler.
Avhenger av størrelse på bevilgning og avsetninger. Ligger normalt rundt ca. 40
MNOK. Rektor og rektors ledergruppe gjør prioriteringer som legges fram for styret.
13

55

2/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandlng - 20/01442-4 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandlng : Rapport - 11 inntektsfordelingsmodeller 2020 - Sammenligning og relevans for Nord universitet

Tabell 2.6 Strategiske midler (til styret/ledelse)

De aller fleste institusjonene setter av en fast pott i budsjettet til strategiske midler. Denne potten er
en %-andel av totalrammen eller et fast kronebeløp.
Nord skiller seg ut ved at de ikke har en fast pott til dette. Størrelsen på de strategiske midlene
vurderes på ad-hoc basis hvert år.

2.7 Investeringsmidler
Institusjon Fordeling basert på investeringsbeslutninger
UiT
Tidligere har UiT brukt avsetninger, som nå er sterkt redusert. Nå har de 4,5 % av
totalrammen satt av til strategiske satsinger, og hvor en andel skal fordeles til
forskningsinfrastruktur. Normalt må fakultetene finansiere investeringer av egen
ramme. Ellers skal store investeringer finansieres særskilt (fly, lab’er).
HINN
Større/felles investeringer er med i delen av basis som er satt av til
høgskoleadministrasjon. Dette fører til at man får like mye investeringer på de ulike
fakultetene, og ikke er prisgitt hva dekanene prioriterer til enhver tid. F.eks. kan en
unngå at det er ulik standard på IKT-utstyr fra fakultet til fakultet. For øvrig må
fakultetene selv bruke av egen ramme til mindre investeringer for eksempel labutstyr og sykesenger.
UiS
Fakultetene håndterer sine egne investeringer innenfor rammen. Større prosjekter
håndteres sentralt, f.eks. bygg.
OsloMet
Større investeringer er en strategisk beslutning, og får budsjettildeling, enten via
strategiske prosjekter eller prioritering av tilbakeholdt ramme.
Erstatningsinvesteringer er en del av infrastrukturbudsjettet til eiendom og
realbudsjetteres.
NTNU
Fakultetene investerer primært innenfor egne rammer. En del av sentral pott skal gå
til strategi og omstilling. Rektoratet tildeler etter innspill.
En del av plan og budsjettprosessen til direktør for eiendom. Styret vedtar til slutt.
NMBU
Ca. 70-80 MNOK til oppgradering av bygg. Eiendomsdirektør forvalter denne potten.
Kommer i tillegg til strategiske midler.
HVL
Må prioriteres innenfor fakultetenes rammer. Felles investeringer på fellesbudsjett
(eks infrastruktur, IT og kontorutstyr). Innspillprosess ifm. med budsjettering – felles
og fakultet
USN
Ligger i strategisk pott. Har også en øremerket avsetning til infrastruktur som de
planlegger for i langtidsbudsjettet. Fakultetene skal i utgangspunktet håndtere
investeringer innenfor egen ramme. De skal bruke rundt 1-3 % av sin ramme til dette.
UiA
Enkelte fakulteter har lite investeringer. De fleste fakulteter har øremerkede midler
til investeringer, f.eks. laboratorier, verksteder etc. Fakultetene prioriterer ut ifra en
investeringspott som de får hvert år. Noen fakulteter er mer trent på å tenke
langsiktig enn andre. Administrative enheter får ikke penger med mindre dette
begrunnes særskilt. Fordeling er skjønnsmessig basert, og varierer fra år til år.
Størrelsen på potten styres av handlingsrommet i budsjettet.
HK
HK samler innspill fra enhetene. Deretter prioriterer Høyskoleledelsen tildelingen til
enhetene.
Nord
Skjønnsmessig vurdering fra år til år hvor mye som settes av til investeringsmidler.
Avhenger av størrelse på bevilgning og avsetninger. Ligger normalt rundt ca. 45
MNOK. Rektor og rektors ledergruppe foretar prioriteringer som legges fram for
styret.
Tabell 2.7 Investeringsmidler
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Samme kommentar som under strategiske midler. De fleste institusjonene setter av en fast pott i
budsjettet til investeringsmidler. Nord gjør ikke det. Nord skiller seg også ut ved at de sentrale
investeringsmidlene også dekker mange mindre investeringer ved fakultetene.

2.8 Bruk av realbudsjettering
Institusjon Bruk av realbudsjettering
UiT
Fellesadministrasjonen finansieres på bakgrunn av historiske data. Bruker begrepet
realbudsjettering på neste nivå i UBW. Sentraladm. er ikke fullfinansiert, men har en
viss % av totalinntekt på BOA.
HINN
Har ikke realbudsjettering. Men de har en fast fordeling på 47,3 % av totalrammen
som går til “høgskoleadministrasjon” (HA). Mye styres sentralt for å unngå ulikheter.
Har videreført basis på bakgrunn av historiske fakta (stillinger etc.). Gjennomfører en
budsjettkonferanse der lederne under rektor legger frem sin plan for budsjettet.
UiS
Kun husleie realbudsjetteres. Alle sentrale funksjoner spiller inn de behovene de har
på lik linje med fakultetene. Administrative enheter må også klare seg innenfor
rammen.
OsloMet
Infrastruktur og fellestjenester realbudsjetteres. Tar utgangspunkt i fjorårets
budsjett, og prisjusterer. Så ser en på om spesielle ting må dekkes inn, investeringer
etc. Det tas så tidlig på høsten en runde med realbudsjettering av alle
fellestjenestene og infrastruktur. Dersom det er avvik mellom realbudsjett og
foreløpige rammer, kan det frigjøre midler eller kreve mer midler. Hvis det kreves
mer enn avsatt i foreløpig ramme, kan det være aktuelt å finansiere fra tilbakeholdt
ramme.
NTNU
NTNU har ikke realbudsjettering. Fellesadministrasjonen har en historisk ramme
korrigert for pris og lønn.
NMBU
Lite realbudsjettering, men noen sentrale fellesposter knyttet til nye prosjekter (itsystemer etc.). Historiske rammer videreføres (lønn og pris).
HVL
Fellesadministrasjon, institusjonskostnader og administrasjon på fakultet (unntatt
ledelse) realbudsjetteres.
USN
Administrasjon/fellestjenester realbudsjetteres. Men det må argumenteres for
dersom de ønsker tilførsel av stillinger. Utgangspunktet er historisk ramme.
UiA
Bruker ikke begrepet realbudsjettering. Har fokus på særkostnader (investeringer,
begrenset budsjettert (en sum penger til et formål) og fullbudsjetterte særkostnader
(kostnader enheten i liten grad kan påvirke på kort sikt, eks husleie og praksis på
lærerutdanning).
Styret vurderer dette ut ifra en egen tabell/oppsett. Budsjettet i fjor er
utgangspunktet og endringer (eks flere stillinger) må godkjennes.
Fellesadministrasjonen budsjetteres som en enhet.
HK
På de fleste enhetene er det lønn som utgjør størsteparten av utgiftene. I tillegg til
husleie selvsagt. Reell vurdering ift. behov.
Nord
Infrastruktur og fellestjenester realbudsjetteres. Tar utgangspunkt i fjorårets
budsjett, og prisjusterer. Vurderer nye tiltak.
Tabell 2.8 Bruk av realbudsjettering

Ingen klare fellestrekk. Bruken av begrepet realbudsjettering er ikke entydig. Nord skiller seg ikke
spesielt ut.
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2.9 Bruk av historiske rammer/residual
Institusjon Bruk av historiske rammer/residual
UiT
Basis til felles og fakulteter er basert på historiske data. Har hatt en del
sammenslåinger og endringer som følge av fusjonen. UiT har her gjort nye
beregninger/justeringer.
HINN
(Rest)basis er beregnet ut fra historiske rammer.
UiS
Historiske rammer ligger i basis. Strategisk pott er også en slags residual.
OsloMet
Opprinnelig basis er basert på historiske tall. Utgangspunktet for fakultetets ramme
er det de hadde i fjor. Så legges evt. kutt, prisvekst, nye tiltak på for å komme frem til
neste års tall.
NTNU
Historiske rammer brukes for å utarbeide rammer til f.eks. administrasjonen.
NMBU
Basis er historisk.
HVL
Historiske rammer brukes delvis på felles og fakultet
USN
Fører et studieplassregnskap (med data for historiske studieplasser fra KD i blått
hefte osv.) og gjør en fordeling basert på dette der 59,5 % fordeles ut til fakultetene.
Basis er dermed helt gjennomsiktig.
UiA
Ingen fordeling basert på historiske rammer og skjulte indikatorer/beregninger. Viktig
prinsipp.
HK
Regnskapet/budsjettet/prognosene fra året før er alltid utgangspunktet.
Nord
Historiske rammer ligger i basis til fakultetene.
Tabell 2.9 Bruk av historiske rammer/residual

UiA skiller seg ut ved at de overhodet ikke tar hensyn til historiske rammer i sin modell og
prioriteringer. Dette er et svært viktig prinsipp for UiA. De andre institusjonene opererer i større eller
mindre grad med store basiselement som ikke er metodisk forklart – selv om dette ikke er et ønske i
seg selv.
USN skiller seg ut ved at basiselementet beregnes helt transparent i modellen med utgangspunkt i
historiske studieplasser.
Det er verdt å nevne at to institusjoner behandler lærerutdanningene på en særskilt måte. UiS har en
egen praksismodul i basis til lærerfakultetet hvor praksiskostnadene synliggjøres. Endringer her
dekkes/frigjøres sentralt (ingen risiko for fakultetet). UiA har ikke eget fakultet for lærerutdanning.
En avdeling for lærerutdanning trekker på fag/ressurser fra de andre fakultetene. Praksiskostnader
dekkes direkte «etter regning».

2.10 Fordeling av husleie
Institusjon Fordeling av husleie
UiT
UiT har en egen internhusleiemodell (inkl. kostnader til energi og renhold) som ble
laget i 2018. Har satser ut fra type arealer. Felles tildelte 90% husleiekompensasjon i
basis ved oppstart av ordningen. Ved uendret arealbruk, betaler fakultetene samme
beløp som husleie til eiendomsavdelingen. Bruk av mindre areal gir lavere kostnad
for fakultetene. Dette insentivet fungerer imidlertid ikke godt nok. Holder igjen 10 %
av husleiekostnadene sentralt.
HINN
Husleie dekkes av sentralleddet. Prøver å unngå en modell der fakultetene skal
faktureres – dette skaper internfakturering og genererer arbeid.
Ingen insentiver for å være arealeffektiv.
UiS
Alt av husleie realbudsjetteres ved UiS. Ingen insentiver for å være arealeffektiv,
dette kan være en svakhet i modellen.
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OsloMet

NTNU

NMBU

HVL
USN
UiA

HK

Nord

Fra 2020 har OsloMet tatt i bruk en internhusleiemodell. Denne inneholder
beregninger av arealkostnad pr. Kvadratmeter. Fakultetene tildeles en ramme på
bakgrunn av arealbruk, og ved uendret areal vil kostnaden bli lik tildelt ramme. Klarer
de seg med mindre areal får de fortsatt tildelt samme ramme, men belastes mindre
husleiekostnader. Da oppnår fakultetene en gevinst som kan disponeres til andre
formål. Ledige areal etc. belastes eiendom. Dette tas det høyde for i budsjettet til
eiendom. Men det er institusjonsnivået/eiendom som har «risikoen» for å betale
husleien uansett. Det er foreløpig ikke avklart om denne kostnaden skal inngå i
husleiegrunnlaget, eller gjennom saldering av basis.
NTNU har en intern husleiemodell med pris pr. kvadrat. Strøm og renhold er
inkludert i husleien. Normert arealramme er konstant. Fakultet kan si fra seg areal og
beholde rammen, dvs. “tjene” på husleien ved at kostnad går ned. God erfaring med
innføring av internhusleie. Fakultetene er mer bevist sine arealbruk. Til nå har det
ikke vært problem med at man har ledige lokaler totalt sett. Hadde en liten buffer
sentralt ved innføring.
NMBU er selvforvaltende, og har en intern husleiemodell. Fastpris på areal,
fakultetene får en ramme som tilsvarer brukt areal. Jobber med å revidere denne
modellen. Alle er i vekst, og har behov for mer areal. Da blir det vanskelig å bruke
mindre areal enn de får midler til.
Ingen fordeling av husleie. Alt dekkes felles (unngår internfakturering).
Ingen insentiver for å være arealeffektiv,
Midlene holdes sentralt. En post som har økt de siste årene. Realbudsjetteres.
Ingen insentiver for å være arealeffektiv.
UiA har vokst mye de siste årene, og det er et press på areal. Har startet et arbeid
med dette. Enn så lenge tildeles dette driftsavdelingen som betaler husleie.
Ingen insentiver for å være arealeffektiv.
I Bergen får de dekket etter areal. I Oslo har de beregnet en snittpris per kvadrat som
de får fordelt kostnader ut ifra (ut fra disponert m2). Er du effektiv på areal styrker du
bunnlinja gjennom reduserte kostnader. Går gjennom fordelingsnøkler og fordeles i
regnskapet. Dermed er det ikke internfakturering, men en ren kostnadsfordeling.
Har ikke noe problem med å fylle lokalene da de er i vekst.
Alt av husleie realbudsjetteres ved Nord. Ingen insentiver for å være arealeffektiv.

Tabell 2.10 Fordeling av husleie

4 institusjoner har internhusleiemodeller, det er «de gamle universitetene som eier egne bygg»
(NTNU, UiT og NMBU) samt OsloMet. Store forskjeller i oppfatningen av hvor hensiktsmessig
internhusleiemodeller er.

2.11 Eksternfinansierte prosjekter – fordeling av dekningsbidrag
Institusjon Eksternfinansierte prosjekter
UiT
Fakultetene tar inn sin del fra underliggende enheter i egne modeller. På felles tar de
inn 3,5 % av bruttoinntektene til underliggende enheter (ligger i modellen). Dette har
vært rundt 15 MNOK per år.
HINN
100 % av indirekte kostnader/dekningsbidrag fra prosjekter går til fakultetene.
UiS
Indirekte kostnader/dekningsbidrag fra prosjekter - 80 % til fakultetene. 20 %
sentralt.
OsloMet
Indirekte kostnader: Går hovedsakelig til fakultetene, men 5 % av omsetningen på
alle BOA-prosjekter går til felles.
NTNU
100% til fakultetene.
NMBU
Da de innførte TDI lot de fakultetene beholde hele den indirekte kostnaden (100%).
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HVL
USN
UiA

HK
Nord

Indirekte kostnader/dekningsbidrag fra prosjekter - 75% til felles og 25% til fakultet
Dekningsbidraget godskrives på fakultetene, men de må betale et bidrag for husleie
og administrasjon (ca. 15 %).
TDI-beregninger er i bunn. Arbeidsplass-satsen godskrives sentralt. Dette blir igjen
løftet inn i rammen til neste års budsjettfordeling. Lokal sats i TDI godskrives
fakultetene.
Eksternfinansiering på prosjekter er relativt nytt for HK. Foreløpig er kostnadene
større enn inntektene. F.eks. vil midler fra NFR fordeles rett ut til en school.
90 % av indirekte kostnader går til fakultetene.

Tabell 2.11 Eksternfinansierte prosjekter – fordeling av dekningsbidrag

Relativ lik behandling av eksternfinansiert prosjekter.

2.12 Saldering og kutt
Institusjon Saldering og kutt
UiT
Kutt fordeles ut ifra andel administrativt ansatte. Dette bufres mot reserven.
Reserven blir negativ om de ikke har dekning. I 2020 er reserven negativ.
HINN
Kutt reduserer HA-andelen «automatisk» da den er en %-andel. Resten av kuttet
fordeles relativt ut ifra antall årsverk på fakultetene. HA får til enhver tid 47,3%.
Resten salderes gjennom reduksjon i restbasis. Restbasis blir mindre og mindre.
UiS
Kutt gjennomføres med ostehøvel, pro rata på forrige års rammestørrelse både
sentralt og på fakultetene. Ligger i basis.
OsloMet
Kutt både sentralt og fakultet/senter. 0,5 % - 0,7 % i basisramme.
Vanligvis gjøres det en saldering mot basisrammen til fakultet/senter, men man kan
gjøre andre vurderinger for dekning av enkeltelementer eller total.
Utgangspunktet er resultater + basis + realbudsjett + krav til resultat (bruk/sparing
avkastning) + tilbakeholdt ramme + strategiske midler 2%.
ABE-kuttet legges inn for alle enheter og alle kostnadstyper. De siste årene har det
også blitt lagt inn kutt for effektivisering av administrasjonen – ut over ABE.
Betydelig krav om kutt i adm.
NTNU
Kutt gjennomføres med ostehøvel, med unntak av første året etter fusjonen. Da ble
det satt et måltall for eks bemanning. Etter dette har NTNU praktisert et flatt kutt
(prosentvis ift. ramme) til både felles og fakultet.
Saldering (lukking) gjøres mot fakultetenes basis, fellesadministrasjonen skjermes.
NMBU
Kutt gjennomføres med ostehøvel på fakultetets samlede ramme. NMBU kutter ikke
på stipendiatstillinger og investeringsmidler for bygg og anlegg.
Saldering - virksomheten tilpasses rammene. Har hatt en økning av
studieproduksjonen slik at rammene har økt de siste årene. Gjelder ikke for
fellesadministrasjonen.
HVL
Kutt er inntil videre gjort generelt. Rammen har blitt redusert. Organisasjonen har
vært i omstilling, og dette har vært en naturlig prosess med små endringer.
Saldering gjøres ved å endre basisprosent til fakultetene.
USN
Kutt løses gjennom budsjettbehandlingen på høsten. Fra 2020 kuttes fakultetenes
tildelinger til administrasjon i tillegg til kutt i felles. Baseres på andel adm. ressurser.
Dersom de skal gjøre en stor investering og strategisk pott ikke strekker til må de se
om de kan effektivisere administrasjon eller arealbruk. Fakultetene kan også måtte
bidra med egenfinansiering. Eller gjøre noe med den åpne rammen/faglig
virksomhet.
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UiA

HK

Nord

Kutt har så langt blitt tatt i rammen. Fakultetene har ikke merket denne. Har redusert
handlingsrommet i budsjettprosessen noe. I 2020 har de merket dette, selv om de
har vært i vekst i flere år.
Enkelttiltak som spilles inn fra fakultetene. Dersom de har behov for saldering, vil de
kunne avstemme dette her. Saldering reduserer handlingsrommet – direkte gjennom
kutt i rammer og satser. Har begrensninger på hvor mye omfordeling som kan gis (+/3 % ut ifra rammen fra året før).
Har satt av potter for å forsterke/bidra til å få i gang ønskede aktiviteter. Kravet til
balanse må ligge hos resultatenhetene.
Benytter budsjettprosessen og økonomioppfølging aktivt.
Kutt har vært tatt av fellesadministrasjonen samt reduksjon i
studieporteføljekomponenten (basis).
Lukking skjer skjønnsmessig. Bruk av avsetninger – fellesadm. – studieportefølje.

Tabell 2.12 Saldering og kutt

De fleste institusjonene har historisk gjennomført kutt etter ostehøvelmetoden. Samtidig sier de
fleste også at denne metoden nå ikke kan brukes lengre, tiden for generelle kutt er over. ABE-kuttet
videreføres i organisasjonen på ulike måter, de fleste tar på en eller annen måte hensyn til relative
forskjeller i administrative ressurser – uavhengig av om de administrative ressursene er på fakultetseller fellesnivå.
Det er kanskje NTNU som skiller seg tydelig ut, ved å fastslå at fellesadministrasjonen i
utgangspunktet skjermes mot kutt fremover. Kutt må her tas i driftsenhetene. Dette blir en helt
prinsipiell vurdering, hvor det må gjøres en avveining mellom hva som er lovpålagte/nødvendige
oppgaver nesten uavhengig av endringer i drift/rammer kontra hva som er styrt av
tilbud/etterspørsel og som kan tilpasses tilsvarende.
Det er nesten ingen av institusjonene som har klare, forhåndsdefinerte rutiner/metoder for å saldere
(lukke) modellen – dvs sørge for at det ikke blir delt ut mer midler enn totalrammen tilsier (håndtere
kutt). Det erkjennes imidlertid at dette blir viktig fremover.

2.13 Avsetninger og virksomhetskapital
Institusjon Avsetninger og virksomhetskapital
UiT
Fakultetene har egne avsetninger, men ikke virksomhetskapital. Dersom det
genereres virksomhetskapital i en enhet veksles denne direkte inn mot basis, og VK
overføres sentralt nivå.
Fakultetene kan beholde avsetninger inntil en viss grense, maks 10 %. Overskytende
trekkes inn og omfordeles. Skal ned til 7% på fakultetsnivå.
Er nå på vei mot å få negative avsetninger/udekket merforbruk ved noen fakultet.
Fakultetene har fått beskjed om å klare seg innenfor rammene som er satt. Negativ
avsetning kan ikke akkumuleres over tid.
Avsetninger over 10 % trekkes inn.
HINN
Ved HINN kalles ubrukt bevilgning fakultetskapital. Sentralleddet tar ut oversikt på
note 15 for hvert fakultet hver måned. Fakultetene får ikke lov til å øremerke midler,
det er kun fra styret/KD.
Fakultetene styrer selv bruk/sparing av fakultetskapital.
Overforbruk (negativ kapital) forekommer, blant annet hos helsefakultetet. De har nå
lagt frem en plan for å komme i balanse.
Har ligget rett under 10 %. Store ulikheter mellom fakultetene.
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UiS

OsloMet

NTNU

NMBU

HVL

USN

UiA

HK

Fakultetene har egne avsetninger. De får også beholde sine underforbruk og
merforbruk. De kan altså få både “formue” og gjeld. Noen fakulteter har f.eks. hatt et
vedvarende underforbruk, og får beholde inntil 10 % av rammen. Underforbruk
trekkes inn 30% hvert år («skattlegging») og må ikke gå over 10 % samlet.
Virksomhetskapital ligger sentralt. På fakultetene har de «akkumulerte ubrukte
midler».
OsloMet har et forskningssenter som driver sin virksomhet med større risiko enn de
andre. Har derfor mer virksomhetskapital da de trenger en større buffer. Har ikke satt
begrensninger her. Fakultetene skal ikke ta med seg mer enn 3 % fra ett år til et
annet. Dersom sparegrisen blir for stor for fakultetene kan dette tas inn. Ingen regler
for håndtering evt. inndragning..
Fakultetene har ikke behov for å bruke mye virksomhetskapital. Har vekslet inn mye
VK med institusjonsnivået.
Har 3 fakultet som har levert et langtidsbudsjett med store underskudd. Disse fikk
beskjed om å foreta kutt for å gå i balanse. Dette er nå i prosess. 3 % er ok.
Store avsetninger – ingen regler.
Fakultetene har både avsetninger og virksomhetskapital. Veksler ikke inn
virksomhetskapital. Kan ha inntil 12 % avsetninger av driftsramme. Kommer de over
dette trekkes midlene inn.
Når regnskapsåret gjøres opp løses overskuddet opp. Virksomhetskapitalen veksles
inn med frie midler.
Ved negative avsetninger må fakultetet vise til inndekning i løpet av 5 år.
Er selvforvaltende, og kan sette i gang byggeprosjekter for å hindre oppbygning av
avsetninger.
Har ikke gjort noe med store avsetninger, men har ikke hatt dette til nå. Henter ikke
ut overskuddene, dekker heller ikke underskudd.
Virksomhetskapitalen disponeres av styret.
Overskudd fra fakultet gis som økt budsjettramme kommende år (finansiert av
avsetninger) – så lenge HVL har råd til det.
Fakultetets avsetninger tilfaller fakultetet (pluss/minus).
Fakultetet tar med seg negativ avsetning.
Plan for å redusere store avsetninger på felles – byggeaktivitet.
Fakultetene har ikke virksomhetskapital. Denne er felles. Overskudd på fakultetene
tilføres som driftsmidler.
Fakultet må forklare avsetninger i egen rapportering. Akseptert å ha avsetning for
kommende perioder.
Helse- og sosialfakultetet sliter med negative avsetninger. Økonomistyringen her
styres/følges opp av fellesadministrasjonen. Fakultetene har ikke egne økonomer,
men dedikerte ressurser ved fellestjenestene.
Fakultetene skal bruke 1 % - 3 % til strategi/investeringer. Store avsetninger må
forklares og det må legges en plan for bruk i kommende planperiode.
Fakultetene har ingen virksomhetskapital. Denne kjøpes ut av styret. Fakultetene får
dette igjen som frie midler uten spesielle begrensninger.
Noen fakultet har hatt store avsetninger. I prinsippet skal ikke fellesadm overstyre
dette, men felles stimulerer fakultetene til å legge planer for å bruke sine
avsetninger.
Har ett fakultet med negative avsetninger, følges tettere opp en de andre.
I felles kan de ha avsetninger, men ikke store. Ingen regler/rutiner knyttet til for store
avsetninger.
Avsetninger = egenkapital. Brukes til universitetssatsingen fremover. Fakultetene har
ikke egen balanse (eller egenkapital).
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Nord

Hvordan håndteres for store avsetninger - gjør selvfølgelig vanlige periodiseringer.
Fakultetene har virksomhetskapital, men ved bruk så veksles den inn med fellesadm.
Frie avsetninger over 10 % inndras og omfordeles. Fakultet med negative avsetninger
følges opp særskilt.

Tabell 2.13 Avsetninger og virksomhetskapital

I praksis stor likhet mellom institusjonen på dette området.

2.14 Budsjettprosess
Institusjon Budsjettprosess
UiT
I styremøtet i juni fordeles kommende års budsjett. Frist for budsjettinnspill i mars.
Foretar revidering over nyttår ved større endringer. Beregner ett år av gangen.
Lønns- og prisvekst - bruker statsbudsjettet. Bruker satsene fra KD. DBH som
grunnlag for produksjon. Har en residual. Budsjetterer i balanse, men har en
reservepott som brukes i løpet av året til ting som ikke er tatt høyde for.
HINN
Prosessen med langtidsbudsjettet for 3 år blir gjennomført på våren. Her stipuleres
rammene, og de bommer lite på dette. Budsjettvedtak på høsten. Styresak i
desember med endelige rammer. Konkretisering av strategiske midler i styresak i
desember. Ingen revidering av budsjett.
Lønns- og prisvekst direkte fra KDs satser.
Rektor/økonomisjef har en liten pott som ikke er nærmere definert. Utover dette er
det midler i note 15.
UiS
Første beregning av neste års rammer i juni. Endelig i desember.
Rammer vedtas for ett år. Supplerer med prognoser og langtidsbudsjetter.
Har egentlig ikke en buffer. I den strategiske komponenten har UiS per nå 14 MNOK
til rektors disposisjon.
OsloMet
Styremøte i juni (foreløpig). Endelige rammer i desember.
Rammene beregnes for 3 år (simulert resultat siste år).
Lønns- og prisvekst kompenseres fullt ut. Samme sats som KD.
NTNU
Rammene beregnes foreløpig for neste år i februar (så fort tallene er klare i DBH).
Første langtidsbudsjettanslag leverer fakultetene i mai. Dette er nå med 10-års
horisont. Første styresak i august med rammer. I desember vedtar styret endelige
rammer. Lønns- og prisvekst kompenseres etter KDs beregninger.
Deler av strategi og omstillingsmidler som ikke går til rekrutteringsstillinger, justeres
ikke for pris og lønnsvekst. Nominelt beløp deles ut.
Har en usikkerhetsmargin på 0,6 % som ligger som en ren buffer sentralt.
NMBU
Har en strategisamling med rektors ledergruppe i februar. Styringsdialoger i
mars/april. Plankonferanse i mai. Styresak i junimøte med fakultetenes foreløpige
rammer. Endelig behandling i oktober.
Legger frem et langtidsbudsjett (5 år) for institusjonen.
Lønns- og prisvekst - viderefører kompensasjon ut i rammene.
Styret har de siste årene hatt en årlig avsetning for uforutsette kostnader på 15
MNOK.
HVL
Styrevedtak i november. Begynner å samle inn info før sommeren. Eventuelle forslag
til endringer i fordelingsmodellen vill blitt diskutert i oktober.
Felles har reserve som beregnes basert på sats for lønns- og prisvekst i
statsbudsjettet. Fakultet har det i rammen.
USN
Starter budsjettprosessen i mai. Legger frem en sak om foreløpig fordeling for styret i
juni. Ønsker at fakultetene skal gjøre de store prioriteringene så tidlig som mulig. Har
et orienteringsmøte for styret (statsbudsjettet) i oktober, og styret vedtar endelig
budsjett i desember.
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UiA

HK

Nord

Har statisk langtidsbudsjett for perioden 2017-2021. Ønsker rullerende
langtidsbudsjetter i fremtiden. Har et femårsperspektiv med prognoser.
Har noen avsetninger til strategiske formål og til langtidsbudsjetteringen. Fakultetene
skal sette av inntil 3 % til strategisk arbeid.
Tre styresaker i året. Revidering av årets modell i juni. Modell og kriterier i
september. Internfordelingen skjer i november
Tildeler rammer for ett år av gangen. Ser på modeller for langtidsbudsjettering.
Normalt sett er dette klart i november/desember. Styret bruker å vedta dette ca. 10.
Skal nå innføre et treårig budsjett.
Øker prisene hvert år ift. konsumprisvekst og lønnsøkning.
Foreløpige budsjettrammer i juni. Endelige budsjettrammer i desember. Ad hoc
langtidsbudsjett/analyser.

Tabell 2.14 Budsjettprosess

Budsjettrutinene varierer en god del mellom institusjonene, spesielt med hensyn på tidshorisonten.
NTNU virker mest fremoverlent med et langtidsbudsjettanslag med 10-årshorisont, og en
budsjettmodell som er åpen og tilgjengelig via et webgrensesnitt. Her kan alle se fordelingen
detaljert helt ned på instituttnivå, og alle kan simulere bevilgninger 10 år frem i tid.
Noen få håndterer risiko eksplisitt i modellen. NTNU har en usikkerhetsmargin på 0,6 % som ligger
som en ren buffer sentralt. OsloMet opererer med en midlertidig «budsjettbuffer» på 50 MNOK for
justering/bruk i høstens budsjettprosess.

2.15 Egen vurdering av modell
Institusjon Institusjonenes egen vurdering av modell
UiT
Den er enkel, forutsigbar og oversiktlig. Fakultetene har mulighet til å estimere egen
utvikling. Lite støy rundt modellen, og den krever heller ikke mye ressurser. Modellen
er tilnærmet lik KD sin modell.
Skulle hatt et system for omfordeling av basis mellom fakultetene. Blant annet ved
endringer i studieporteføljen.
Modellen er godt mottatt, spesielt etter siste revidering. I ny modell er det satt opp
et bygg/IKT-fond på 60 MNOK til ekstraordinære tiltak. Dette gjør at de ikke trenger å
kutte i rammene for å investere.
HINN
Den er transparent, effektiv og forutsigbar. Det er lett å lage langtidsplaner ved hjelp
av modellen. I hovedsak har institusjonen ingen forhandlingsøkonomi, og man er
fornøyd med modellen totalt sett. Noen mener at basis bør omfordeles siden denne i
stor grad bygger på historie som er uklar/ ikke oversiktlig.
Ønske om endringer i modellen kan være å forsterke forskning. Og kanskje er
insitamentene på BOA for sterke.
UiS
Modellen er lettvint. Krever lite administrasjon, to administrative stillinger. Alle er
kjent med modellen, og det er lite motstand mot modellen. Har hatt et mål om å
stimulere til vekst og kostnadseffektivitet. Synliggjør godt hva som er knappheter.
Kritikk er at modellen fordeler mye mekanisk.
Modellen har bidratt til en felles forståelse av hvilke prioriteringer som er viktige og
bidratt til at mange tenker kostnadseffektivitet.
Skulle ønske at det var enklere å omfordele/omstille. Men modellen kan jo heller ikke
løse alle organisatoriske utfordringer.
OsloMet
Det som fungerer godt, er ordningen med realbudsjettering av felles og infrastruktur.
Tidligere var dette en ren matteøvelse som fungerte dårlig (ga svært stort negativt
resultat for fellesadm.). Det medførte uforsvarlig nivå på felles avsetning, og ingen
økonomisk handlefrihet på virksomhetsnivået.
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Skal evaluere modellen i 2020-21, men ønsker uansett å ha en modell som gjør det
mulig å prioritere/nedprioritere.
Fakultetene synes ikke noe om realbudsjettering da de mener at sentrale satsinger og
prioriteringer gir for lite økonomisk handlingsrom for fakultetene og drift av
kjerneaktivitetene. De melder også behov for enda større forutsigbarhet, og mener
det er uheldig at deres basis kan bli saldert for å få budsjettbalanse.
NTNU
Transparent og mulig å forstå. Har en åpen teknisk modell som alle kan se, et
webgrensesnitt. Der får alle se fordelingen detaljert helt ned på instituttnivå. IBM
Cognos Planning Analytics. Alle kan simulere bevilgninger 10 år frem i tid.
Har fortsatt behov for flere insentiver til tverrfaglig undervisning/samarbeid.
NMBU
Forutsigbar både for felles og fakulteter. Ligger tett opp til KDs modell og er derfor
robust. Tenker at jo mer en modell avviker fra KDs modell jo mer støy blir det.
Hensyntar kanskje ikke i stor nok grad de som leverer emner inn i andre fakulteters
grader. De får studiepoengproduksjonen, men ikke kandidatene. Ikke direkte insentiv
for samarbeid.
Kanskje burde den hensynta samarbeid på en bedre måte.
HVL
Gir forutsigbarhet. Transparent. Lite diskusjoner totalt sett.
Fakultet er sårbare ved vedvarende dårlig opptak på enkelte studium. Kan også
oppleves noe urettferdig at fakultetene er likt dimensjonert på ledersiden.
USN
Modellen er tilsynelatende lett å forstå for alle fakulteter og avdelinger. Forutsigbar.
Viser balansen mellom faglig virksomhet og strategiske tiltak for både organisasjonen
og styret. Konsekvensene for hovedprioriteringene blir synlige.
Fagstrategiske prioriteringer er krevende i modellen. Vanskelig å omfordele basis.
UiA
Modellen viser seg å være robust. Rammestyring har mange fordeler, men noen
pedagogiske utfordringer. En modell som er løsrevet fra KD gir stabilitet. Fornøyd
med måten pengene fordeles på.
Teknisk modell, vanskelig å beregne «for alle».
Dersom det blir store diskusjoner, er disse ofte basert på manglende kunnskap.
Noen ganger er det uenighet, og et fakultet mener at de subsidierer andre fakultet.
HK
Kan måle virksomhetslederne på resultatansvar. Fordeler felleskostnader i modellen
etter antall studenter på schools - samt areal.
Har fellesavdelinger som skal fordeles etter nøkler. Store kostnader som blir fordelt
og som schools føler at de ikke kan påvirke. Bruker antall studenter som nøkkel for
fordeling av felleskostnader utenom husleie. Skiller ikke på type student. Noen er
mer kostbare enn andre. Bruker også noe skjønn ved utarbeidelse av nøkler. Vil
evaluere modellen fremover, innføring av en 12-måneders rullerende prognose og
treårige budsjetter.
Nord
Gode muligheter for direkte prioriteringer fra styret/ledelsen. Gir sterke insentiver.
Komplisert studieporteføljekomponent.
Tabell 2.15 Egen oppfatning av modell
Institusjonene er gjennomgående fornøyd med egne modeller. Man kan anta at svarene er noe
farget av vi stort sett intervjuer de ressursene i institusjonene som har utviklet modellene. En
intervjurunde hos andre ledere i institusjonene ville sannsynligvis ha nyansert dette bildet.
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3. Konklusjon
Denne rapporten gir oss ikke noe grunnlag for å konkludere med at en av inntektsmodellene er best.
Det er lite som tyder på at det finnes en fasit for en totalmodell som vil være best for alle. Vi kan
imidlertid konkludere med at de 11 institusjonene har betydelige forskjeller seg imellom når det
gjelder måten de fordeler inntektene på. Det har vært et mål i seg selv å sammenligne Nords modell
med andre modeller rett og slett for å få informasjon om hvor Nord eventuelt skiller seg mye ut og
hvor Nord er på linje med andre – samt å få gode ideer til forbedring.
Nord skiller seg mest ut på følgende områder:
•
•
•

•
•

•

Den eneste institusjonen som samlet har en insentivstyrke på resultatbaserte indikatorer
over 100%.
En ekstraordinær forsterkning av forskningsresultater.
Sammen med UiA den eneste statlige institusjonen hvor studieplasser fra KD ikke påvirker
finansieringen internt. Alle de andre institusjonen gir studieplasser fra KD økonomisk
prioritet.
Den eneste institusjonen hvor alle studier i studieporteføljen behandles helt likt. Dette
gjelder også nye studieprogram som prioriteres på lik linje med alle andre program.
En av få institusjoner som fordeler rekrutteringsstillingene permanent til fakultetene og har
dermed en fast/gitt fordeling relativt uavhengig av prestasjoner eller forutsetninger. Nord
må sikre en basis av rekrutteringsstillinger til hvert doktorgradsprogram, men vil vurdere en
mer dynamisk fordeling når antall rekrutteringsstillinger passerer 120 (30 til hvert program).
Har ikke en fast pott til strategiske midler eller investeringsmidler. Størrelsen på disse
midlene vurderes på ad-hoc basis hvert år.

Rapporten inneholder for øvrig også andre relevante enkeltelementer som vi kan vurdere å
implementere i Nords modell.
I den videre behandlingen av denne rapporten utover høsten 2020 vil vi prioritere noen av disse
områdene og foreslå konkrete endringer i inntektsfordelingsmodellen.
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Sammendrag
Saken gir en oversikt over saksområder relatert til departementets tilbakemelding
(etatsstyring 2020) som rektor forbereder for styrebehandling.

Saksframstilling
Etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og delegater fra Nord universitets
styre var i år opprinnelig oppsatt som et fysisk møte på Levanger 27. mai. Dette ble avlyst på
grunn av situasjonen med Covid-19. I stedet ga departementet en skriftlig tilbakemelding til
Nord universitet (vedlegg).
I den videre oppfølgingen av etatsstyringen vil rektor sørge for at den justerte
utviklingsavtalen mellom Nord universitet og Kunnskapsdepartementet innrettes slik at den
møter hovedutfordringene til universitetet. Plan for 2021 (virksomhetsplan 2021), som vil
være en del av Årsrapport 2020-2021, vil bygge på utviklingsavtalen, men også ett eller flere
andre utviklingsområder. Eksempelvis vil arbeidet med å sikre god kvalitet på ph.d. i studier
av profesjonspraksis være en del av det overordnede planverket for 2021.
I justert utviklingsavtale er følgende hovedmål fastsatt av styret (styresak 22/20):
•
•
•
•
•
•

Utviklingsmål 1: Styrke forskningen og kompetanseutviklingen
Utviklingsmål 2: Styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen og tilpasse
studieporteføljen
Utviklingsmål 3: Øke attraktiviteten i lærerutdanningen
Utviklingsmål 4: Utvikle strategi 2030 og videreutvikle universitetets faglige profil
Utviklingsmål 5: Omstilling og oppfølging av vedtatt studiestedsstruktur

Disse utviklingsmålene møter hovedtyngden av universitetets viktigste utfordringer, blant
annet i forhold til forskning. Det arbeides nå med å utarbeide en konkretisering av
delmål/ambisjonsnivå, tekstlig innramming og måleparametre i nytt utkast på
utviklingsavtale som leveres departementet i oktober. Utviklingsmålene som er vedtatt av
styret vil ikke bli endret i denne prosessen. Arbeidet med utviklingsavtalen sluttføres innen
1. desember, og ny avtale blir en del av tildelingsbrevet for 2021.

Plan for styrets videre oppfølging av departementets tilbakemeldinger
Utviklingsavtalen
Tilbakemelding fra KD
Utviklingsavtalen skal revideres, og
departementet viser til den videre
prosessen her.
Kvalitet i høyere utdanning

Kommentar til styreoppfølging
Nord oversender nytt utkast til KD i
oktober. Avtalen retter seg mot
universitetets hovedutfordringer.
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Tilbakemelding fra KD
Lav andel masterstudenter som
gjennomfører på normert tid.
Måltallene for
grunnskolelærerutdanningen.

Kvalitet i forskning
Tilbakemelding fra KD
For dårlige resultater på parametere for
forskning (publikasjonspoeng og eksterne
inntekter).

Arbeide med å forbedre kvaliteten på
søknadene.
Revidering av ph.d. i studier av
profesjonspraksis.
Åpen tilgang, KD forventer av Nord har stor
oppmerksomhet på dette.

Samarbeid med omverdenen
Tilbakemelding fra KD
RSA er viktig for å øke samarbeidet med
næringslivet.
Tiltaksplan for etter- og videreutdanning .

God ressursbruk og forvaltning
Tilbakemelding fra KD
KD forventer av Nord reduserer
avsetningene ytterligere.

KD følger prosessen med campusplaner for
2020.

Kommentar til styreoppfølging
Gjennomføringsprosjekt ved Nord. Styresak
i forbindelse med utdanningskvalitet.
Rekrutteringsprosjektet. Samarbeid med
UiT og andre nasjonale aktører for å øke
rekrutteringen til Nord. Rapporteres i
årsrapport.
Kommentar til styreoppfølging
Iverksatte tiltak har hatt effekt. Nord
fortsetter å prioritere forskningsaktivitet og
økning av eksterne inntekter. Rapportering
til styret i Årsrapporten og kvalitetsrapport
for forskning.
Påbegynt arbeid med etablering av nye
rutiner for kvalitetssikring av søknader.
Prosess og mandat godkjent av styret. God
fremdrift i prosjektet. Rapporteres
underveis til styret.
Åpen forskning er et prioritert område ved
Nord universitet. Det ble startet et toårig
prosjekt med to ansatte første kvartal 2020.
Prosjektet ledes av
forskningsadministrasjonen i et samarbeid
med biblioteket og IKT. Status kan
presenteres i siste styremøte 2020.
Kommentar til styreoppfølging
RSA gjennomfører jevnlige møter med
institusjonsledelsen, både i Nordland og
Trøndelag. Referater sendes styret.
En arbeidsgruppe jobber med å
konkretisere hvordan et eget EVU-forum
ved Nord kan organiseres med sikte på
bedre koordinering og markedsføring.
Informasjon om EVU på web har også blitt
betydelig forbedret. Det planlegges styresak
på dette i desember.
Kommentar til styreoppfølging
Nord har redusert avsetningene de siste
årene, og planlegger å redusere
avsetningene ytterligere. Rapportering til
styret i delårsregnskap.
Arbeidet er i gang i samarbeid med
Statsbygg og lokale aktører. Vedtakssaker i
styret.
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Informasjonssikkerhet og personvern.

Styringssystem ferdigstilles i løpet av året.
Styret får referat fra ledelsens gjennomgang
når denne er gjennomført.

Andre saker
Risikovurdering forskningsaktivitet
Ny vurdering i neste årsrapport.
Tabell 1: Hovedområder i tilbakemelding og plan for oppfølging i styret

Vedlegg: Tilbakemelding fra KD – Etatsstyring 2020
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Etatsstyring 2020
Tilbakemelding til Nord universitet på ambisjoner og
måloppnåelse
Dato og versjon:

1. juli 2020 Endelig tilbakemelding

Nord universitet (NU) er en sentral utdanningsinstitusjon for Trøndelag og Nordland, og en
nasjonal kunnskapsleverandør innenfor profesjonsfagene. NU er viktig både for utviklingen
av regionalt samfunns- og næringsliv og i en større nasjonal sammenheng. Videre er
nordområdepolitikken og regjeringens nordområdestrategi satsinger av betydning for NU, og
NU har ambisjon om å være en sterk og synlig aktør på forskningsbasert kunnskap om
nordområdene. NUs strategi er knyttet opp mot profilområdene blå og grønn vekst,
innovasjon og entreprenørskap og helse, velferd og oppvekst.
NU har fastsatt ny studiestedstruktur får bedre å kunne tilby utdanning og forskning av høy
kvalitet, og utdanne kandidater som nærings- og arbeidslivet etterspør. Det er viktig at
universitetet jobber videre med å få de ønskede effektene av endringene, og sørger for god
informasjon til studenter, ansatte og andre interessenter. NU har forholdsvis gode resultater
for helsefagutdanningene og lærerutdanningene, i tillegg har andelen som fullfører ph.d økt.
Utfordringer for NU knytter seg bl.a. til gjennomstrømming på masterstudier og svake
resultater knyttet til forskning og eksterne inntekter.
Kunnskapsdepartementet (KD) berømmer den store innsatsen fra universiteter og høyskoler
under den pågående pandemien. Institusjonene har bidratt til samarbeid og fleksible
løsninger i sektoren og håndtert bestillinger fra departementet. Det har vært viktig for
departementets og regjeringens arbeid. Bruken av teknologi og digitale løsninger har vært
imponerende. KD oppfordrer institusjonene til å videreutvikle potensialet som ligger i slike
løsninger.
Regjeringen la frem stortingsmeldingen "Kompetansereformen – Lære hele livet" i april. Det
er viktig for regjeringen at det er nok utdanningskapasitet, både for førstegangssøkere og i
etter- og videreutdanning. Samtidig vil regjeringen gjøre det lettere å ta høyere utdanning
uavhengig av bosted og livssituasjon og har økt bevilgningene til drift og utvikling av fleksibel
utdanning. Korona-krisen har forsterket behovet både for utdanning og kompetanse. KD
forventer derfor at universiteter og høyskoler innretter sine utdanningstilbud slik at samfunnet
får den kompetansen det er behov for nå og fremover i tid.

Resultater og måloppnåelse
I 2017 inngikk NU en utviklingsavtale med KD for perioden 2018-2019. NU rapporterer
fyllestgjørende på resultatene i årsrapporten for 2019. Departementet mener at det har vært
arbeidet godt og systematisk for å nå målene i avtalen, men alle mål er ikke nådd.
Departementet har merket seg arbeidet knyttet til målene for lærerutdanning, faglig profil og
studiestedstedstruktur. Målene knyttet til forskningsfinansiering og utdanningskvalitet er ikke
1
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nådd fullt ut. Utviklingsavtalen skal revideres i 2020 og departementet viser til den videre
prosessen her.
Kvalitet i høyere utdanning
NU leverer godt på gjennomstrømning av studenter på bachelornivå og faglig tidsbruk per
student. Departementet forventer at NU opprettholder studentopptaket eller
studiepoengproduksjonen per student, slik at produserte studiepoeng øker tilsvarende tildelte
midler til studieplasser.
Andelen bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid har økt i løpet av de siste
årene. Tallene for 2019 viser en liten nedgang, men ligger fortsatt over gjennomsnittet for de
statlige institusjonene. Det er positivt. Samtidig har andelen masterstudenter som
gjennomfører på normert tid falt kraftig i løpet av de siste årene, men tatt seg opp i 2019. NU
ligger likevel fortsatt vesentlig lavere enn gjennomsnittet for de statlige institusjonene. Det er
positivt at andelen ph.d. kandidater som gjennomfører innen seks år har økt. NU ligger godt
over gjennomsnittet for de statlige institusjonene i 2019.
Departementet mener det er positivt at NU i stor grad oppfyller kandidattallene for
helsefagutdanningene og lærerutdanningene med unntak av noen studieområder. NU viser
til at det er lokale variasjoner på gjennomstrømmingen ved sykepleierutdanningen hvor
kandidattallet for 2019 ligger under måltallet. Departementet ber NU vurdere tiltak for å få
opp gjennomstrømningen. Dette bør sees i sammenheng med andre lignende tiltak som for
eksempel styrking av arbeidet med å innfri måltallene for grunnskolelærerutdanningen.
KD viser til Dokument 3:5 (2019–2020) Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers
rett til opplæring i og på samisk og behandlingen av rapporten, og forventer at NU følger opp
denne. Nord universitet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Samisk
høgskole har alle sterke fagmiljøer på samisk språk og kultur. Departementet forventer at
institusjonene samarbeider godt for å opprettholde og videreutvikle samisk kultur og
språkkompetanse.
NU har fortsatt stort potensiale for økt bruk av Erasmus+ programmet. Andelen utreisende
utvekslingsstudenter på Erasmus+ har økt jevnt de to siste årene, men ligger fortsatt et
stykke bak målet for 2019 og langt bak gjennomsnittet for de statlige UH-institusjonene.
Departementet ber NU om å bygge videre på erfaringene med Global mobilitet til å utvikle
søknader om kapasitetsbygging og bruke sin erfaring som partner i Strategiske partnerskap
til å koordinere denne typen prosjekter.
Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet er utsatt inntil videre pga. Koronasituasjonen. Stortingsmeldingen vil uttrykke en ambisjon om at internasjonal mobilitet blir en
integrert del av alle studieprogrammer, og at på sikt skal halvparten av de som avlegger en
grad i norsk høyere utdanning, ha hatt et studieopphold i utlandet. KD har forståelse for at
utveksling er vanskelig nå, men forventer at institusjonene følger opp regjeringens
ambisjoner når situasjonen tillater det.
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Regjeringen har i mars 2020 tilkjennegitt sin intensjon om deltakelse i EUs neste
rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+ fra 2021-2027, og ved
deltakelse forventer departementet at universiteter og høyskoler prioriterer fortsatt å øke
andelen utreisende Erasmus+ studenter. Storbritannias deltakelse i Erasmus+ fra 2021 er
usikker og institusjonene må ta høyde for dette i sin planlegging. Kunnskapsdepartementet
er opptatt av å opprettholde et godt samarbeid med Storbritannia, og å finne gode partnere i
andre Erasmus+ land.
Kvalitet i forskning
NU ligger fortsatt betydelig under gjennomsnittet for de statlige institusjonene på parametere
for forskning, slik som publikasjonspoeng og ulike typer eksterne inntekter. KD har merket
seg at NU har sendt flere søknader til både EU og Norges forskningsråd. Suksessraten har
imidlertid gått kraftig ned når det gjelder antallet innvilgede søknader i Forskningsrådet.
Departementet forventer at NU framover retter oppmerksomheten mot og vurderer tiltak som
kan styrke kvaliteten på søknadene.
Departementet forventer at styret arbeider systematisk med oppfølgingen av NOKUTs
revidering av universitetets ph.d. i studier i profesjonspraksis.
KD har særlig merket seg forskningens plass i risikovurderingen hos NU, det vil si
virksomhetsmålet om å «styrke forskning og kompetanseprofil». Der vurderer NU både
sannsynlighet og konsekvenser av ikke å nå målet, som moderate. NU begrunner denne
vurderingen med at det vil «kunne få konsekvenser for universitetets evne til å overholde
kvalitetskrav i lov og forskrifter i tillegg til at det vil svekke forskningsaktiviteten og dermed
også evnen til eksterne inntekter». KD vil understreke betydningen omfanget av og kvaliteten
på forskningen har på virksomhetens øvrige aktiviteter, slik som rekruttering. Her viser
departementet også til målet i utviklingsavtalen om å «… å øke andelen fagansatte med
første- og toppkompetanse…».
Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral
forskningspolitisk målsetting. Departementet forventer at institusjonene fortsatt har stor
oppmerksomhet på dette og at de er forberedt på kravene som vil gjelde fra og med 2021
som følge av Plan S som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom den internasjonale
koalisjonen av forskningsfinansiører, cOAlition S.
Samarbeid med omverden
Departementet konstaterer at trenden med nedgang i BOA-inntekter dessverre fortsetter,
selv om det har vært en positiv utvikling i 2019. Råd for samarbeid med arbeidsliv i
Trøndelag og Nordland vil være viktig for å øke samarbeidet med næringslivet i disse
regionene.
NU har et godt etter- og videreutdanningstilbud gjennom flere regionale satsninger. NU
fremholder i årsrapporten at de skal lage en tiltaksplan for etter- og videreutdanning i 2020.
Departement ser positivt på dette og vil gi annerkjennelse for arbeidet NU har lagt ned i etterog videreutdanningstilbudet.
3
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Regjeringen vil bedre samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å
møte omstillingsutfordringene i samfunnet og skal etter planen frem en stortingsmelding om
arbeidsrelevans i høyere utdanning våren 2021. Institusjonene må bruke ulike
samarbeidsarenaer- og former for å øke arbeidsrelevansen i utdanningene.
God ressursbruk og forvaltning
Universitetet skriver i årsrapporten at 2019 har vært preget av planlagt bruk av avsetninger
og at NU nærmer seg ønsket nivå på avsetningene. Selv om avsetningene går ned er nivået
fortsatt høyt. Departementet forventer at avsetningene reduseres ytterligere.
Departementet ser positivt på at NU arbeider videre med campusplaner i 2020.
Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren har gått ned. Institusjonene må fortsatt
jobbe målrettet for å redusere denne. Midlertidighetsproblematikken vil også følges opp i
strategi for rekruttering og karriere i høyere utdanning som departementet tar sikte på å
legge frem forsommeren 2021. KD er fornøyd med at NU har fått ned midlertidigheten
sammenlignet med 2018, men mener NU må arbeide for å få den ytterligere ned.
KD forventer at NU følger opp informasjonssikkerhet og personvern jf. styringsmodellen som
Unit forvalter på vegne av departementet. Videre forutsetter KD at NU har kontinuitets- og
beredskapsplan for alvorlige IKT-sikkerhetshendelser og at dette planverket øves. KD minner
om Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren skal revideres. Det er viktig at
NU bidrar i strategiarbeidet slik at studentene får yrkestilpasset og profesjonstilpasset digital
kompetanse. Departementet forutsetter at NU har kontinuitets- og beredskapsplan for
alvorlige IKT-sikkerhetshendelser og at dette planverket øves.
Departementet merker seg at NU fra og med 2020 planlegger å gjennomføre egne
undersøkelser på ferdige kandidater der bl.a. sysselsetting etter studiene vil tas opp.
Departementet synes dette er et godt initiativ, men ber NU fortsette å benytte seg av NIFUs
kandidatrapport i rapporteringsøyemed.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00642-19
Anne-Line Bosch Strand
Per Arne Skjelvik / Bjarte Toftaker

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

STATUS ÅRSVERK OG OMSTILLING FLU SEPTEMBER 2020
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen om status årsverk og omstilling ved FLU pr september 2020 til
etterretning.
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Saksframstilling
Bakgrunn
I styresak 19/20, Status økonomi februar 2020 og plan for nedbemanning FLU, godkjente
styret ny plan for økonomisk balanse på FLU som tilsier balanse fra 2023.
I styresak 36/20, Rektor rapporterer, ble det gitt en kort orientering om koronasituasjonen
og konsekvenser for tidsplanen for implementering av nedbemanning på FLU. Som en følge
av tiltakene som ble innført for å håndtere koronasituasjonen ble planlagte
omstillingsaktiviteter utsatt.
I styresak 42/20, Status økonomi mars 2020 og plan for nedbemanning FLU, ble det gitt
oppdatert informasjon om økonomi og årsverk ved FLU pr mars 2020, samt en kort
redegjørelse for de vurderingene som lå til grunn for utsettelsen. Det ble også redegjort for
når prosessen kunne komme i gang igjen.
I styresak 62/20, Delårsregnskap 1. tertial 2020, ble det gitt oppdatert informasjon om
utviklingen i årsverk – som fulgte vedtatt plan.
I denne saken gis det oppdatert informasjon om årsverk ved FLU pr september 2020, samt
en kort redegjørelse om status i omstillingsprosessen som nå er i gang igjen. Samlet
økonomisk status for FLU pr 2. tertial rapporteres i delårsregnskapet i styremøtet i oktober.
Status årsverk september 2020
Pr. 6. september hadde FLU samlet 322 årsverk. Graf 1 under viser faktisk og planlagt
nedbemanning etter styresak 19/20. Den planlagte nedbemanningen gjelder kun
vitenskapelige årsverk (eksklusive stipendiater), og i grafen er disse skilt ut og splittet i faste
og midlertidige årsverk. Nedbemanningen i faste årsverk ligger 4,8 foran plan, mens
midlertidige årsverk ligger 7,3 etter plan, samlet ligger dermed FLU 2,6 årsverk etter planen
ved starten av september. Økt sykefravær kompenserer for det noe høyere antallet
midlertidige stillinger i henhold til plan.
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Graf 1. Årsverk FLU 2019-2021.

Grafen illustrerer de to større nedtrekkene i årsverk som er planlagt:
•

2020 august - 15 årsverk
o Midlertidig ansatte 11 årsverk.
o Naturlig avgang (pensjon) 4 årsverk.
o Eksternfinansiert virksomhet tilsvarende fem årsverk ivaretas uten
nyansettelser (Dekom/Rekom)

•

2021 juni - 10 årsverk
o Oppsigelse fast ansatte 10 årsverk.

Reduksjonen i årsverk i 2020 krever ikke oppsigelser og effektueres løpende etter hvert som
de midlertidige tilsettingsforholdene utløper og ansatte går av med pensjon. Fakultetet fikk
tidlig i 2020 midler fra de nasjonale satsningene Rekom (Regional ordning for
barnehagebasert kompetanseutvikling) og Dekom (Desentralisert kompetanseutvikling), og
den faglige aktiviteten knyttet til disse satsningene, forutsettes ivaretatt uten nyansettelser.
Status omstilling
Styret ble i møte 29.april 2020 i sak 42/20 orientert om forsinkelse i planen for
nedbemanning ved fakultetet grunnet koronasituasjonen.
Nedbemanningsprosessen er nå igjen igangsatt. Det ble 31. august avholdt
orienteringsmøter i alle faggrupper ved fakultetet.
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FLU har hatt en styrt nedbemanning ved naturlige avganger og avslutning av midlertidige
stillinger, og det gjenstår nå oppsigelser i faste stillinger knyttet til følgende fagområder:
• Musikk
• Drama
• Kunst og håndverk
Disse er knyttet til faggruppene: BLU, GLU og kunst- og kulturfag.
For å komme i balanse i 2023 er det behov for en reduksjon av 10 stillinger, men som en
følge av at to medarbeidere vil slutte og en vil gå av med pensjon i nærmeste fremtid, er det
nå kun behov for å gå ned 7 årsverk.
I den videre prosessen vil det nå bli avholdt informasjonsmøter, samtaler med ansatte som
blir berørt av nedbemanningsprosessen og prosessen forventes avsluttet innen utløpet av
2020.
Tidsplan og prosess er drøftet med de tillitsvalgte.

78

85/20 Status studiestruktur - september 2020 - 19/02613-10 Status studiestedsstruktur – september 2020 : Status studiestedsstruktur – september 2020

Arkivsak-dok.
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STATUS STUDIESTEDSSTRUKTUR – SEPTEMBER 2020

Forslag til vedtak:
Styret tar statusrapporten for implementeringen av vedtak om studiestedsstruktur til
etterretning.

79

85/20 Status studiestruktur - september 2020 - 19/02613-10 Status studiestedsstruktur – september 2020 : Status studiestedsstruktur – september 2020

Saksframstilling
Bakgrunn
I sak 90/19 «Status implementering av ny studiestedsstruktur» fattet styret vedtak om at
«Styret orienteres jevnlig om fremdriften». Denne saken redegjør kort for status for
framdriften i de viktigste prosessene av betydning for implementeringen av ny
studiestedsstruktur.
Faglige utviklingsprosesser
BSV miljøene arbeider med samarbeid og utveksling av kompetanse innenfor FSVs
studietilbud på Levanger, og FSHs satsning på vernepleierutdanning i Bodø. Det arbeides
også med felles videreutdanning i Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag. Det
planlegges et felles forskningsseminar høsten 2020.
Utredninger
1. Utredning av muligheter for å utvikle en nasjonal og internasjonal posisjon innen
fagfeltet bioøkonomi/sirkulærøkonomi behandles i egen sak.
2. Nasjonal utredning av farmasifaget kommer som egen sak i styremøte i oktober.
Infrastruktur
1. Utarbeidelse av forprosjekt tilbygg for skuespillutdanningen på Levanger er forsinket
fra Statsbygg. Statsbygg redegjør for organisering og fremdrift i prosjektet i uke 37.
Det redegjøres muntlig for status i saken møtet.
2. Lokaler til ansatte og utdanninger som flyttes fra Steinkjer til Levanger. Arbeid med
tilrettelegging av undervisningslokaler fulgte planen og var på plass til studiestart.
kontorarbeidsplassenehar blitt forsinket pg a vareleveranseforsinkelser over
sommeren som har skapt ca. en måned forsinkelser i forhold til ferdigstilling og
innflytting for noen ansatte. Hovedårsaken til dette er effekter av
koronavirusepidemien hos Statsbyggs underleverandører. De siste cellekontorene
ferdigstilles i uke 37 og ny sosialsone/møterom ferdigstilles i oktober.
3. Mo i Rana: Utvidelse av arbeidsplassareal og tilrettelegging av undervisningslokaler i
forbindelse med økt aktivitet er i rute. Ca. 15 arbeidsplasser er gjort tilgjengelig fra
medio september ved innleie av nye arealer i 1. etasje med tilknytning til
studentsosial sone og kantine. Dette frigjør arealer i 3. etasje for samling av faglige
ansatte. Kjøkken oppdateres i perioden november til januar når det er få studenter
på studiestedet.
4. Namsos: Utredning av «Campus Namdalen» behandles i egen sak.
5. Stokmarknes: Det forhandles med huseier om utvidelse av undervisningsarealer for
tilpasningen til økte studentkull i 2020-opptaket.
Omstilling
FSH
Ingen endringer siden styremøte i juni 2020.
FLU
Prosessen knyttet til endring av arbeidssted for ansatte på Nesna var planlagt
gjennomført våren 2020, men ble utsatt til høsten grunnet kovid-situasjonen.
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Arbeidet er nå i gang. I den videre prosessen vil det nå bli avholdt informasjonsmøter
for alle ansatte, og det vil bli gjennomført individuelle kartleggingssamtaler og
oppfølgingssamtaler med samtlige medarbeidere. I samtalene vil hver enkelt få
informasjon om arbeidsgivers forslag til endring av arbeidssted, og den ansatte vil gis
mulighet til å komme med synspunkter på de vurderingene som er gjort. Det vil også
bli orientert om muligheter, rettigheter og plikter i omstillingsarbeidet.
Vurdering
Det er fremdeles mindre forsinkelser i implementeringen av studiestedsstrukturvedtaket. I
hovedsak er dette knyttet til infrastruktur og leveranser fra tredjepart. Forsinkelsene har
foreløpig begrenset effekt på aktiviteten.
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Møtedato
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SATSNING PÅ BIOØKONOMI/SIRKULÆRØKONOMI VED STUDIESTED
STEINKJER
Forslag til vedtak:
Styret ber rektor gå videre med å etablere et fagmiljø innenfor bioøkonomi/
sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer og opprette en stilling som skal ha faglig ansvar for
satsningen.
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Sammendrag
Saken redegjør for utredningen av muligheten Nord universitet har for å bygge opp et
fagmiljø som kan ta en nasjonal og internasjonal posisjon innenfor fagfeltet
bioøkonomi/sirkulærøkonomi på studiested Steinkjer. Rektor foreslår, med bakgrunn i en
eksterne vurdering av grunnlaget for en slik satsning og etter innspill fra HHN og FBA at det
bygges opp et fagmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer.

Saksframstilling
Bakgrunn
I sak 65/19 Fremtidig studiestedsstruktur, vedtok styret å utrede muligheter for å utvikle ny
kunnskap ved samarbeid mellom økonomifagene og biovitenskap, og ba om at: Rektor
nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en
nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i
fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller
eventuelt to profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen
bioøkonomi/sirkulærøkonomi og innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med
basis i de fagområder som er under oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt
over hva som kreves for å lykkes med en slik satsing.
Utredning
For å få en ekstern vurdering av mulighetene ble NIBIO gitt oppdraget med å vurderer det
faglige grunnlaget for en satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer. I
arbeidet benyttet de en referansegruppe med to eksterne professorer: Trond Bjørndal
(NTNU) og Marianne Thomson (Aarhus Universitet). Grunnlagsrapporten: Bio- og
sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer. En vurdering av muligheter og innretning,
ble levert 29 februar, 2020.

Grunnlagsrapporten viser at de aktivitetene som i dag finnes ved de to fakultetene gir
grunnlag for å gå videre med utvikling av et fagmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi
på studiested Steinkjer. Et slikt fagmiljø vil kunne utfylle de andre norske fagmiljøene
gjennom å utnytte regionens spesielle fortrinn og satsninger på biobasert verdiskaping og
gjennom å øke Nords aktiviteter og relevans i regionen.
Rektor etablerte i etterkant av at denne rapporten var klar en arbeidsgruppe bestående av
dekanene ved HHN og FBA med støtte fra fagmiljøene og koordinert av prorektor strategi og
omstilling. Fakultetene leverte sine innspill til satsningen i slutten av august.
Drøfting
Fagmiljøene
Ambisjonene for et nytt fagområde innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi bør være høye og
inkludere en satsing på forskning så vel som på gjennomgående utdanningsløp. Dette ligger
det godt til rette for ved at KD i 2019 bevilget 10 studieplassene (40 studieplasser med full
effekt fra 2022) som skal bidra til å bygge opp en grønn satsning på Steinkjer.
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FBA og HHN vil kunne bidra med ulik fagkompetanse som kan danne grunnlag for en
tverrfaglig satsning. Tematisk bør denne ligge innenfor biobasert verdiskaping med
utgangspunkt i regionens naturgitte forhold og næringsaktivitet. FBAs aktiviteter på Steinkjer
har fokus på konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger som landbruksnæringene og
forvaltningen etterspør. HHNs fagmiljø på Steinkjer har fokus på økonomi, innovasjon og
entreprenørskap.
Relevante aktiviteter ved HHN
Ved HHN er faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Økonomisk analyse og regnskap
og Marked, administrasjon og ledelse, representert på studiested Steinkjer. Fagmiljøet har
ambisjon om å utforske bioøkonomifeltet. Omstilling, innovasjon og bærekraft er relevante
tema knyttet til en slik reorientering, og handlingsplanen til HHN legger vekt på
verdiskapning.
En faglig satsing på bioøkonomi/sirkulærøkonomi i Steinkjer vil bygge på eksisterende
forskning og satsinger ved hele fakultetet. HHN har betydelig kompetanse i relevante fag
som bedriftsøkonomi, innovasjon, entreprenørskap og sirkulærøkonomi. Fakultetet har
etablert Senter for Industriell forretningsutvikling som fokuserer på problemstillinger i
grensesnittet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Senteret samarbeider tett
med innovative bedrifter i Norge og norske og internasjonale forskningsmiljø og er partner i
en av forskningsrådets senterordninger (FME HighEFF). Videre etablerte HHN i 2018
forskningssatsningen Digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn) med fokus på digital
innovasjon og forståelse av konteksten for forretningsutvikling fra grønn bærekraft.
HHNs bachelorprogram i økonomi og ledelse på Steinkjer inkluderer en spesialisering i
Sirkulær innovasjon som kan være et egnet utgangspunkt for utvikling av studier i
bioøkonomi/sirkulærøkonomi på Steinkjer. Det er to mastergradsemner i sirkulærøkonomi i
Bodø og en omfattende kursportefølje innen innovasjon og entreprenørskapsfag i Bodø og
Mo i Rana som kan tilpasses et studietilbud på Steinkjer. HHN er partner i ENGAGE, et senter
for fremragende utdanning (SFU), som har som mål å utvikle «entrepreneurial mindset» og
endringsagenter uavhengig av bransje.
En viktig forutsetning for HHNs satsning på bioøkonomi på Steinkjer er imidlertid at antallet
fulltidsstudenter på studiestedet øker og det er betydelig bekymring for at et nytt
studietilbud vil kunne svekke søkningen til eksisterende studieprogram på studiestedet.
Relevante aktiviteter ved FBA
FBAs aktiviteter på Steinkjer er knyttet til fagområdene økologi, naturforvaltning og
husdyrproduksjon. Det meste av faglige aktiviteter ligger innenfor fagfeltet bioøkonomi.
Det har i de siste årene vært en betydelig vekst i FBA's forskningsaktivitet på Steinkjer, og
denne forventes å øke ytterligere etter den siste periodens rekruttering av
forskerkompetente fagfolk.
Infrastruktur for bioøkonomiforskning ved studiested Steinkjer er under utvikling gjennom at
nye forskningslaboratorier blir tilgjengelige i 2021 og Mære landbruksskole stiller lokaler og
husdyravdelinger til rådighet for forskning. Fagmiljøet på Steinkjer samarbeider med FoU
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miljøer (NIBIO, SINTEF) og næringsliv i regionen både i forbindelse med utdanning og
forskning og bidrar til Blågrønt innovasjonssenter Nord (BGINN).
En faglig satsing på bioøkonomi/sirkulærøkonomi vil måtte ta utgangspunkt i eksisterende
forskning i de to faggruppene Husdyr, produksjon og velferd og Økologi ved FBA
(driftsoptimalisering, dyrevelferd, nye fôrråstoffer, klima og bærekraft, forvaltningsbiologi og
utmarksbasert næring) og på fakultetets utdanningstilbud (Master i biologi, BS i husdyrfag og
BS i naturforvaltning). Det arbeides med å justere den faglige innretningen på FBAs ph.d.program slik at det dekker alle fagretninger ved fakultetet.
Foruten studiene som allerede er etablert på studiested Steinkjer har FBA en rekke emner
som inngår i Bachelor i biologi og den planlagte Bachelor i bioressurser og bioteknologi som
kan gjenbrukes in et bachelorprogram i bioøkonomi/sirkulærøkonomi (kjemi, biokjemi,
cellebiologi, mikrobiologi, bioteknologi, bioressurser, husdyrfag velferd og produksjon,
naturforvaltning), men for å oppfylle kvalitetskravene vil oppbygging av et slikt
studieprogram også kreve etablering av nye emner som tydelig er innenfor fagfeltet
bioøkonomi/sirkulærøkonomi.
Videre vil en satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi kunne dra nytte av FBAs fagmiljø i
Bodø (Faggruppene: Akvakultur, Alger og mikrobiell bioteknolog, Genomikk, Økologi,
Husdyr, produksjon og velferd ) som i betydelig grad har forskningsaktiviteter som ligger
innenfor eller grenser til bioøkonomifeltet.

Fakultetenes forslag til satsning
Det er foreslått tre ulike muligheter for satsning.
Alternativ 1: Normal utvikling
Undervisning og forskning vil foregå innenfor dagens rammer og basert på individuelle
faglige interesser i staben. Faglige bidrag til DigInn og BGINN videreføres av eksisterende
fagstab og i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Dette alternativet forutsetter at det
ikke tilføres vesentlige midler til satsningen.
Alternativet gir noe potensiale for økning i forsknings- og undervisningsaktiviteten gjennom
utløsning av RFF midler og lokale samarbeidsprosjekter som utnytter muligheter på tvers av
faggrupper og studiesteder. Med alternativ 1 vil fagmiljøet trolig forbli lite, mangle tydelig
tyngdepunkt og ha relativt liten kapasitet til å utnytte potensialet for samarbeidet mellom
HHN og FBA, og med relevante næringsaktører og FoU-miljø. Muligheten til å ta en nasjonalt
ledende posisjon innen enkelte felt innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi framstår som
uklar.
Ressursbehov: Rekruttering av førstekopetent medarbeider for å etablere
undervisningstilbud i bioøkonomi/sirkulærøkonomi som kompletterer eksisterende studier
på studiested Steinkjer og midler til utvikling av undervisning, prosjekt, workshops etc.
Sannsynlig kostnad: < 5 millioner over en 5-års periode.
Alternativ 2: Moderat satsning
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Dette alternativet forutsetter en strategisk satsing på å styrke forskning og
undervisningstilbud på de to fakultetene på Steinkjer gjennom rekruttering av
forskningsaktive fagfolk og bruk av noe interne ressurser i form av rekrutteringsstillinger.
Fagmiljøet vil trolig på sikt kunne levere gode forskningsarbeider og kunne lede
arbeidspakker i prosjekter finansiert av forskningsrådet. Dette vil kunne øke
forskningsinnsatsen noe og har mulighet for å utløse faglig vekst innen
bioøkonomi/sirkulærøkonomi i begge fakulteter.
Dette alternativet krever at faglig satsing følges opp med initiativer for å kople FoU miljøene
og næringslivet i regionen for å få til forskningsbasert innovasjon på tvers av fagområder,
næringer og etater. BGINN og DigInn er eksempel på nettverksatsinger som kan bidra til å
identifisere og etablere nye samarbeidsprosjekter.
Det er bekymring i fakultetene for at satsningen vil kunne medføre redusert
forskningsaktivitet innen andre fagområder ved studiested Steinkjer. Det vil ta noe tid å
bygge opp miljøet og muligheten til å ta en nasjonalt ledende posisjon framstår som noe
usikker.
Ressursbehov: Rekruttering av to forskningsaktive fagfolk (en til hvert av fakultetene) med
ansvar for å bygge opp et BS-studium i bioøkonomi/sirkulærøkonomi med utgangspunkt i
eksisterende emner ved de to fakultetene, en eller to bistillinger (20%) for å styrke
forskningen og studier, to rekrutteringsstillinger, driftsmidler til forskningsaktivitet,
profileringsarbeid og nettverksaktiviteter.
Sannsynlig kostnad: ca. 8-10 millioner fra Nord og tilsvarende finansiering regionalt over en
5-års periode.
Alternativ 3: Spydspiss i Nord
Dette alternativet forutsetter en strategisk satsing på å etablere et internasjonalt anerkjent
fagmiljø innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi på toppen av dagens aktivitet på Steinkjer.
Satsningen innebærer rekruttering av flere internasjonalt meriterte forskere, gjerne med
toppkompetanse, som har nettverk og kapasitet til å utvikle internasjonale forskningsmiljø
og utdanningsprogram. I løpet av perioden forventes det at fagmiljøet blir mer
selvfinansierende gjennom utvikling av prosjektporteføljer og undervisningsleveranser i egne
studieprogram.
Det vil ta tid å bygge opp miljøet til et ledende nivå og nødvendig inntjening og det oppfattes
i andre fagmiljø som at dette innebærer risiko for nedprioritering av annen aktivitet i
oppstartsfasen.
Det er noe bekymring i fakultetene for at risikoen knyttet til rekruttering og forventet evne
til ekstern inntjening er høy og at intern konkurranse mellom forskningsmiljø og
studieprogram på Steinkjer vil kunne ha negative effekter på de andre fagområdene.
Ressursbehov: Som i Alternativ 2, men med rekruttering av aktive forskere internasjonalt.
Sannsynlig kostnad: ca. 40 millioner kr, inkludert midler fra eksterne kilder over en 5-års
periode.
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Vurdering
Den eksterne vurderingen viser at Nord gjennom en satsning innenfor bioøkonomi/
sirkulærøkonomi har gode muligheter for å videreutvikle eksisterende faglige aktiviteter på
studiested Steinkjer på en måte som møter regionale og nasjonale behov gjennom en
oppbygging av et fagmiljø innenfor biobasert verdiskaping. Satsningen vil bidra til ny
kunnskap som nærings- og samfunnsliv i regionen trenger, vil tydeliggjøre Nords relevans for
utviklingen av det grønne skifte og vil kunne bidra til tverrfaglig utvikling og samarbeid med
samfunns- og næringsliv i hele universitetet blant annet gjennom styrking av fagmiljøene bak
DigInn og BGINN. Satsningen er også i tråd med nasjonale og internasjonale satsninger (som
NFRs strategi: Idekraft verden trenger; EUs nye satsning Horizon Europe) og vil derfor også
bidra til å posisjonere Nord bedre mot viktige finansieringskilder og nasjonalt og
internasjonalt samarbeid. Fagmiljøene på studiested Steinkjer er motivert for en slik
satsning.
Fakultetenes innspill viser imidlertid at det er utfordrende å utvikle en helhetlig tverrfaglig
satsning på et nivå som kan ta en nasjonalt og internasjonal posisjon basert på de
eksisterende fagmiljøene ved fakultetene. Til det er de faglige forskjellene mellom
fakultetene trolig for store. For eksempel er det ikke enighet om hvordan et nødvendig
bachelorprogram innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi best kan organiseres på en måte
som ikke svekker rekrutteringen til noen av de eksisterende studieprogrammene og som
legger til rette for videre studier ved begge fakulteters MS-program.
For å sikre framdriften i en satsning mot etablering av et fagmiljø som skal kunne ta en
nasjonal og internasjonal posisjon med utgangspunkt i studiested Steinkjer må det derfor
brukes tilstrekkelig med tid og ressurser til å utvikle et tydeligere felles faglig ståsted.
I tråd med anbefalingene fra den eksterne grunnlagsrapporten (Kp. 8.3 (s.43 – 45) i Bardalen
& Pettersen, 2020) foreslås det at dette gjøres gjennom rekruttering av en faglig sterk
prosjektlederfunksjon innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi i 2021. Stillingen skal ha som
oppgave å bygge opp og lede en tydelig tverrfaglig satsning ved Nord med utgangspunkt i
studiested Steinkjer og med støtte fra fagmiljøene HHN og FBA har etablert på Mo i Rana og i
Bodø. Stillingen foreslås lagt til FBA som i dag har det sterkeste og mest internasjonale
fagmiljøet innen den biologiske siden av bioøkonomi på studiested Steinkjer.
Videre fordrer en satsning at den faglig styrken innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi
konsolideres i løpet av 2022 gjennom tilførsel av minst to internasjonalt godt meriterte
fagpersoner, en til hver av fakultetene. Videre må fagmiljøet styrkes med ca. seks
rekrutterings- og støttestillinger (ph.d. og postdoktorstillinger, forskningstekniker) i perioden
2021 – 2025, for å kunne bygge opp et bærekraftig forskningsvolum og for å komme i
posisjon til å sikre innhenting av konkurranseutsatte forskningsmidler.
I kombinasjon vil de tre faste stillingene, samt rekrutteringsstillingene, utgjøre stammen i et
tverrfaglig forskningsmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi. I løpet av en
oppstartsperiode på ca. fem år skal fagmiljøet etablere styrke og bærekraft gjennom
oppbygging av en eksternfinansiert forskningsportefølje, samarbeid med eksterne partnere i
og utenfor regionen og utvikling av et internasjonalt bachelorstudium i

87

86/20 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer - 20/02614-1 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer : Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer

bioøkonomi/sirkulærøkonomi som bygger på eksisterende emner ved de to fakultetene og i
minst mulig grad svekker rekrutteringen til andre studier på studiested Steinkjer.
I tråd med økt faglig aktivitet kan fagmiljøet videreutvikles mot en ledende rolle gjennom
ytterligere strategiske satsninger i form av bistillinger fra relevante samarbeidspartnere og
eventuelt ytterlige fagstillinger. Det kan og utredes videre i hvilken grad andre fagmiljø ved
Nord, for eksempel ved FSV, kan bidra til å styrke en slik satsning.
Økonomiske konsekvenser
Satsningen vil kreve ca. 35 millioner å drive i de fem første årene (ca. 12 mill. til faste
stillinger, 15 mill. i rekrutteringsstillinger, og 3 mill. til drift). Fra dette kan det antas en
inntjening (resultatfinansiering fra BS-studier, ph.d.-kandidatproduksjon og eksterne midler
fra samarbeid og konkurranseutsatte forskningsprosjekt) på omkring 10 mill. i samme
periode. Eventuelle infrastrukturinvesteringer vil kunne tilkomme.
Konklusjon
Nord bør satse strategisk på bioøkonomi/sirkulærøkonomi for å styrke fagmiljøet ved HHN
og FBA på studiested Steinkjer. Satsningen må legge til rette for at Nord kan ta en nasjonal
og internasjonal rolle i utviklingen av det grønne feltet med utgangspunkt i biobasert
verdiskaping og relevans for regionens naturgitte forhold og næringsliv. Satsningen bør ha et
ambisjonsnivå i tråd med fakultetenes alternativ 3: Spydspiss i Nord, men med en gradvis
oppbygging hvor første skritt er en ny faglig stilling som skal drive oppbyggingen og utvikle et
sterkt faglig fellesskap i fagmiljøet på Nord.

Vedlegg:
Bardalen A, Pettersen I (2020) Bio- og sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer
En vurdering av muligheter og innretning.
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1 Innledning, bakgrunn og formål
Nord universitetet (NORD) har studiesteder fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord. NORD har en
lokasjonsstruktur som gir nærhet til regionens arbeids- og næringsliv. Desentralisert struktur kan
være et særskilt fortrinn som åpner for nær kontakt og gjensidig problemforståelse mellom NORD og
regionalt næringsliv og andre samfunnsaktører i universitetets nærområder.
Regionen fra Trøndelags sørlige grense til Vesterålen, hvor NORD er det viktigste regionale
universitet, lokalisert på til sammen 9 steder, har store ressurser og verdiskaping innen tradisjonell
bioøkonomi. Fylkene Trøndelag og Nordland er store jordbruksfylker der kjøtt- og
melkeproduksjonen utgjør om lag 27 prosent av landet. Trøndelag har også variert planteproduksjon
med bl a 10 prosent av kornproduksjonen. Skogbruksnæringen i Trøndelag og Nordland stod i 2019
for vel 9 prosent av leveransene av tømmer og landets største konsentrasjon av treforedlingsindustri
ligger i Trøndelag. Fylkene stod i 2018 for 42 prosent av førstehåndsverdien for slaktet matfisk og for
17 prosent av førstehåndsverdien av ilandførte fiskefangster i Norge. Kystområdene i regionen anses
å ha potensial for betydelig vekst i samlet biomasseproduksjon.
Det er grunn til å forvente at bioressursgrunnlaget i Nord universitets regionale primærområde vil få
økende økonomisk og regionalpolitisk betydning. Det skyldes fire forhold: (1) bioteknologien åpner
for gjenvinning av verdifulle molekyler i store mengder fra nedbrytbart organisk avfall fra det som i
dag i stor grad er verdiløse biprodukter fra sjømat-, tre- og jordbruksbasert industri; (2)
bioteknologien åpner også for en rekke nye produkter og nye varianter av kjente produkter, med nye
kvaliteter av betydning for helse, næring og miljø; (3) klimaendringer, miljøutfordringer, geopolitikk,
urbanisering og demografisk utvikling driver verden i retning av volatile, uforutsigbare matmarkeder,
og til sist (4) løsninger som gjenvinner, skaper og tilfører mer bærekraft til forvaltningen av
bioressursene i denne regionen, vil også kunne være kunnskaps- og teknologiprodukter med globale
markeder.
Regionale myndigheter viser stor bevissthet om betydningen av dette ressursgrunnlaget og disse
globale utviklingstrekkene i sine strategier for regionens utvikling.
Nord universitet har betydelig virksomhet innenfor flere kompetanse- og utdanningsfelt av betydning
for forvaltningen av bioressursgrunnlaget. En sterk forsknings- og undervisningsgruppe innenfor
innovasjon og virksomhetsutvikling gir viktige bidrag til regional næringsutvikling. Forskning og
undervisning knyttet til akvakulturnæringen inngår i hovedsak i virksomheten i Bodø. I Steinkjer er
det et solid miljø for husdyrfag, med nære relasjoner til en viktig del av midtnorsk og nordnorsk
husdyrproduksjon. Arbeidet med verdigjenvinning i avfall- og biproduktstrømmer er allerede en
vesentlig del av universitets oppgaver som også styrkes i og med etableringen av Senter for
Industriell Forretningsutvikling (SIF) som fokuserer på problemstillinger i grensesnittet industri,
forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord
universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland, Mo i Rana.
Som del av prosessene knyttet til Nord universitets framtidige struktur og strategi, gjorde Styret ved
Nord universitet dette vedtaket i sak 65/19:
«Rektor nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke muligheter Nord universitet har for å ta en
nasjonal og internasjonal posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som
finnes ved FBA og HHN i Bodø og på Steinkjer. Gruppen skal foreslå ett eller eventuelt to
profilområder som det er realistisk å bygge opp på Steinkjer innen bioøkonomi/ sirkulærøkonomi og
innovasjon og entreprenørskap knyttet til grønn vekst, med basis i de fagområder som er under
4
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oppbygging på Steinkjer. Utredningen bør gi en oversikt over hva som kreves for å lykkes med en slik
satsing. Utredningen legges fram for styret i desember 2019.»
Nord universitet har engasjert NIBIO ved Ivar Pettersen og Arne Bardalen til å gjøre en begrenset
utredning som del av kunnskapsgrunnlaget for denne prosessen (NIBIO prosjekt nr 51415). NIBIO
har innhentet informasjon fra Nord universitet basert på universitetets rapporter og i møter med
representanter for Universitetet. Annen informasjon er innhentet fra et begrenset utvalg av eksterne
kilder.
Notatet er drøftet i en referansegruppe. Innspill fra referansegruppen er innarbeidet i notatet.
Referansegruppen har bestått av professor Trond Bjørndal, SNF og professor Marianne Thomsen,
Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Stig Fossum har vært vår kontaktperson ved Nord universitet og
han har også koordinert deltakelsen fra referansegruppen. Prorektor Ketil Eiane har deltatt i to møter.
I oppstartsmøtet deltok Fossum, faggruppeleder Geir Næss fra Fakultet for akvakultur og biovitenskap
og professor Einar Rasmussen fra Handelshøgskolen.
Notatet beskriver rammebetingelsene for en strategisk satsing innenfor bioøkonomi og sirkulær
økonomi. Først beskrives bioøkonomien og den sirkulære økonomien i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv. Tredje kapittel dreier seg om kunnskapsbehovene, mens det fjerde drøfter
ressursgrunnlaget i Nord Universitet. De neste to kapitlene tegner et bilde av kunnskapssektoren
regionalt og nasjonalt. Siste del av notatet skisserer noen strategiske muligheter og en mulig
strategisk posisjonering av satsingen.
Henvisning til referert litteratur i lagt inn i dokumentet som aktive lenker eller i form av fotnoter.
Arbeidet er i sin helhet finansiert av Nord universitet.
Notatet er skrevet av spesialrådgiver Arne Bardalen og seniorrådgiver Ivar Pettersen, Norsk institutt
for bioøkonomi (NIBIO).
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2 Bio- og sirkulærøkonomien
I dette kapitlet beskriver vi bio- og sirkulærøkonomien med den forståelse vi har lagt til grunn i
notatet. Formålet er å gi rammer for i neste kapittel å drøfte de kunnskapsbehovet utviklingen av
den sirkulære bioøkonomien skaper.
Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare, biologiske ressurser.
Definisjonen (Kilde: Regjeringens bioøkonomistrategi): «Bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon,
utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter,
energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bruk av muliggjørende teknologier, som
bioteknologi og industriell prosessteknologi, er sentrale for utviklingen innenfor en moderne
bioøkonomi».
OECD, EU og Nordisk ministerråd har i ulike rapporter og strategidokumentet vurdert
verdiskapingspotensialet i bioøkonomien som stort. Mer enn 40 land har integrert bioøkonomi i sine
nasjonale strategier. Regjeringens bioøkonomistrategi «Kjente ressurser – uante muligheter» ble
presentert i 2016. Målet i den norske bioøkonomistrategien er best mulig anvendelse av bioressurser
i verdikjeder med høy lønnsomhet. Det forutsetter et kompetanseløft og innovasjon, gjerne på
områder som kombinerer avansert teknologi og biologi. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA
har 11.2.2020 presentert en felles handlingsplan for norsk bioøkonomi, som en oppfølging av
regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016.
Bioøkonomien kan erstatte mange produkter som er basert på fossile råvarer (energi, materialer og
kjemikalier) og redusere karbonavtrykket fra mat og fôr ved å øke ressurseffektiviteten og
oppgradere sidestrømmer. Bioøkonomi kan bidra sterkt til å nå mange av de 17 bærekraftmålene
fram til 2030. En forutsetning er langsiktig bærekraft i utviklingen av bioøkonomien, ansvarlig
ressursforvaltning, beskyttelse av naturmangfold og inkluderende vekst.

Figur 1 Bioøkonomien er relevant for de fleste bærekraftmålene. Blå pil viser sosioøkonomiske mål, grønn pil
økologi og miljømessige mål og brun pil må knyttet til ren produksjon og økonomi. Kilde1(Heineman, T 2019)

1

https://doi.org/10.1029/2018EF001014
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Det er nyanser i forståelsen og systemgrenser som skiller ulike definisjoner av begrepet bioøkonomi.
EU inkluderer konvensjonelt landbruk i større grad enn OECD. USA trekker i flere sammenhenger et
skille mellom Biobased Products Industry og den tradisjonelle jordbruks- og matindustri (Bardalen
2016 Jordbrukets bidrag til verdiskaping i bioøkonomien).
I dette notatet legger vi til grunn en bred forståelse av bioøkonomien. Dette inkluderer både
produksjon og integrasjon av tradisjonelle og nye produkter fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk
med raffinering til et bredt spekter av ingredienser, helseprodukter, tekstiler, kjemikalier,
komposittmaterialer og energi. I tillegg inkluderer vi en vesentlig del av avfallsbransjen,
vannforsyning og en økende del av energisektoren.
Den «nye» bioøkonomien kommer i tillegg og bygger til dels på råstoffer fra de tradisjonelle
bionæringene (jord- og skogbruk, fiskeri, akvakultur mv). Behov for økt biomasseproduksjon er
sammenfallende for både de tradisjonelle og de nye sektorene innen bioøkonomien. Det dreier seg
om å sikre verdens matsikkerhet, mattrygghet, material- og energibehov. Primærnæringenes bidrag
som råstoffleverandør antas å måtte øke dersom bioøkonomien i økende omfang skal erstatte deler
av petroleumsøkonomien (Bardalen 2016 Jordbrukets bidrag til verdiskaping i bioøkonomien).
FNs 17 bærekraftmål viser oss de globale utfordringene vi må bidra til å løse innen 2030. Dette er
utfordringer som omfatter økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Slike utfordringer kan ikke
kan løses uten dyptgripende samfunnsendringer (deep transformative change). Utvikling av
biobasert og sirkulær økonomi er del av løsningene. Bioøkonomi, grønt skifte, sirkulær økonomi,
ressurseffektivitet og grønn konkurransekraft er begreper med sterk innbyrdes sammenheng.
Kunnskapsinstitusjonene vil spille en svært viktig rolle i denne omstillingen, både gjennom forskning
og utdanning av den kompetanse som kreves for å nå bærekraftmålene i 2030 og målet om
lavutslippssamfunnet 2050; en sirkulær økonomi der sirkulære ressursstrømmer støtter, bevarer og
styrker helse og tjenester i økosystemer.
Sirkulær bioøkonomi handler om mye mer enn biologi. Det handler også om teknologi og
digitalisering, samt å forstå hvordan nye markeder og rammebetingelser påvirker en utvikling der
fornybare bioressurser erstatter tekniske, ikke fornybare ressurser (petroleum, metaller, mineraler
etc). Dette inkluderer alt fra tjenesteyting og foredling til grunnleggende og tverrgående
forutsetninger for innovasjon, og kompetanse.
En ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utvikling(NIFU), viser at
verdiskapingen i biobasert næringsliv har økt fra rundt 80 milliarder til rundt 130 milliarder siden
2008. Tallet på sysselsatte har gått noe ned fra litt over 142 000 til rundt 130 000 i samme periode.
Rapporten peker likevel på at bioøkonomien er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktene. Det er
spesielt havnæringen som trekker opp produktiviteten og verdiskaping innen bioøkonomien i Norge.
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The model identifies five main underlying sources of biological
resources; wilderness, forests, farmed land, freshwater and
marine, the sixth resource being human capital necessary for
economical induction and utilisation of biological resources.
Primary industries such as fisheries, agriculture and forestry
have been placed on top of these basic sources overlapping with
the resources. On top of the primary industries, the secondary
industries and serving sectors are located, all overlapping
different primary industries and sectors, emphasising the
importance of cross sectorial use of resources and side products
and enhanced cooperation between sectors as a driver for
stronger bioeconomy leading to economic growth. Finally, at the
heart of the bioeconomy flower, three fundamental items have
been identified as the backbone for a healthy and strong
bioeconomy; sustainable use of resources, education and
innovation capacity. These fundamental items are crucial in
working towards sustainable utilisation and optimal value
creation within the circular bioeconomy.

Figur 2 En illustrasjon av bioøkonomiens ulike elementer
Kilde: Matis 2017

Figuren kan være egnet til å forstå strukturer, sammenhenger og kompleksitet i bioøkonomien.
Systemet omfatter naturgrunnlag og kjeden av verdiskaping fra primærnæringer, via tjenesteyting og
foredling til grunnleggende og tverrgående forutsetning for innovasjon og behov for kompetanse. Vi
kommer tilbake til viktigheten av kompleks systemforståelse i kapittel 3 om kunnskapsbehov.

Bioøkonomien i Norge i nordisk kontekst
Bardalen (2016) har sammenstilt tall for norsk og nordisk bioøkonomi i rapporten Jordbrukets
bidrag til verdiskaping i bioøkonomien. Selv om tallene ikke er oppdatert indikeres
størrelsesorden og noen forskjeller mellom de nordiske landene. Bioøkonomien i Norden er
beregnet til 184 milliarder euro eller om lag 9 % av økonomien (Nordic Innovation 2014). I
rapporten fra Nordic Innovation er bioøkonomi i Norge oppgitt til 34 milliarder euro
tilsvarende 6 % av økonomien. Norsk økonomi var beregnet til 27 % av Norden mens norsk
bioøkonomi var 17 % av nordisk bioøkonomi og har sitt komparative særpreg i en høy andel
marin verdiskaping. Den store norske olje- og offshoreøkonomien er en grunn til relativt lav
andel for norsk bioøkonomi. Men tallene indikerer samtidig at de andre nordiske landene kan
synes å ha kommet lengre i bioøkonomisk verdiskaping. Finland har en meget sterk skog- og
trebasert sektor, Danmark har en betydelig jordbruks- og matindustri og en godt utviklet
bioteknologiindustri, Sverige har både en stor skog- og trebasert sektor og sterke
industrimiljøer innen bioteknologi mens Island har en stor bioøkonomi der en sterk marin
sektor utgjør den relativt største andelen av økonomien. Det er et gjennomgående at de øvrige
nordiske landene har vært tidlig ute med nasjonale prosesser for utvikling av
bioøkonomistrategier. Landene har også en høyere forskningsinnsats målt som andel av BNP,
særlig fordi næringslivet i de øvrige skandinaviske land er mer forskningsintensivt.
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Sirkulærøkonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig gjennom redusert
råvarebruk, avfallsminimering, utslippsreduksjon, og effektiv energibruk, slik at ressursene blir
utnyttet til sitt fulle potensial. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn
tredoblet seg på globalt nivå. Hvis trenden fortsetter vil uttaket av ressurser bli doblet innen 2050.
Kun 8,6 prosent av verdens ressursbruk er i World Circularity Gap Report 2020 beregnet å være
sirkulær. Dette setter behovet for storstilt omlegging til sirkulær økonomi i perspektiv, jf også at
«world overshot day» i 2019 var allerede ultimo juli. Bioøkonomien er i en ideell versjon prinsipielt
sett per definisjon og i sin naturlige form, sirkulær. Det er imidlertid mange eksempler verdikjeder og
ressursstrømmer i bioøkonomien som ikke oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper. Derfor er
begrepet sirkulær bioøkonomi et bedre uttrykk for hvordan framtidig bioøkonomi bør utvikles for å
bidra til å oppnå bærekraftmål og lavutslipp (se også avsnitt 3.1).
Den sirkulære økonomien forutsetter dynamiske systemer, noe som betyr at det ikke er noe spesifikt
sluttpunkt for ressursstrømmene. Det er snarere en kontinuerlig transformativ prosess. World
Circularity Gap Report 2020 beskriver en såkalt DISRUPT-modell som består av 7 sentrale elementer
som gir retning til denne transformativ prosessen, med sikte på å bremse uttak og forbruk, lukke
«the circularity gap», begrense ressursstrømmer, og fremme overgang til regenerative ressursbruk
og ren energi. Denne tilnærmingen antas å være nyttig for å forstå hvilke kunnskapsbehov
transformasjon til sirkulærøkonomi generelt og sirkulær bioøkonomi kan skape.
En god beskrivelse av det rasjonale som begrunner politisk prioritering av strategier for
sirkulærøkonomi finner vi i EU action plan for the Circular Economy 2015: “The circular economy will
boost the EU's competitiveness by protecting businesses against scarcity of resources and volatile
prices, helping to create new business opportunities and innovative, more efficient ways of producing
and consuming. It will create local jobs at all skills levels and opportunities for social integration and
cohesion. At the same time, it will save energy and help avoid the irreversible damages caused by
using up resources at a rate that exceeds the Earth's capacity to renew them in terms of climate and
biodiversity, air, soil and water pollution”.
Regjeringen arbeider med utvikling av en norsk strategi for sirkulærøkonomi. Denne ventes å
foreligge ultimo 2020. Det pågår også arbeid med å utarbeide en norsk «Circularity Gap Report»,
denne ventes å foreligge i løpet av 2020.

Figur 3 Sirkulærøkonomien tar sikte på å bryte koblingen mellom vekst i økonomi og velferd, overutnyttelse av
ressurser og negativ miljøbelastning. Kilde Pathways towards a German Circular Economy og EU-commission
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Digitalisering og annen teknologiutvikling skaper helt nye forutsetninger og muligheter for utvikling
av verdikjeder, prosesser og forretningsmodeller innen bio- og sirkulærøkonomien. Industri 4.0
konseptet bygger på implementering av de muligheter som skapes av Internet of things og 5Gteknologi. Dette er muligheter som skapes av enormt økende kapasitet til sensorbasert datafangst,
sanntids prosesseringskapasitet, prosessovervåking, utvikling av beslutnings- og styringssystemer,
nye forretningsmodeller mv. Integrering av nye teknologier i utviklingen av bio- og
sirkulærøkonomien antas å kunne bidra vesentlig til innovasjon, prosess- og ressurseffektivitet, men
skaper samtidig også ganske annerledes behov for kompetanse på alle nivåer og ledd i verdikjedene.
I dette ligger en stor utfordring, og mulighet, for utvikling av forskning og undervisning ved Nord
universitet som møter disse behovene i samfunnet.
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3 Kunnskapsbehov i bio- og sirkulærøkonomien
Kapitlet gir først en sterkt forenklet presentasjon av fagområdene i verdiskapende, sirkulær
bioøkonomi. Deretter utdypes behovet for tverrfaglig-, multifaglig-, interfaglig tilnærming.

3.1 Sirkulær og verdiskapende; kunnskapsfelt i bioøkonomi
I en sirkulær bioøkonomi skal det fortsatt først og fremst skapes verdier, høymolekylære
næringsstoffer og materialer. Det gjør bioøkonomifaget komplekst og tverrfaglig. Den sirkulære og
verdiskapende bioøkonomien krever forståelse av fire forhold:


Biologien med naturlig sirkularitet og verdiskaping



De siviliserte begrensningene: Samfunnets selvpålagte linearitet som risikobegrensning



Bioteknologien: Mulighetene for regenerativ ressursforvaltning; å gjenskape sirkularitet og
samtidig styrke verdiskapingen gjennom bioteknologiske prosesser.



Samfunnstransformasjonen: Sammenhengen mellom sirkularitet og
samfunnstransformasjon.

Nedenfor følger en stilisert presentasjon av denne utfordringen, den sirkulære bioøkonomien, slik
den fremsto fram til på 1980-tallet, faktorene som brøt opp sirkulariteten og kunnskaps- og
teknologiutfordringene forbundet med å gjenskape mest mulig av den naturlige løsningen, en
regenerativ og sirkulær bioøkonomi.

3.1.1 Biologi, biologiske prosesser, sirkularitet og verdiskaping
I den store samtalen om sirkulær bioøkonomi stilles
gjerne lineær økonomi som en motsetningen som
representerer sløsing av bioressurser. Men det er god
grunn til å hevde at en lineær bioøkonomi aldri har
eksistert. Industrialisering har skapt ubalanser i
bioøkonomien og tilført unaturlige avfallsproblemer,
men bioøkonomien er i sin natur både sirkulær og
verdiskapende. Det er utforskningen av de naturlige
prosessene i den sirkulære og verdiskapende
bioøkonomien som også gir oss nøklene til moderne
bioteknologi. Det er i forståelsen av disse prosessene
vi først og fremst finner grunnlag for all verdiskaping i
bioøkonomien, for økosystemtjenestene, for
regenererende ressursforvaltning og, også, finner
løsningene på utfordringene i den moderne,
begrensede sirkulariteten.
Figur 5 er en enkel illustrasjon av bioøkonomiens
naturlige verdiskapning og sirkularitet. Lavmolekylære
stoffer og grunnstoffer syntetiseres gjennom
Figur 5 Sirkulær bioøkonomi: Naturgitte
fotosyntesen, drevet av solenergi, til høyverdige
prosesser
proteiner, lipider og fiber i form av plantemateriale.
Via fordøyelse hos mennesker og dyr, omformes vegetabilier til animalske råstoffer. Alle biprodukter
og sluttprodukter er næringsrike, høy- eller lavmolekylære næringsstoffer. Gjennom naturlig
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nedbryting, ulike former for hydrolyse mm., gjøres alle stoffer igjen tilgjengelige for ny syntese, for ny
fotosyntese.
I dag er utforskning og forsterking av de naturlige organisk-kjemiske prosessene i naturlig
bioøkonomi knyttet til sentrale vitenskapsfelt som prosesser for sikker og effektiv nedbryting av
naturlige proteiner, f.eks. proteiner med sykdomsfremkallende egenskaper som prioner. Et annet
tema er utnytting av levende organismer som mikroalger, encellede organismer, gjør osv. til rensing
av biomasse og oppbygging – syntese – av nye proteiner, fettstoffer og bioaktive stoffer med høy
verdi. Et tredje er mer effektiv utnyttelse av naturlige egenskaper ved levende organismer gjennom
overføring av genetiske egenskaper fra en art og sort til andre arter og sorter som kan øke
utnyttelsen av naturlige kapasiteter i bioøkonomien. Til sist er syntesen av biologi og informatikk i
stand til å gjenskape biologiske prosesser i form av digitale «speilbilder» eller laboratorier.
Systembiologien kan gjøre det mulig å utforske og teste påvirkning og utvikling av naturlige prosesser
i langt større omfang og tempo enn tidligere.

3.1.2 Dels selvforskyldt linearitet
Utover 1900 tallet ble moderne industrisamfunn i økende grad klar over faremomenter i naturens
egen verdiskaping og sirkularitet og konsekvensene av uheldige menneskebestemte intervensjoner i
den naturlige sirkulariteten. Biologer kan forklare utviklingen med tre forhold; langt bedre metoder
for å identifisere risikoelementer som smittestoffer, organiske kjemiske forbindelser og tungmetaller
i naturlig biomasse, tilførsel av kjemiske stoffer med lav nedbrytbarhet og negative helseeffekter for
planter, dyr og mennesker, samt konsentrasjon og sentralisering. Det siste vil si økt tetthet i
populasjoner av ensartede levende organismer. Slik tetthet kan ha konsekvenser i form av bedre
forutsetninger for genetiske mutasjoner og fremvekst av nye smittestoffer. Figur 6 illustrerer noen av
faremomentene og konsekvensene for sirkulariteten.
Risikofaktorene er både naturlig forekommende og menneskeskapte, og det er ingen klar grense
mellom de to. Det finnes tungmetaller i naturen som kan akkumuleres og konsentreres gjennom
naturlige biologiske prosesser. Naturlige biologiske prosesser gir også grunnlag for fremvekst av
smittestoffer (patogener) i form av virus, bakterier, soppsporer, skadelige proteiner mm. Tilførsel av
kjemiske stoffer, ofte naturlige, men i unaturlige mengder og konsentrasjoner, gir ytterligere risiko
når de tas opp i levende organismer, først planter og så overføres til dyremateriale.
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Figur 4 illustrerer direkte og indirekte konsekvenser:
strenge begrensninger for sirkularitet, som i sin tur fører til
at en stor mengde organisk avfall ikke kan resirkulere,
men må ut av alle næringskjeder, ut av den biologiske
sirkulariteten. Samspillet mellom biologiske prosesser,
regulering og grad av sirkularitet kan gi god forståelse av
sammenhenger mellom vitenskap, politikk og
forbrukertillit. Satsingen på oppgraderings-teknologier –
upcycling technologies - er nettopp rettet mot å redusere
denne avfallsproblematikken til et minimum (se boks).

«Upcycling»:
«Upcycling»-teknologier, her
oppgraderingsteknologier, skal utnytte
negativ substans til produksjon av
verdifulle produkter. Et eksempel er
Carbon Upcycling Technologies (CUT)
som baserer seg på CO2 som råvare og
bruker karbonet til oppbygging av
nanomaterialer.
Oppgraderingsteknologier brukes her
om teknologi som kan fjerne og utnytte
molekyler som utgjør mikro- og makroforurensninger slik at de biologiske
næringsstoffene kan returneres i form
av f.eks. gjødselprodukter og
jordforbedringsmidler.

Det mest overraskende kan være tidfestingen. I figuren
tidfestes den begrensede sirkulariteten til rundt
årtusenskiftet. Det er ingen presis tidfesting, men kan gi
noen erkjennelser. Antagelig forekom det omfattende
«kannibalisme» i dyrefôring til utpå 1980-tallet i Norge.
(Basert bl.a. på innspill fra Marianne
Matskyller fra husholdninger og institusjoner ble på
Thomsen)
enkleste måte tilberedt for husdyr, spesielt svin. Det var
særlig en begivenhet som utløste endringer institusjonelt
og i konkret regelverk. Det første tilfellet av BSE (Kugalskap) i Storbritannia ble oppdaget juli 1986.
Samtidig som BSE-krisen utfoldet seg i Storbritannia og over store deler av EU, etter hvert med
sannsynliggjøring av overførbarhet til mennesker, ble mattrygghetsinstitusjonene omdannet, lovverk
endret og, rundt år 2000 kom drastiske regulering som «the feed ban» og streng regulering av bruk
av gjødselprodukter i planteproduksjon. Midlertidige reguleringer var riktignok gjennomført tidligere,
men det var i 2001 at man i Norge brente mange tusen tonn benmel som tidligere var brukt som
dyrefôr. Matavfall ble avfall i reell forstand. Næringsverdier gikk tapt, mens verdens befolkning,
matvarebehov og undernæring var i sterk vekst. Bruk av deponier og forbrenning av plantenæring og
potensielle fôrmaterialer vokste kraftig.
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Figur 4 Faremomenter i naturlig sirkularitet og menneskeskapte risikomomenter, med illustrasjon av
konsekvenser

Figuren er selvsagt en enkel illustrasjon. Det kan være andre reguleringer som også kan fortjene stor
plass. Mye av mathygieneregelverket er multilateralt bestemt og forplikter både EØS området og
flertallet av stater i verden for øvrig. Samlet sett kan også regler for maksgrenser for innhold av
risikoelementer i mat og fôr ha en vel så stor betydning for bioøkonomisk sirkularitet.
Forståelsen av samspill mellom vitenskapelig dokumentasjon av både risikofaktorer og, også, plante-,
dyre- og folkehelseeffekter i næringskjeden, institusjoner, regulering og forbrukertillit er en sentral
del av det faglige grunnlaget for bioøkonomien. Det er likeledes avgjørende å investere i viten og
teknologi som kan sikre en solid risikohåndtering av uønsket biologi og kjemi i kretsløp. På den måte
økes tilliten til den biobaserte økonomi og dermed etterspørselen etter (norske) på produkter.

3.1.3 Bioteknologien, rolle i verdiskapingen og sirkulariteten
Bioteknologien har i dag uoverskuelige muligheter for å forsterke verdiskapingen og gjenopprette og
forsterke den naturlige sirkulariteten. Videre, ved hjelp av bioinformatikk og systembiologi kan
prosesser, som nevnt, utvikles og utforskes i digitale modeller og ved utnyttelse av datatilgang og
metoder som har skapt en helt annen mulighet for å håndtere grunnleggende utfordringene for
sirkulær bioøkonomi i dag, for eksempel:


Forsterke prosesser: Moderne agronomi og dyrekunnskap dreier seg i stor grad om å forsterke
oppbygging av høymolekylære fra lavmolekylære stoffer, men også den naturlige nedbrytingen
kan fremskyndes og forsterkes med løsninger som bygger på en rekke fag utover selve
biologikunnskapen; ingeniørfag, materialteknologi, kybernetikk, kjemi osv.

14

102

0 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer - 20/02614-1 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer : Bio- og sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer. En vurdering av muligheter og innretning



Fjerning av kontaminanter: Ulike biotransformasjoner og prosesser kan i ulik grad redusere
eller akkumulere giftstoffer, tungmetaller osv. Et sentralt forskningsfelt for sirkulær
bioøkonomi dreier seg f.eks. om fjerning av prionrisiko gjennom prosesser som vanlig
fermentering, dampeksplosjon og hydrolyse2.



Skreddersøm: Næringsstoffer og biomaterialer består av molekyler som kan bygges opp og
brytes ned, naturlig og ved hjelp av bioteknologi, i et ukjent, trolig uendelig antall varianter.
Med nedbryting, oppbygning i nye former, muliggjøres eller skapes også ny funksjonalitet.
Selekterte eller skreddersydde molekyler kan brukes til målrettet endring av celler generelt,
arvestoffer, mikrobiologi i tarm osv.



Redusere risikoen ved intensitet og sentralisering og skape mer produktive alternativer: Som
nevnt er tettheten i populasjonene i intensiv, sentralisert bioproduksjon en risikofaktor. Vi ser
det særlig i sjømatsektoren hvor store sykdomsutbrudd i akvakultur i Chile tidlig på 2000tallet, ble knyttet til tettheten mellom anleggene og stor biomasse i små rom.
Sykdomsproblemer som kan være relatert til tetthet, begrenser vekstpotensialet også i norsk
akvakultur. Det er sannsynlig at intensiv primærproduksjon er nødvendig for å tilfredsstille
vekst i etterspørselen etter biomasse generelt, bioenergi og næringsmidler spesielt. Da kan vi
også regne med at bioteknologi som kan svekke sammenhengen mellom tetthet og biorisiko, vil
få stor betydning. Og, på den annen side, kan vi også bli bedre i stand til å utnytte ekstensive
driftsformer med mindre grad av tetthet og konsentrasjon i populasjonene, som f.eks. havbeite,
utmarksbeite osv., samt organiske produksjonsmetoder.

Mulighetene for både styrket sirkularitet, økt verdiskaping, og i tillegg bevaring og regenerering av
naturens produksjonsevne under nye påkjenninger, er ubegrenset og trolig i overveiende grad
uutforsket. Når det gjelder verdiskapingen er det samtidig viktig å bemerke at markedets mangfold
av preferanser og prosesser tilfører ytterligere dimensjoner av mangfold. En enkel illustrasjon er gitt i
tekstboks.
Mangfoldig marked for proteiner
En analyse av «The rendering industry», dvs. industrien som tar seg av farlige og mindre farlige
biprodukter for kjøttindustrien, viser at man for rent benmel fra f.eks. småfe, kan få seks til syv
ganger prisen for blandet benmel fra ulike kjøttslag. Grunnen er ikke regulering, heller ikke
næringsinnhold, men ulik verdi for profilering av fôrprodukter til kjæledyr. Denne industriens
teknologi utfordres i dag, i Norge, av hydrolyseteknologi som vil produsere mer skreddersydde
kombinasjoner av aminosyrer, og ser et stort verdipotensial innenfor kosttilskudd. Det er
imidlertid usikkert hva som skaper størst verdi; ernæringsmessig funksjonalitet kontra
ingredienser som gir produktene bedre renomme i markedet.

3.1.4 Sammenhengen mellom sirkularitet og samfunnstransformasjon;
spørsmålet om bærekraftige stier for samfunnsutvikling
Ut fra bærekraftmålene (jf kap 1) må vi se overgangen til en mer verdiskapende, sirkulær bioøkonomi
i sammenheng med prosesser som både kan true og styrke alle tre dimensjoner i bærekraftbegrepet;
sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Både nasjonalt, i nordisk og europeisk sammenheng og
globalt, forsterker dette utfordringene. Det gjør dette til en hovedutfordring for overgangen til
2

Alle disse prosessene påvirker og bryter ned proteiner. Et eksempel på vitenskapelig publikasjon av effekten av enzymatisk
hydrolyse er Langeveld JPM, Wang J, Van de Wiel DFM, et.al. Enzymatic degradation of prion protein from infected cattle to
sheep. J Infect Dis 2003;188:1782–1789. Se omtale i Neurology Today
(https://journals.lww.com/neurotodayonline/Fulltext/2004/03000/Enzyme_Found_to_Degrade_Prions.14.aspx)
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sirkulær bioøkonomi og relatere denne overgangen til den helhetlige samfunnstransformasjonen den
er nært forbundet med.
Her omtales i korthet noen temaområder som hører inn under en forståelse av den
samfunnsmessige transformasjonen:


Ny design av verdikjeder og produkter: Materialer skal ikke bare gjenvinnes, de skal også
utnyttes på nye måter. Incentivene for sirkularitet, regenerativ bioøkonomi som opprettholder
økosystemets produksjonsevne, skal påvirke utformingen av verdikjedene og tenkningen om
produktutforming. I økonomisk forstand dreier det som om internalisering, å overføre det
som i dag er ganske abstrakte samfunnshensyn til konkrete premisser for
forretningsvirksomhet og forbrukspreferanser.



Økt kompleksitet i verdikjedene: Det bioteknologiske tilfanget av muligheter gjør at
ingredienser, produktsammensetning, produktenes funksjonalitet endres i retning av langt
større mangfold. Det gir i seg selv nye utfordringer for reguleringsregimer og
forbrukerkommunikasjon. Premissene for tillit mellom regulator, produsent og forbruker
endres.



Fornybart, sosialt og økonomisk bærekraftig: Disse tre temaområdene rommer store
omstillinger i norske økonomi som i stor grad er sammenvevd med utviklingen av en langt
mer betydningsfull sirkulær økonomi. Overgang fra fossil til fornybar energi er en del av
prosessen mot mer regenerativ bioøkonomi globalt og nasjonalt, men fjerner en stor del av
grunnlaget for den norske velferdsmodellen og stiller økte krav til biomassetilgang for
fornybar energi. En stor del av sysselsettingen og regional vekstkraft skal erstattes. Samtidig
må vi vente at det må investeres meget store summer i ny produksjonskapital om velferden
skal opprettholdes under denne samfunnstransformasjonen, mye av dette skal investeres i
sirkulær bioøkonomi.

Sirkulær bioøkonomi kan altså sees som del av, og i en viss grad, utløsende for en bred
samfunnstransformasjon, som en del av løsningen på «The Grand Societal Challenges».
Kunnskapsutviklingen dreier seg bl.a. å forstå utviklingsstiene, «The Transition Pathways»;
kunnskapsutfordringen er verken å vite hvor vi står i utgangspunktet, selv om det kan være
komplisert nok, eller å vite hvor vi vil, men å finne en holdbar utviklingsvei, basert på livskraftig
demokrati og helt nødvendig internasjonalt samarbeid.

3.2 Tverrfaglig kunnskapsutvikling
Helhetlige krav til bærekraftig drift av virksomheter bidrar til og fordrer transformasjon. Overgangen
vil ta tid, er utfordrende, kunnskaps- og teknologikrevende og krever mye av alle samfunnsaktører.
Og alt avhenger i en demokratisk samfunnsform av tillit.
Framtidens bio- og sirkulærøkonomi stiller derfor nye krav om digital kompetanse hos arbeidsgivere,
arbeidstagere og myndigheter, egentlig i alle deler av det moderne samfunn. Dersom bio- og
sirkulærøkonomi skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringer gjennom «deep transformativ
change», er det derfor store – og til dels ukjente - behov for både ny kunnskap og endret anvendelse
av kunnskap.
Endringene vil ha betydning for forskningsprioriteringer og forskningsmetodikk, for
kompetansebehov, utdanningssystemer og læringsmetoder. Digital teknologi åpner for disrupsjon (jf
begreper som den fjerde industrielle revolusjon), med tilhørende omveltninger for private og
offentlige virksomheter. Transformasjonen fra analog til digital krever ny forståelse, ny kunnskap,
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endrede prosesser og skaper grunnlag for nye forretningsmodeller. Maktforhold i samfunn og
verdikjeder blir og vil bli påvirket og endret.
Forståelse for og anvendelse av kunstig intelligens (AI) eller håndtering av store datamengder kan gi
økt produktivitet og ressurseffektivitet. Men dette betyr også store krav til høy og endret
kompetanse i alle ledd. Fordi endringene skjer raskt og framtidsbildet av teknologiutviklingen er
uklart, øker også behovet for kontinuerlig fornyelse og utvikling av kompetansen i alle sektorer og
alle ledd i verdikjeder og produksjonsprosesser.
Det er derfor også sentralt at forsknings- og utdanningsinstitusjonene forstår og svarer på den raske
og dynamiske endringen i etterspørsel etter digital kompetanse, men også kompetanse som evner å
se teknologisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kompetanse i sammenheng. Evne til å
overkomme utfordringen med flerfaglig samspill kan være avhengig av både problem- og
løsningsrettet kultur og faglige ledere som kan tydeliggjøre forskningens og undervisningens
samfunnsmessige bidrag og de mulige bidragene fra ulike fagfelt.
Satsingen på bioøkonomi dreier seg om både overgangen fra lineær- til sirkulærøkonomi, og fra
analog til digitaløkonomi. Disse overgangene krever nye organisasjonsformer, ledelsesmetoder,
strategier, forretningsmodeller og ny teknologiforståelse. Ny kunnskap er helt vesentlig og disse
utfordringene beskriver mulighetsrommet for utvikling av Nord universitets satsing på forskning og
utdanning innen sirkulær bioøkonomi og generelt sirkulær økonomi, både på Campus Steinkjer og
ved universitets øvrige lokasjoner. Dette er også godt innenfor de behov som beskrives i
Regjeringens bioøkonomistrategi, se tekstboks.
Regjeringens bioøkonomistrategi om kunnskap
Den kunnskapsbaserte bioøkonomien vil i stor grad være basert på kompetanse og metodikk
innenfor livsvitenskapene, men bygger også på kjemi, fysikk, materialvitenskap,
informasjonsteknologi og ingeniørvitenskap. I tillegg skaper syntetisk biologi nye muligheter
innenfor mikrobiell produksjon som øker utvalget av biobaserte produkter. Behovet for ulik
kompetanse innenfor bioraffinering illustrerer dette på en god måte. I et typisk bioraffineri vil det
være behov for samarbeid mellom ingeniører, mikrobiologer, bioteknologer og kjemikere,
ernæringsfysiologer, materialteknologier og designere.
For å identifisere markedsmuligheter trengs kompetanse fra flere ulike fagelt – både
prosessforståelse, kunnskap om hva råvaren inneholder, teknisk kompetanse, økonomisk
forståelse og kunnskap om forbrukere og kunder. Tilsvarende viktig er å øke forståelsen for de
sosiale og økonomiske konsekvensene av utviklingen av en mer biobasert økonomi både på
nasjonalt og regionalt nivå.
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4 Om Nord universitet
I dette kapitlet gir vi en forenklet oversikt over Nord universitets lokalisering, organisasjonsstruktur,
deler av den faglige innretning og størrelsesorden i form av antall studenter og ansatte, med vekt på
virksomheter ved Campus Steinkjer. Formålet er å angi størrelsesorden og hovedtrekk, og
beskrivelsen kan derfor avvike fra det eksakte, oppdaterte tallgrunnlaget.
Nord universitet har 11 000 studenter, i underkant av 200 phd studenter, 1200 ansatte, 180 studier,
4 phd-utdanninger og en samlet årlig omsetning på ca. 1,5 mrd. Universitetet er organisert med en
flercampusmodell med 9 studiesteder i Nordland og Trøndelag, men etter styrets vedtak om
nedlegging av to studiesteder, vil dette bli redusert til 7 i løpet av få år. Også med 7 studiesteder vil
universitetet ha en lokasjonsstruktur som gir nærhet til regionens arbeids- og næringsliv.
Desentralisert struktur er et særskilt fortrinn som åpner for nær kontakt og gjensidig
problemforståelse mellom Nord universitet og regionale samfunnsaktører. Dette skaper
forutsetninger for å utvikle rollen som kunnskapsleverandør som treffer regionens forutsetninger og
behov for utdanning av kompetent arbeidskraft. Studietilbud og forskning har fokus på blå og grønn
vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Dette gir Nord Universitet gode
forutsetninger for å bidra til regional utvikling, bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser.

Figur 5 Nord universitets lokaliteter er Trøndelag og Nordland fylker (Kilde: Presentasjon lånt fra NORD).

Universitet er organisert i 5 fakulteter: Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), Fakultet for biovitenskap og
akvakultur (FBA) og Handelshøgskolen (HHN). De tre sistnevnte har aktivitet lokalisert på Steinkjer.
FSV flytter virksomheten på Steinkjer til Levanger i 2020, men FSVs kompetanse er relevant for de
faglige behov som behandles i dette notatet. Oversikt over totalt antall ansatte og studenter på
NORD universitetet lokalisert på Campus Steinkjer er gitt i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra
TFOU-rapport 2019:6 og gjelder 2018. Vi har ikke oppdatert eller kvalitetssikret tallene med 2019
data da vi anser tallene i tabellen å være tilstrekkelig representative for bruk til dette notatets
formål.
Nord universitet ble etablert ved sammenslåing av ulike enheter og kulturer 1. januar 2016.
Satsingen på utvikling på Steinkjer er forankret politisk i Stortinget. Universitetet beskrives som å
være preget av både universitets- og høyskolekultur, med bakgrunn i institusjonenes ulike
samfunnsroller. Hovedmodellen er at vitenskapelig ansatte har en 50/50 deling av tid mellom
forskning og undervisning.
Nord universitet har utfordringer som er synliggjort gjennom NOKUTs evalueringer. Det er et tydelig
erkjent behov å løfte forskningen og den vitenskapelige publiseringen ved alle studiesteder samt
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styrke doktorgradsprogrammene. Dette behovet er derfor å anse som en viktig premiss når retning
for en satsing innen bioøkonomi på Steinkjer skal utredes og besluttes.

Tabell 1 Ansatte på undervisningssted Steinkjer vår 2019 og studenter høst 2018, fordelt på fakultet (Fra TFOUrapport 2019:6, original kilde: Dybdal-Holthe 2019, Fagansatte Steinkjer 2019).

Handelshøgskolen (HHN) har 2800 studenter og 230 ansatte fordelt på Bodø, Mo i Rana, Stjørdal og
Steinkjer. Oversikt over antall ansatte og studenter lokalisert på Steinkjer er gitt i tabell nedenfor. Det
faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og
ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk. Det tilbys utdanning av kandidater på bachelor-,
master- og doktorgradsnivå, doktorgradsprogram er (Phd) i bedriftsøkonomi.
HH har solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og presenterer seg som helt i tet
innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor,
transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. HHN har i en årrekke kunnet vise til landets beste
forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene.
I forhold til formålet med denne rapporten viser vi spesielt til at HHN faggruppe innovasjon dekker
fag som entreprenørskap og innovasjon, teknologiledelse, forretningsutvikling, prosjekt- og
innovasjonsledelse og metode. Gruppen har omfattende forskningsaktivitet med betydelig ekstern
finansiering og forskningsgrupper både i Bodø og i Mo i Rana. Satsningsområder er kommersialisering
av kunnskap, innovasjonsstrategier, vekststrategier, nyskapingsstrategier i samfunnet, lean business,
finansiering av nyskaping, etableringshindringer, internasjonalt entreprenørskap og innovasjon mot
en grønnere femtid og ledelse av teknologiske innovasjoner. To sentre er tilknyttet faggruppen:
Senter for industriell forretningsutvikling og SPIR idélab.
HHN har etablerert forskningsprogrammet Digital Innovasjon og Grønn Bærekraft (DigInn) i
samarbeid med FSV. Senteret har også synergier med satsingen i Mo hvor man arbeider med
sirkularitet for ikke-organiske materialer. Bakgrunnen for denne strategiske satsingen er overgangen
fra lineær til sirkulær, og fra analog til digital tenkning og de implikasjoner dette har for hvordan
virksomheter styres, ledes og organiseres. DigInns forskningsagenda er å utvikle ny kunnskap om hva
som skjer med organisasjoner i møte med disse transformasjonene, og hvordan de best bør ledes.
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Tabell 2 Studenter på undervisningssted Steinkjer høst 2018, Handelshøgskolen (Fra TFOU-rapport 2019:6,
original kilde: Dybdal-Holthe 2019, Fagansatte Steinkjer 2019).

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) har over 1000 studenter og 150 ansatte i Bodø og
Steinkjer. Oversikt over ansatte og studenter lokalisert i Steinkjer er gitt i tabellen nedenfor. FBA har
forskningsbaserte faggrupper i akvakultur, genomikk, husdyr (produksjon og velferd) og økologi, de
to siste lokalisert til Steinkjer. FBA har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. Fakultetet tilbyr
studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, internasjonal
markedsføring, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og utmarksforvaltning, samt etter- og
videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Fakultetet tilbyr doktorgrad (phd) i akvatisk biovitenskap.
Master i biovitenskap, historisk knyttet til akvatisk biovitenskap, går på tvers av faggruppene og er
delt på Steinkjer og Bodø. Undervisningsprogrammene ligger under studieprogramansvarlige, med
ansvar for faglig koordinering.
FBA har de siste årene hatt en positiv utvikling av fagstab og infrastruktur. Blant annet inngår
prosjekt finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk
forskningsråd) i porteføljen. Blågrønt innovasjonssenter Nord, BGINN, er et virtuelt nettverk som har
til formål å utvikle nettverket og identifisere prosjektmuligheter innen blågrønn FoU. Det er fokus på
tang i starten, men det er også antydet muligheter for å starte med insektforskning med sikte på
akva-fôr.
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Tabell 3 Studenter på undervisningssted Steinkjer høst 2018, Fakultet for biovitenskap og akvakultur ( Fra
TFOU-rapport 2019:6, original kilde: Dybdal-Holthe 2019, Fagansatte Steinkjer 2019).

Rekrutteringer av studenter til NORD på Campus Steinkjer har spesielt for økonomisk / administrative
studietilbud et sterkt lokalt tyngdepunkt i Steinkjers nærområder. For de grønne studiene
(biovitenskap og økologi) er det et bredere rekrutteringsgrunnlag. En overvekt av regional
studentrekruttering kan tyde på at Nord universitets fagmiljø på Steinkjer ikke er godt nok kjent, eller
at det ikke framstår som tilstrekkelig faglig attraktivt til å tiltrekke seg en større andel
utdanningssøkende fra resten av landet eller utlandet. I dette ligger en av de mest sentrale
utfordringene i forhold til videre utvikling av både utdanningstilbudet og forskningen. Det er få
masterstudenter på Steinkjer, men det arbeides for å øke antallet og utviklingen er positiv (10 i 2018
og 17 i 2019). Sammensetningen av fagstaben viser en relativt lav andel med førstekompetanse, og
dette er en av de mest sentrale utfordringene som må håndteres for å utvikle et sterkere
forskningsmiljø og et mer konkurransedyktig utdanningstilbud. For å utvikle et bærekraftig Campus
Steinkjer, er det derfor nødvendig å styrke den vitenskapelige kompetansen og utvide
masterstudiene.
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) omfattes ikke av oppdraget som er grunnlag for dette notatet,
men for oversiktens skyld vises til at FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte fordelt på tre ulike
studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Forskningsvirksomheten er organisert i fire faggrupper:
Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø,
internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet. FSV aktivitet på Steinkjer skal flyttes
til Campus Levanger i 2020.
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5 Regionale kunnskaps- og næringsmiljøer
Nord universtitet har enheter lokalisert i en region som har til sammen 40 % av Norges kystlinje, er
en stor industri- og landbruksregion og som har en betydelig offentlig sektor. Det er mange likheter i
ressursgrunnlag og politiske prioriteringer mellom fylkene innen denne regionen. På grunn av
begrensede ressurser og i forhold til at formålet med denne utredningen er knyttet til Nord
universitets utvikling i Steinkjer, har vi i hovedsak valgt å bruke Trøndelag for å illustrere
regionalpolitiske prioriteringer.
I Trøndelag fylkeskommunes rullering av handlingsplan for innovasjon og verdiskaping prioriterer
tiltak innenfor bioøkonomi, havrom, sirkulærøkonomi, opplevelsesnæring og smarte samfunn.
Figuren viser Steinkjers beliggenhet (nær fylkets geografiske sentrum) og en regioninndeling av
Trøndelag som illustrerer noen gradienter og dimensjoner som også er viktige forutsetninger for
fylkets næringsstruktur.

Figur 6 Definerte underregioner i det nye Trøndelag fylke. (Kilde: TFOU-rapport 2017:10)

For å lykkes i den globale konkurransen må både land og regioner utnytte egne fortrinn i form av
særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Strategier for smart spesialisering er
EUs metode for næringsutvikling i ulike typer regioner. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å
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utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering handler derfor
om å bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede er til stede i
regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder. Strategier for smart spesialisering skal fremme
fornying og omstilling ved å styrke utviklingen næringsområder der regionen effektivt kan koble
ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensialer. Følgende tekst er hentet fra Strategi for
innovasjon og verdiskaping i Trøndelag (Et verdiskapende Trøndelag) og illustrerer den regionale
forståelse av egne forutsetninger og strategiske prioriteringer.

5.1 Regionale ressurser, næringsmiljøer og verdiskaping
Både blå og grønn sektor er store næringer i Trøndelag og Nordland og fylkene har unike muligheter
for mat- og biomasseproduksjon. Verdiskapingsstrategien «Et verdiskapende Trøndelag» har
definert bioøkonomi og sirkulærøkonomi som to av i alt fem prioriterte satsingsområder. Begge
fylkene har store og produktive jord-, skog- og sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon
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utover det vi ser i dag. Det være seg økning av eksisterende produksjoner innen de ulike sektorer
eller ny bioproduksjon og industri basert på ny teknologi og oppdrett av nye organismer. Potensialet
for vekst i den blå åkeren i fylkene vurderes fortsatt som stort. Erfaringene med utvikling av nye arter
viser at det er vanskelig å forutse hvilke arter som blir kommersielt interessante på lengre sikt. Hvilke
arter som kan bli kommersielle avhenger av ulike rammebetingelser som kan endre seg over de
tidsperspektiver det tar å utvikle utnyttelsen av nye arter (Kilde Akvaplan Niva rapport
Kunnskapsgrunnlaget for nye arter i oppdrett).
Trøndelag har 23 % av jordbruksproduksjonen i Norge, deriblant en femdel av melkeproduksjonen,
ledende produksjonsmiljøer for svin, kylling og storfe, status som økologisk foregangsfylke på melk
og kjøtt og en robust foredlingsindustri. Med om lag 200 produsenter av lokal mat og drikke er
Trøndelag også Norges fremste lokalmatregion.
Jordbruksarealet i Trøndelag er på 1,6 millioner dekar hvorav 1,1 millioner dekar er grasmark og 470
000 dekar er kornarealer. Husdyrholdet er i hovedsak basert på lokale arealressurser, noe som sikrer
at det meste av jordbruksarealene er i drift. Melk- og storfekjøtt er den bærende produksjon målt i
både sysselsetting og verdiskaping. Trøndelag har omtrent en fjerdedel av alt økologisk areal i landet
og nærmere 40 % av alle økologiske melkekyr.
Fiskeri og akvakultur er store næringer i Nordland og Trøndelag. Fylkenes lange kystlinje er godt
egnet til fiskeoppdrett. Total mengde slaktet fisk var i 2018 ca 577 000 tonn, eller vel 42 % av den
nasjonale produksjonen både volum og verdi og for 17 prosent av førstehåndsverdien av ilandførte
fiskefangster i Norge (Kilde: Fiskeridirektoratet akvakulturstatistikk). 95 % av denne produksjonen
eksporteres til markeder over hele verden. Sammen med laksen transporteres også fisk og skalldyr til
de samme markedene.
Kystområdene i regionen anses å ha potensial for betydelig vekst i samlet biomasseproduksjon.
Utviklingen i har gått mot større lokaliteter i mer værharde kystområder. Det er fremdeles laks det
produseres mest av selv om man har en liten produksjon av regnbueørret, torsk, skjell og noen andre
marine arter. Oppdrett har betydelige utslipp av organisk materiale og næringsstoffene fosfor og
nitrogen.
Skogressursen i fylkene er økende, det hogges mindre tømmer enn tilveksten. Gjennomsnittlig årlig
avvirkning av bartrær fra skogen i Trøndelag var i perioden 2011-2015 var på ca. 840 000 m3.
Skogressursanalyser viser at hogstpotensialet per år i Trøndelag er ca. 1,1 mill. m3.
Produksjonsverdien fra skognæringa i Trøndelag er beregnet til 7,5 mrd. Skognæringa sysselsetter
nærmere 4 000 i Trøndelag. Av disse er vel 600 ansatte i primærleddet, 1550 i skogsindustrien og de
resterende i relatert virksomhet. Skognæringsklyngen ble i 2016 tatt opp i det nasjonale
klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og fikk Arena- status. Bedriftene i Arena
SKOG har en ambisiøs målsetting om å ta en ledende rolle innenfor utvikling av bioøkonomien.
Skogbruket i Trøndelag har et særdeles godt utgangspunkt med tilgang både på marked, komplette
verdikjeder for foredling, råstoffgrunnlag og ikke minst nettverk både på regionalt og kommunalt
nivå. Trebasert industri i Trøndelag er stor. I tillegg til tung treforedlings- og sagbruksindustri har
fylket et mangfold av små og mellomstore bedrifter knyttet til videreforedling av trevirke.
Nye næringer er det jobbet systematisk med både i Trøndelag og Nordland, herunder utvikling av
næringer som bygger på gårdens samlede ressurser. Bygdenæringene omfatter også
tjenesteproduksjon som Inn på Tunet, landbruks- og utmarksbasert reiseliv, lokal mat og opplevelser.
Verdiskaping fra tilleggsnæringene er betydelig og man ser økende muligheter innen dette området.
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Det utøves reindrift i de fleste kommuner i Trøndelag. Det er 63 siida-andeler - driftsenheter, fordelt
på 10 reinbeitedistrikt i fylket, og dette involverer i overkant av 300 reineiere. Antall rein har de siste
årene ligget på ca. 25 000 før kalving, og med et slakteuttak på omtrent 300 tonn årlig. Nordland har
også betydelig reindrift.
Landbruket i Nordland; informasjonen nedenfor er hentet fra regional plan for landbruket i Nordland
2018-2030. Hovedaktiviteten i jordbruket i Nordland i dag er knytta til volumproduksjon innenfor
grovfôrbaserte produksjoner som melk og kjøtt. Melkeproduksjon med storfekjøttproduksjon og
sauehold er de viktigste driftsformene. Nordland er derfor et stort husdyrfylke. Kumelk er en
betydelig sektor i norsk jordbruk og står for nesten en tredjedel av de totale produksjonsinntektene i
jordbruket. Landbruket i Nordland er et «småskala landbruk» i den forstand at driftsenhetene er
små. Klima, eiendomsstruktur og utforminga av landskapet er med på å definere rammevilkåra for
gårdbrukerne, og representerer i mange tilfeller en begrensning for vekst og utvikling.
Nordland har store skogressurser som gir gode muligheter for næringsutvikling. Arealmessig er
Nordland et av de største skogreisingsfylkene i landet, med et skogbevokst areal som tilsvarer 30 %
av totalarealet i fylket. Nordland har 6,4 mill. daa produktiv skog, 43 mill. m3 stående kubikkmasse,
og en samla årlig tilvekst på 1,1 mill. m3. Totalt volum er dobla fra 1970 til 2007. Grandominert skog
utgjør ca. 25 %, med en årlig tilvekst på 600 000 m3. Det avvirkes årlig ca. 180 000 m3, hvorav
skurtømmeret eksporteres ut av fylket, og massevirket brukes av Arbor-Hattfjelldal og Elkem Salten.
Dagens avvirkning er ikke tilstrekkelig til å dekke deres virkesbehov. Årlig avvirka kvantum genererer
verdier på ca. 500 mill. kr. Helgeland står for størstedelen av skogbruksnæringa i fylket.
Woodworks: Den etablerte klyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg
(i hovedsak i Trøndelag fylke). Det vil si næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med
samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig støtteapparat.
Et bredt partnerskap som i dag består av nærmere 50 deltakere, hvorav 15 kjernebedrifter, 9
klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, samt 12 samarbeids-partnere. Kontakt er godt etablert med
andre nasjonale og internasjonale miljø.
Nordland har store og gode utmarksressurser i form av beite, både for sau, geit, storfe, rein og
hjortevilt. Det er vel 200 000 sau på beite. Omregnet i saueenheter utgjør beitetrykket fra husdyrene
224 000 saueenheter. Tar vi med rein og elg utgjør beitetrykket i underkant av 300 000 saueenheter.
Med andre ord er bare ca. 30 % av beiteressursene i bruk. Fylket har store utfordringer i bruken av
utmarksbeite på grunn av at store deler av fylket utenom Lofoten/ Vesterålen også er leveområde for
rovvilt.
Trøndelag og Nordland har lange tradisjoner innen bergverksdrift. Den årlige omsetningen for
mineralnæringen er dominert av byggeråstoffer, industrimineraler og naturstein, der byggeråstoffer
er klart størst. Næringen har mange små virksomheter med lav omsetning. Potensialet for
mineralutvinning må ses i et langsiktig perspektiv, og realisering av potensialet er avhengig av flere
faktorer, bl.a. pris på råvare, tilgjengelighet og infrastruktur, kapitaltilgang, kompetanse og nasjonale
rammevilkår.
Trøndelag og Nordland har lange og sterke industritradisjoner. Historisk er industritradisjonene
forankret i verdikjedene med utgangspunkt i naturressursene. Også i dag er denne industrien og
primærproduksjonen gjensidig helt avgjørende for den ønskede utviklingen av bioøkonomien. Senere
har industrietableringene i større grad blitt knyttet til teknologi med utgangspunkt i regionens sterke
teknologimiljøer. En pågående digitalisering av samfunnet gir både utfordringene og mulighetene
som beskrevet i Industri 4.0. Kombinasjonen av sterke industritradisjoner og tett kobling til det
25

113

0 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer - 20/02614-1 Satsning på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer : Bio- og sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer. En vurdering av muligheter og innretning

regionale kompetansemiljøet bidrar til at Trøndelag og Nordland framover kan framstå som regioner
for reindustrialisering. Utnyttelse av regionale potensialer for ytterligere næringsvekst avhenger av
mer effektiv og målrettet samhandling mellom næringsliv, teknologileverandører og FoU-miljøer,
men også gjennom kontinuerlig utvikling av FoU-miljøene selv.

5.2 Regionale kunnskapsmiljøer
Kunnskapsinstitusjoner i regionene er sentrale leverandører av kunnskap og arbeidskraft.
Kunnskapsmiljøene har stor betydning både med hensyn til utviklingen i enkeltbransjer, til
etableringer og knoppskytinger og til utvikling av nye produkter og tjenester. Samtidig gjør miljøenes
omfang og størrelse dem til en viktig næring i seg selv.
NTNU og SINTEF er internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer innen teknologi, miljø og
samfunnsvitenskap. Begge representerer stor faglig bredde, har høyt vitenskapelig nivå og
omfattende internasjonalt nettverk og samarbeid. Nord universitet har en noe annen struktur og
kompetanse, herunder sterk entreprenørskapskompetanse og desentraliserte lokalisering.
Potensialet for å utvikle samarbeid basert på komplementaritet bør tas med i betraktning når Nord
universitet skal ta beslutninger om satsing på sirkulær bioøkonomi på Campus Steinkjer.
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er ett av landets største forskningsinstitutter med ca 700
ansatte og dekker tema som mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog,
foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Instituttet har enheter på 15 steder i landet, herunder 3
enheter innen de områder hvor Nord universitet også er lokalisert:


NIBIO Bodø med 6 medarbeidere har hovedfokus på algeforskning, er samlokalisert med
Nord universitet og har et marint laboratorium for forskning på makroalger og andre marine
organismer.



NIBIO Tjøtta har ca 15 medarbeidere. Stasjonen er tilknyttet Nordlands største gård med 850
daa fulldyrka innmark, ca 250 daa overflatedyrka beite og 5 400 daa utmark, hvorav det
meste er godt beite for småfe og storfe. I tillegg kommer eiendommen Skar i Vevelstad med
22 000 daa fjellbeite. Forskningen er integrert i NIBIOs totale forskningsportefølje og er
fokusert på jord-, plantekultur, utmarksressurser og næringsutvikling.



NIBIO Steinkjer ble etablert som ny forskningsstasjon med ca 20 medarbeidere 1. januar
2019, med status som en av fire regionale hovedenheter. I dette ligger et spesielt ansvar for
faglig utvikling på tvers av divisjoner og fagavdelinger. Stasjonen skal også styrke instituttets
regionale rolle i Trøndelag, i lys av regionreformen og som ledende nasjonalt institutt for
bioøkonomi. NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på
områder som er viktige for Trøndelag. Forskningsstasjonen i Steinkjer skal i hovedsak
innrette arbeidet rundt: Agronomi (jord, plantekultur) og husdyr, skog og skogforskning,
sirkulærøkonomi med vekt på næringsstoffer og miljøforskning, ressurskartlegging,
kartproduksjon og tilgrensende områder.

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske
fagområder. Instituttet har bruttoomsetning på rundt 40 millioner kroner og er omlag 45
medarbeidere. Forskningen er finansiert av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere.
Nordlandsforskning ble 1.1.2010 aksjeselskap eid av Nord universitet og Stiftelsen
Nordlandsforskning. Instituttet forsker innenfor områdene næring (innovasjon, regional utvikling,
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kultur, reiseliv og marin sektor), velferd (innovasjon, folkehelse, helse og omsorg, arbeid og
oppvekst) og miljø (klima, areal og blågrønn sektor, industri).
Trøndelag forskning og utvikling (TFOU) er et frittstående samfunnsfaglig forskningsinstitutt med 17
ansatte. TFOU forsker innenfor områdene velferd, forvaltning og næringsutvikling. Velferd omfatter
helse og omsorg, oppvekst og inkludering, samt lokal planlegging, by- og stedsutvikling. Forvaltning
og næringsutvikling omfatter innovasjon og bedriftsutvikling, næringspolitikk og virkemidler, samt
offentlig organisering og forvaltningsutvikling. Instituttet er eid av Nord universitet, SINTEF Holding
AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE), Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte.
Innovasjonscampus Steinkjer (ICS) ble etablert i 2019. Der finner vi NIBIO, Nord Universitet, Norsk
landbruksrådgivning (NLR), Landbruksdirektoratet, TFOU og 30 bedrifter og andre institusjoner.
Totalt skal ICS huse 450 kompetansearbeidsplasser. Dette blir en unik samlokalisering mellom
utdanning, forskning og næringsliv, og det skapes et regionalt, ledende og levende miljø for
innovasjon og vekst. Aktørene i ICS vil gjennom samlokalisering og komplementære roller og
kompetanser, være en del av broen mellom primærnæringene og ulike teknologi- og
innovasjonsmiljøer – og dermed representere svært viktige kompetanseressurser for regionens
satsing på bioøkonomi og sirkulær økonomi. Nord universitets lokalisering i ICS gir unike muligheter
for å utnytte potensialet for samarbeid med et bredt spekter av aktører i et innovasjonsrettet miljø.
ICS er en unik satsing i nasjonal sammenheng som er støttet av både sentrale statlige, regionale og
lokale myndigheter.

5.3 Nasjonale og regionale forvaltningsorganer
Steinkjer er utviklet som senter for flere nasjonale og regionale forvaltningsorganer som har
oppgaver og kompetanse som er svært sentralt for utvikling av bio- og sirkulærøknomi. Disse
virksomhetene etterspør også akademisk utdannet arbeidskraft, forskningsbasert kunnskap og bidrag
fra kunnskapsinstitusjoner i regionale utviklingsprosesser.
Landbruksdirektoratet er et utøvende forvaltningsorgan for de sentrale landbrukspolitiske
virkemidlene og et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Hovedoppgaven
til direktoratet er samordna, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler
rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri og handel. Stortinget vedtok i
2017 å flytte 30 årsverk fra Oslo til en ny enhet i Steinkjer, som skal vare etablert innen oktober 2020.
Enheten skal ha oppgaver innen skog, erstatningsordninger, arealforvaltning og administrasjon.
Distriktssenteret har kontor i Steinkjer. Dette er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke
kommuner og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.
Innovasjon Norge har regionkontor i Steinkjer og er en sentral aktør i regionalt utviklingsarbeid.
Fylkesmannen i Trøndelag har hovedsete i Steinkjer.
Trøndelag fylkeskommunes hovedadministrasjon er lokalisert i Steinkjer.
Steinkjer kommune har en aktiv strategi som bruker av forskning og initiativtaker til utvikling av
forskningsmiljøer i regionen.
De nasjonale og regionale forvaltningsorganene er viktig samarbeidspartnere for
kunnskapsinstitusjonene, som aktører for utvikling av bio- og sirkulærøkonomi både gjennom sin
kompetanse, forvaltning av virkemidler, etterspørsel etter arbeidskraft og ved at de bidrar til et mer
variert arbeidsmarked. Dette er et viktig fortrinn i konkurransen om godt kvalifisert arbeidskraft.
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6 Det nasjonale og aktørbildet
I dette kapitlet gis en kort oversikt over nasjonale kunnskapsinstitusjoner og andre aktører med
relevans for utvikling av sirkulær bioøkonomi. Dette er aktører som er både potensielle
samarbeidspartnere og konkurrenter til Nord universitet i utviklingen av virksomheten på Steinkjer.
Rammene for utredningen har ikke gitt rom for en fullstendig beskrivelse eller analyse av aktørbildet.

6.1 Forskningsinstitusjoner
Utvikling av bio- og sirkulærøkonomien innebærer endringer i alle næringer og sektorer. Et
kjennetegn ved sirkulærøkonomien er at den utvikles på tvers av etablerte lineære og sektorbaserte
strukturer. Det betyr også at hele spekteret av kunnskapsinstitusjoner, disipliner og fagmiljøer kan
betraktes som relevante bidragsytere. Listen i Regjeringens bioøkonomistrategi som inkluderer 37
nasjonale kunnskapsinstitusjoner innen bioøkonomien, er godt dekkende for denne type aktører.
Dette er i hovedsak universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, se tabellene nedenfor. Noe av
aktørene har vært gjennom organisatoriske endringer og fusjoner slik at de kan ha andre navn i 2020.
Det er sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innen bio- og sirkulærøkonomi både i de andre
nordiske landene og mange europeiske land. For Nord universitets utvikling av virksomheten på
Steinkjer, antas det i første omgang å etablere oversikt over, og kontakt med, de utenlandske
universiteter og forskningsinstitutter som kan være de mest aktuelle samarbeidspartnere. Nord
universitet på Steinkjer vil i denne konteksten være en svært liten aktør som ikke vil framstå som en
reell konkurrent i noen bredde. Nord universitets utfordring vil snarere være å framstå som attraktiv
samarbeidspartner ved å utvikle et attraktivt «nisjetilbud» for både forskere og studenter, forankret i
regionens særskilte ressursgrunnlag og forutsetninger innen sirkulær bioøkonomi.
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6.2 Nasjonalt virkemiddelsystem
Oppdraget som er grunnlag for dette notatet, dreier seg om å gi innspill til Nord universitets utvikling
av «profilområder» innen bio- og sirkulærøkonomiforskningen ved Campus Steinkjer. Det nasjonale
virkemiddelsystemet skal i prinsippet være tilgjengelig på likeverdige nivå i alle regioner. Men når
kunnskapsinstitusjoner og sentrale virkemiddelaktører er lokalisert i samme by, åpner det for en tett
kontakt i arbeidet for innovasjon og omstilling i næringslivet. Virkemiddelapparatet er primært er en
del av rammebetingelsene for næringslivet, men bidrar også både direkte og indirekte til å skape
både rammebetingelser og markeder for forsknings- og utdanningsinstitusjonene.
Endringer i virkemiddelsystemet er under vurdering, bl a med grunnlag i rapport fra Deloitte
(november 2019): «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Helhetlig
anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet». Denne må
sees i sammenheng med den nylig gjennomførte regionreformen og pågående prosesser for å
avklare regionenes framtidige rolle og oppgaver, herunder forvaltning av næringsrettede virkemidler.
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Retningen for disse endringene innebærer at større fullmakter og økte økonomiske virkemidler
legges til de nye fylkene. En konsekvens av dette vil være at det virkemiddelforvaltningen kan legge
til rette for å se regionalt næringsliv, klynger og kunnskapsmiljøer i mer helhetlig perspektiv.
Betydningen av regional tilstedeværelse for kunnskapsinstitusjonene kan dermed øke, og NORD
universitets utvikling av enheten i Steinkjer kan sees i lys av dette.
I figuren nedenfor er det vist en oversikt over det virkemiddelsystemet som er til rådighet for
utvikling av norsk bioøkonomi, denne er hentet fra den nye felles handlingsplan for norsk
bioøkonomi fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Regionale forvaltningsinstitusjoner og
virkemiddelaktører er omtalt i kap 5.3 foran.

Figur 7 Virkemiddelaktørenes ordninger dekker hele utviklingskjeden fra grunnforskning til
markedsintroduksjon. Kilde: Felles handlingsplan for norsk bioøkonomi, 2020
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7 Strategisk posisjonering: Skisse av
mulighetsområde
Nord universitets satsing på sirkulær bioøkonomi må finne sin plass blant universiteter og andre
forskningsmiljøer som også arbeider med sirkulær bioøkonomi, samtidig som det ivaretar sin rolle
som universitet med føringer fra utdanning over mot forskningssiden. Dette gjelder både nasjonalt
og internasjonalt.
Det vil alltid være to prinsipielt ulike veier til en fremtidig posisjon innenfor bioøkonomi: til en slik
posisjon: (1) En type veien blir til mens en rekrutterer studenter, kommer over dyktige forelesere
med godt initiativ og får napp på lokale prosjektinitiativer – som en form for Mintzbergsk
fremvoksende «Emergent strategy». Alternativet, (2), kan betegnes som strategisk plan – en planlagt
disponering av ressurser mot en kontekst av muligheter og utfordringer. Siktemålet er klart, gjerne
med både visjon og strategisk posisjon, dvs. et sikte mot å bevege den relevante ressursbasen inn i
en ønsket posisjon i utdannings- og kunnskapsverdenen med et virksomhetssystem som, ex-ante,
virker spesielt attraktivt og samtidig oppnåelig.
Det er ikke urimelig å tenke seg at mange utdannings- og forskningsmiljøer gjerne vil det siste, men
fungerer ut fra det første alternativet. Og, uansett, vil det være snakke om en kombinasjon, spesielt
fordi menneskelige ressurser er helt avgjørende for utfallet. I tillegg er rekruttering og langsiktig
kompetansebygging deler av virksomheten som er preget av usikkerhet.
Det første steget for Nord universitet på veien mot å bli et stert kunnskapsmiljø innen bioøkonomi,
kan derfor være å ha et syn på hvordan man vil bruke strategi som et redskap i utformingen av en slik
satsing. For et miljø med spesiell fokus på innovasjon, kan det være greit å minne om Schumpeters
ord i forordet til andreutgaven av Socialism, Capitalism and Democracy i 1947: «Det planlegges alltid
alt for mye, det tenkes alltid alt for lite». I det følgende ser vi på begge alternativer, og hvilke
muligheter de medfører.

7.1 Strategisk plan; målrettet ressursdisponering for gitte mål og
muligheter
Utgangspunktet her er ønske om en planmessig utvikling mot en forhåndsdefinert posisjon, og
selvsagt, med både retrett- og omdisponeringsmuligheter for å redusere risiko underveis. Da trenger
man først å spenne ut mulighetsrommet eller handlingsrommet med et kart som viser alternativer og
forsøker å plassere egen institusjon og andre, konkurrerende institusjoner blant disse alternativene.
Utviklingen av Nord universitet mot en styrket posisjon innenfor sirkulær bioøkonomi vil si å endre
egen relasjon til andre aktører, til utdanningssøkende og til teknologien i vid forstand.
I denne forenklede analysen, ser vi først på mulighetsrommet. Deretter plasserer vi andre aktører og
dagens virksomhet i dette bildet.

7.1.1 Mulighetsrommet
Det strategiske mulighetsrommet for Nord universitets satsing på sirkulær bioøkonomi skal vise
valgmulighetene. Valgmulighetene beskrives ved noen sentrale dimensjoner eller «veivalg».
Mulighetsrommet kan defineres ut fra mange mulige dimensjoner. Nedenfor skisseres ikke mindre
enn seks mulige dimensjoner eller veivalg: (1) dreier seg om relasjonen mellom forskning og
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undervisning, (2) reiser spørsmål ressursgrunnlaget; skal det satses ut fra dagens kompetanse og
temaområder, eller skal temaområdene revideres, endres eller kompletteres, (3) gjelder vurdering av
tematisk og faglig dybde og bredde, (4) retter oppmerksomhet mot spørsmål om regionalt kontra
nasjonalt, eller internasjonalt, fokus i forskningen, (5) handler om nettverket mellom forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, mens (6) peker på mulighetene for nye virksomhetsmodeller basert på
digital teknologi. Det er et stykke utenfor vår rammer for denne utredningen å gjøre mer enn å
skissere alternativer. Vi vil i siste kapittel presentere noen prioriteringer vi mener å kunne begrunne,
men hovedoppgaven med å evaluere, prioritere og utdype dimensjonene i mulighetsrommet og vise
hva de konkret kan bety for satsingen med utgangspunkt i Steinkjer, må i stor grad overlates til det
videre arbeidet.
1.

Fullt integrert undervisning og forskning, bieffekt av undervisningen, eller selvstendig
forskningsdel: Ved utviklingen av en posisjon innenfor bioøkonomi har Nord universitet
muligheten for å velge en mer rendyrket forskningssenter-tenkning enn å bygge videre på
forskning som først og fremst er finansiert som en sideeffekt av utdanning og
studentrekruttering.
o

I utgangspunktet utdanningsdrevet: Forskningen ved et universitet avhenger av
universitetets økonomimodell. Vi oppfatter at forskningen ved Nord universitet i stor
grad er utviklet fra utdanningsvirksomheten. Utdanningen gir grunnlag for relativt
stabile inntekter, med tilsettinger som har forskningsmulighet og -plikt. Andelen
tilsatte med forskningskompetanse vil variere, og virker å være lavere i Steinkjer med
høyskoletradisjon, enn i det mer typiske universitetsmiljøet i Bodø.

o

Mulighet for ren forskningssenter-tilnærming: Ved utviklingen av en posisjon
innenfor bioøkonomi har Nord universitet muligheten for å velge en mer rendyrket
forskningssenter-tenkning. Det vil bryte med tradisjonen. Rekruttering av mer
spesialisert forskningskompetanse kan imidlertid gi en raskere vei inn mot
kunnskapsutvikling rettet mot forvaltning, næringsutvikling og ressursgrunnlag i den
regionale bioøkonomi. Det er også mulig at slik rekruttering vil stimulere forskningen
ved universitet som helhet og i Steinkjer spesielt, enn ved å starte med en
reorientering av en stab som i stor grad er rekruttert ut fra hensynet til
undervisningen.

2. Dagens eller betydelig endret ressursgrunnlag som utgangspunkt: Satsingen kan bygge på
dagens aktivitet innen undervisning og noe forskning eller satsingen kan innebære betydelig
endring i den faglige vektleggingen. Hvorvidt man først og fremst satser på å styrke og
videreutvikle det tilbudet man har erfaring og ressurser for, eller vil inn på nye temaområder,
vil ha betydning for videre prosess og organisering av satsingen. Spørsmålet kan derfor
fortjene plass blant de strategiske veivalgene.
o

Har posisjon og ressurser innenfor husdyrfag og naturressursforvaltning: Nord
universitet har, med Steinkjer som sentrum, en regional og, i noen grad, en nasjonal
plass innenfor bioøkonomifeltet. Her er vekten på utdanning høy. Det er derfor mulig
å tenke seg en konsolidering med dagens faglige innretning som utgangspunkt.
Sammen med innovasjonsfag (Bodø) og samfunnsfag ved handelshøyskolen, er det et
grunnlag for å styrke sårbare undervisningstilbud i Steinkjer og styrke forskningen på
en etablert basis i Steinkjer og Nord universitet generelt. Det er også mulig å
gjennomføre oppbygging av forskningen innenfor de etablerte fagfeltene ved
Steinkjer. En satsing på bioøkonomi trenger ikke bety helt nye temaområder.

o

En bred satsing på sirkulær og verdiskapende, regenerativ bioøkonomi krever både
utvidelse og konsolidering: Hvis Steinkjer skal bli et sentralt miljø for utdanning og
forskning, eller ren forskning, for å bidra til utviklingen av bioøkonomien som helhet,
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vil satsingen antagelig kreve at man både styrker svale kurstilbud innenfor relevante
fagområder, og tilfører fag som kan dekke mer av helheten i bioøkonomien. Det kan
innebære en vesentlig endring i ressurstilfanget, spesielt i Steinkjer.
3. Faglig fokus og bredde: Temaet sirkulær, regenerativ bioøkonomi er tverrfaglig og kanskje
interdisiplinært i betydningen at det reiser problemstillinger som ikke kan håndteres ved å
legge sammen analyser basert på enkelte, eksisterende fagdisipliner.
o

Dybde i enkeltdisipliner er nødvendig: Selv om sirkulær bioøkonomi sannsynligvis
krever både multidisiplinær, inter- og transdisiplinær tilnærming, blir det ikke mindre
behov for å beherske enkeltdisipliner innenfor f.eks. biologi, ingeniørfag,
digitalisering, innovasjon, samfunnsfag. Men det blir også behov for å kunne beherske
problemrettet integrasjon av ulike faglige tilnærminger og utvikling av nye faglige
tilnærmingsmåter3. Det kan være nødvendig å bryte ned grensene mellom
fagdisiplinene, eller utvikle nye, helhetlig tilnærminger til de utfordringene som reises
ved en sirkulær og verdiskapende moderne bioøkonomi.

o

Miljøet i Steinkjer er i dag konsentrert om relativt få temaområder, dels med sårbar
og lokal studentrekruttering: Med virksomhet innenfor særlig husdyrfag og
ressursforvaltning, har miljøet prioritert relevante og sentrale temaområder for
næringsaktiviteten og forvaltningen i regionen. Med evne til å trekke på Bodømiljøet
blir det også mulig å fremstå som et sterkt miljø innenfor næringsutvikling,
innovasjon og samfunnsfaglige tilnærminger til sirkulær bioøkonomi. Fra Mo i Rana
kan man også trekke på spesialkompetanse innenfor sirkulær økonomi. Men flere av
kurstilbudene i Steinkjer er sårbare, forskningskapasiteten er begrenset ved andelen
av staben som har forskerkompetanse, og forskningsaktiviteten er også begrenset.
Evnen til å utnytte de samlede ressursene i Nord universitet systemet, kan derfor være
begrenset.

o

Både konsolidering og utvidelse av temafeltet kan være løsninger: Situasjonen tilsier
at det kan være nødvendig å vurdere, som ett alternativ, en konsolidering innenfor
etablerte temafelt, hvor tilbudene og temaområdene styrkes og evt. kompletteres med
økt dybde innenfor dagens temaområder, f.eks. med satsing på husdyrernæring,
husdyrholdets driftsøkonomi, klimavennlige produksjonsformer, regenerativ
utnyttelse av visse typer naturressurser. Det andre alternativet kan være å la dybden
håndteres ved basisutdanninger ved andre universiteter f.eks. innenfor
husdyrernæring, og rette oppmerksomheten i Steinkjer og innenfor NORDs
bioøkonomiske satsing primært mot faglig integrerende temaer og problemrettet
forskning og utdanning. Eksempler på slike temaer kan være sirkulær bioøkonomi
eller institusjonelle forutsetninger for regenerativ forvaltning av bioressurser med vekt
på naturressursene i regionen, innovasjon innenfor fôrutvikling og nye
proteinressurser for husdyr.

4. Regionalt kontra nasjonalt arbeidsfelt i forskningen: Studentrekrutteringen må antagelig
være nasjonal og dels internasjonal, mens en spisset forskning gjerne kan være rettet mot
temaer som er spesielt viktige for regionen:
o

3

Nasjonal og internasjonal satsing innenfor utdanning: Avhengig av tematisk og
faglig innretning, vil studenter bli rekruttert der interessen er å finne, både nasjonalt
og også i en viss grad internasjonalt. For internasjonal rekruttering vil ikke minst

Se gjerne et eksempel på forklaring av multidisiplinær, interdisiplinær og transdisiplinær tilnærming her:

https://blogs.lt.vt.edu/grad5104/multiintertrans-disciplinary-whats-the-difference/
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økonomiske vilkår, kunne ha stor betydning, slik man har sett ved internasjonal
rekruttering til både norske og danske universiteter.
o

5.

Forskningen har alternativer: For en spisset satsing på forskning er alternativene
klarere; regionen fra Midt-Norge og nordover har et særpreget næringsliv, en
bioøkonomi og en geopolitisk kontekst som har et særpreg med spesielle utfordringer
og kunnskapsbehov. Erfaringen, f.eks. fra satsingen i Mo i Rana, har også vist at det
finnes muligheter for utviklingen av innovative, lokale næringsmiljøer som
mobiliserer virksomheter for regionalt forankrede forsknings- og kunnskapssatsinger i
regionen. Samtidig har både husdyrhold, naturressursforvaltning, regenerativ
bioøkonomi og sirkulær økonomi generelt, fellestrekk uansett geografisk anvendelse.
En stadig større del av norsk forskning for bærekraftig bioøkonomi må sannsynligvis
også orienteres mot felles europeiske oppgaver. Det kan være en styrke i bevisst valg
av anvendelsesområde for kunnskap og forskningskapasitet, som for naturressurser
kan dreie seg om geografiske avgrensninger.

Internasjonalt kontra nasjonalt nettverk: Et norsk universitet trenger sterke internasjonale
relasjoner som kan støtte opp om egen forskning og undervisning. Relasjonene kan baseres på
samarbeid på institusjonsnivå, eller på enkeltforskernes initiativ og interesser. Formen for
internasjonal nettverksbygging vil variere avhengig av om det er utdanningen eller et
forskningssenter som skal styrkes. Videre vil regional kontra nasjonal- eller europeisk fokus ha
betydning. NTNU og NMBU vil antagelig alltid kunne ha et sterkere internasjonalt nettverk
innenfor ulike deler av bioøkonomisk forskning og høyere utdanning enn Nord universitet.
Dersom styrkingen av Nord universitet’s posisjon skal baseres på selvstendig internasjonal
nettverksutvikling, vil det antagelig kreve konsentrasjon om noen få, utvalgte fagområder.

6. Ny teknologi for undervisning, datahåndtering og kunnskapsformidling kan gi nye
virksomhetssystemer: Et element i posisjoneringen av et universitetsmiljø under oppbygging,
kan være teknologivalg, spesielt hvordan man forholder seg til digitalisering. Verdikjeden fra
registreringer via grunnforskning til anvendt problemløsning og formidling / undervisning,
dreier seg om informasjon og bruker informasjonsteknologi. En mulighet for Nord universitet,
med vekt på miljøet i Steinkjer, kan være å legge særlig vekt på nye teknologiske muligheter i
undervisning og forskning.
o

Digitaliseringen kan omdanne forskning og undervisning: Universiteter må
antagelig raskt tilpasse seg ny informasjonsteknologi og digitale arbeidsformer. Men
det kan neppe utelukkes at det i årene som kommer vil være betydelig forskjell på
institusjoner som legger spesiell vekt på å utnytte ny teknologi innenfor undervisning
og forskning, og mer tradisjonspregede miljøer. Det er ikke gitt om utviklingen vil gå i
ens retning, eller om det blir mer diversifisering mellom institusjoner når det gjelder
satsing på utnyttelse av informasjonsteknologi og digitale løsninger.

o

Miljøet i Steinkjer kan ha betydelig fleksibilitet: Når man har muligheten for å
utforme et universitetsmiljø med relativt få bindinger i dagens virksomhet, har man
mulighet for å utnytte informasjonsteknologi og datavitenskap på nye områder.
Mulighetene innenfor sirkulær bioøkonomi dreier seg om tverrfaglighet, ikke minst
datateknologi og ingeniørfag. Den digitale økonomien skaper spesielle muligheter for
transformasjon innenfor kunnskapsutvikling, undervisning, forskning og innovasjon.
Digital teknologi gir nye muligheter for geografisk rekkevidde, nettverksbygning
innenfor forskning og innovasjon. Særlig ved oppbyggingen av et faglig miljø ved et
universitet, vil det være muligheter for valg av teknologifokus i utviklingen av
tilbudet.
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Enkelte av disse seks dimensjonene eller parameterne i et strategivalg er overordnet andre
parametere. Valget mellom en undervisnings- eller forskningsbasert satsing er antagelig
grunnleggende. Det samme er valget mellom å styrke og utvide innenfor eksisterende fagfelt eller
utvide ressursbase og tematisk arbeidsfelt. Alternativene på dette nivået er forsøkt illustrert i figur 8.

Figur 8 Mulighetsområde; forsknings-/ utdanningsrettet satsing og ressursbase

Figuren beskriver valget mellom å styrke seg der man er, sikre kurstilbudene som basis for videre
forskning (øverst, til høyre), eller å ta steget over i mer ukjent terreng. Et forsiktig steg er å bygge
forskningen rundt temaer der man har personell og studenter, kan utvikle masteroppgaver og
stimulere til mer forskning (øverst, venstre).
En faglig reorientering er krever større omstilling, og mer grundig vurdering. Dersom reorienteringen
skal være utdanningsdrevet, blir det primært en vurdering av hvor man kan etablere attraktive
kurstilbud med høy relevans for sirkulær, verdiskapende og regenerativ bioøkonomi. Alternativt kan
man etablere et forskningssenter innenfor bioøkonomi som drivkraft for omstilling. Suksessen vil i
første omgang avhenge av gjennomslag for forskningsfinansiering, men for universitetsmiljøet som
helhet og på Steinkjer spesielt, vil suksess også kreve en samtidig økning og bredde i tilgang på
studenter.
For hver av mulighetene som er illustrert i figur 8, er det flere alternative tilpasninger. Neste matrise
ser på sammenhengen mellom spørsmålet om geografisk orientering og faglig innretning (figur 9).
Geografisk orientering dreier seg om regional fokus kontra nasjonal, inklusive EU forskning. Den
tematiske og faglige innretningen gjelder her for nederste linje i forrige figur, dvs. der man skal
reorientere det faglige miljøet. Her skisseres to alternativer; mer dybde innenfor biofagene, eller mer
bredde med større vekt på samfunnsfagenes bidrag til å skape forutsetninger for sirkulær,
verdiskapende og regenerativ bioøkonomi.
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Figur 9 Spesifikasjon av alternativer for en utvikling med reorientering av faglig grunnlag.

Figur 9 viser fire mulige tilpasninger som både kan være relevante for en satsing på et
forskningssenter med sidevirkninger for undervisning, eller en satsing på kurs- og undervisningstilbud
med ressurser som har evne til å trekke studenter, regionalt, eller nasjonalt og internasjonalt, og
samtidig forutsetninger for å utnytte disponibel tid for forskning på en god måte. I øverste linje vil
det være fokus på naturfagene, nederste linje vil beholde en kjerne av naturfag, men komplettere
denne kjernen med økt satsing på samfunnsfag som drøfter f.eks. rammebetingelser, politiske
prosesser regionalt, nasjonalt og internasjonalt, forbrukerholdninger, samfunnsøkonomiske
konsekvenser og sosial bærekraft.
Vi har ovenfor nevnt at en utdanningsdrevet satsing vanskelig kan ha et målområde som først og
fremst er regionalt. Sterke utdanningstilbud vil, sannsynligvis, måtte bety betydelig oppslutning på
nasjonalt plan og, i tillegg attraktivitet for internasjonale studenter. Det betyr imidlertid ikke at det
regionale fokus ikke kan være relevant også for en tilpasning i nederste høyre rute i figur 8. Det er
innretningen av forskningssatsingen, og også temavalgene for undervisningen, som har en mulig
regional forankring i figur 9.
To dimensjoner er ikke omtalt nærmere. Det ene er nettverkene, det andre gjelder teknologien og,
først og fremst, digitaliseringen av utdanning og forskning. Begge disse dreier seg i stor grad om
hvordan man vil gjennomføre en satsing og bygge opp et fremragende miljø med sentrum i Steinkjer.
Teknologi kan f.eks. være viktig for å kompensere for en beliggenhet med svakere infrastruktur enn i
de fleste hovedlokasjoner for universitetsutdanning. Videre vil teknologi gi langt større fleksibilitet
når det gjelder å knyttet til seg ressurser, utfylle egne kurstilbud osv. med tilbud fra andre.
De to dimensjonene kan sees i sammenheng. Teknologi kan gjøre det enklere for Steinkjer å bli et
regionalt nav i et nettverk som knytter sammen fremragende undervisnings- og / eller
forskningsressurser fra Norge og internasjonalt. En visjon om et moderne nettverksmiljø kan spesielt
være i tråd med, og en forutsetning for en effektiv utvikling i retning av faglig reorientering for
styrket tilbud innen bioøkonomi i Steinkjer.
Denne utredningen er bedt om å vurdere effektene av etablering av Landbruksdirektorat og NIBIO
som del av kunnskapsklyngen i Steinkjer. Som det framgår av gjennomgangen i kapittel 5, er de to
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etableringene en styrke for utviklingen av Nord universitet med sentrum i Steinkjer. Men
mulighetene for å nyttiggjøre seg de to miljøene, avhenger av strategien. F.eks. kan både NIBIOansatte og, i noen grad, ansatte i direktoratet være ressurser i undervisning, begge miljøer kan tilby
veiledning og datagrunnlag for masteroppgaver osv. Begge kan også være ressurser for utforming av
forskningsprosjekter og, for NIBIOs del, partnere i gjennomføring. På den annen side er det
plantefaglig kompetanse og skogressurser som primært vil dominere i NIBIO-miljøet, men også
miljøfaglig, samtidig som den biofaglige bredden i direktoratets stab i Steinkjer ser ut til å bli
begrenset. Ved evalueringen av de strategiske alternativene som er skissert, vil derfor de to eksterne
miljøene i samme kunnskapsklyngen, spille ulike roller.

7.2 Om veien blir til, mens Steinkjer og universitet går: En illustrasjon.
En «veien blir til» strategi er et alternativ til den systematiske utforskingen av mulighetsrommet som
er beskrevet i 7.1. Her illustreres en mulig slik tilnærming i fem steg som en gjentagende prosess (1)
definere retning, (2) konsolidere, (3) velge kriterier, (4) gjennomføre første steg, (5) evaluere og
fortsette fra (1).


Definere retning: Vedtaket om «å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen
bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i Bodø og
på Steinkjer» kan gi tilstrekkelige premisser for de første stegene. Hvorvidt de første stegene
vil innebære forsknings- eller utdanningsorientert satsing, kan avhenge av hvor man ser de
beste rekrutteringsmulighetene for nøkkelpersoner. Det er mulig å søke dyktige personer med
fleksibel vektlegging av forskning kontra undervisning. Det er samtidig heller ikke gitt hvilke
av de andre strategialternativene som er beskrevet som del av 7.1 som bør velges. Usikkerheten
kan være for stor, muligheten for at uforutsigbare forhold vil påvirke veivalgene, får som
konsekvens at man prioriterer prøving, evaluering og fleksibilitet.



Konsolidere: Retningsvalget er utgangspunkt for konsolidering. For Nord universitet og for
Steinkjer spesielt, kan ikke dagens situasjon anses som robust. Forskningsproduksjonen er for
lav og flere av kurstilbudene savner attraktivitet og har få studenter. Konsolidering vil si at
man sikrer seg mot at de posisjoner man ønsker å beholde, ikke forvitrer på veien.
Konsolideringsfasen kan innebære at ressursene konsentreres om de kursene som vurderes
som å gi mest igjen for endret ressurstilgang. En styrking av forskningen kan kreve en person
som mobiliserer og motiverer for forskning, og sørger for god veiledning i gjennomføringen.



Velge kriterier: Når retningen er valgt, utgangspunktet er trygghet, må kriteriene utformes for
første steg inn på den utviklingsveien som skal gi en sterk posisjon. Kriteriene kan dreie seg
om hvilke risiko man ønsker å ta, dvs. grad av fleksibilitet, finansielle muligheter, om det skal
legge nye føringer f.eks. for prioritering av forskning kontra undervisning, om nye ressurser
skal ha Steinkjer som primært tilholdssted, og om det er akseptabelt med II-er stillinger.
Spørsmålet om det er mulig å etablere et gaveprofessorat, en partnerskapsavtale for satsingen
med regionale myndigheter eller næringsinteresser, kan være viktig.



Gjennomføre første steg: Det første steget vil trolig innebære en kombinasjon av rekruttering
av nye personer, etablering av tettere samarbeid med miljøer i Steinkjer, regionalt eller
internasjonalt, og tydeligere profilering av undervisningstilbud. Kombinasjonen avhenger av
hva som samsvarer best med de valgte kriteriene, og særlig rekrutteringsmulighetene. Det er
fullt mulig at løsningen blir en kombinasjon av flere av alternativene i mulighetsrommet (avsn.
7.1), f.eks. at det både rekrutteres en sentral person for utvikling av forskningsprosjekter og
ressurser som kan komplettere kurstilbudet. Samspillseffekten mellom de to er vanskelig å
forutse, men kan gi positive synergier.
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Evaluering og gå tilbake til retningsvalget: Poenget er å bruke noe tid på å samle erfaring og
justere forventningen til det gitte retningsvalget og valgkriteriene for neste steg. Hvis
rekrutteringsmuligheten viser seg vesentlig bedre enn opprinnelig forventet, gir det grunnlag
for en utvikling hvor vellykket rekruttering får stor betydning. Dersom rekruttering viste seg
vanskelig og lite forutsigbar, kan det være grunn til å se nærmere på alternativer, f.eks.
nettverk med andre universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter osv. Erfaringen kan også
dreie seg om interne forhold, evnen til å fatte nødvendige beslutninger om ressursdisponering,
organisatorisk plassering av nytilsatte, spesielt på forskersiden, rapportering og oppføling av
de nytilsatte mm.

7.3 Mulighetsrommet i praksis
Avsnittene ovenfor har brettet ut et stort og
komplekst mulighetsområde for en strategisk
satsing på bioøkonomi med utgangspunkt i
miljøet i Steinkjer. Mulighetene som er
beskrevet, er generiske og kunne vært
skissert for mange ulike satsinger innenfor
norske universiteter. Det er først når vi
kommer til de konkrete, faglige og
organisatoriske prioriteringene, særtrekkene
ved utgangspunktet for Nord universitet og
ressursgrunnlaget i regionen, får betydning.
Satsingen ved Nord universitet kan som vist
rettes spesielt mot det regionale
ressursgrunnlaget eller søke en posisjon som
først og fremst utfyller det nasjonale tilbudet
av universitetsutdanning og forskning. I dette
avsnittet forsøker vi å konkretisere
mulighetsrommet for satsingen.

Fra notat som beskriver rammer for dette
notatet/oppdraget
«Skal et framtidig spisset forskningsmiljø innen
bioøkonomi/sirkulær økonomi kunne ta en
nasjonal og internasjonal posisjon må det være
aktivt publiserende, og ha en stor del av sin
aktivitet finansiert gjennom NFR- og EU
tildelinger. Skal en slik satsing lykkes vil det
kreve at fakultetenes fagmiljøer støtter
oppunder en slik satsing, og bidrar faglig til å
understøtte en faglig spiss på Steinkjer».
«Utredning om mulighetsrommet for å bygge
opp et faglig forskningsmiljø på Steinkjer innen
bioøkonomi/sirkulær økonomi og/eller
innovasjon knyttet til grønn vekst, herunder
foreslå hvilken faglig innretning fagmiljøet må
ha for å kunne ta en nasjonal og internasjonal
posisjon»

7.3.1 Muligheter i et attraktivt og særpreget ressursgrunnlag
Trøndelag og Nordland har en unik geografi og grunnlag knyttet til bioressurser, som også bør være
interessant for internasjonalt forskningssamarbeid som EU-prosjekter der regionene kan tilby godt
grunnlag for casestudier i forskning på integrerte bioøkonomi-løsninger.
Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land er i sterk vekst og utvikling og kan gi store
muligheter for næringslivet. Trøndelag og Nordland er fylker som har godt utgangspunkt for å bygge
videre på de sterke produksjonsmiljøene og verdikjedene innenfor jordbruk, skogbruk og havbruk.
Med betydelig industri og sterke kunnskapsmiljøer er det også stort potensiale ved en bedre kobling
mellom sektorer, verdikjeder og mellom produksjonsmiljøene og teknologimiljøene i regionen.

7.3.2 Muligheter i kobling mellom nasjonale og internasjonale temaområder
Forskning og utdanning med et regionalt ressursperspektiv vil ha relevans i lignende regioner og for
tilsvarende ressurser også internasjonalt. Gjennom forsknings- og utdanningssamarbeidet i EØSområdet, vil en regionalt rettet satsing på bioøkonomi ha store muligheter for å bygge internasjonale
nettverk og hente kompetanse fra andre regioner.
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De fleste temaene som er nevnt i matrisen i figur 9 kan forfølges også gjennom internasjonalt
forskningssamarbeid, enten det gjelder regionalt eller nasjonalt rettet tematikk. Eksempler på andre
aktuelle forskningstema i bioøkonomien som gjelder både i Norge og EU er
a) misforhold mellom offentlige reguleringer og næringsaktørers muligheter for bærekraftige
praksiser (f.eks. i landbruket) og
b) eksistens av separate politikker (“siloer”) for ulike enkeltsektorer, slik som jordbruk, skog, og
fiskeri / akvakultur.

Det siste påvirker næringsutøvernes muligheter til å anvende ressurser på tvers av verdikjedene, og
dermed utvikling av kretsløp (sirkulær økonomi). Å studere slike problemstillinger krever tverrfaglig
forskning.
Det ligger store muligheter i tverrfaglige tilnærminger til helhetlige, bio- og samfunnsfaglige,
biorelaterte problemstillinger. Horisont 2020, Horisont Europas forgjenger, opererte med strenge
krav til at prosjektpartnere jobber tverrfaglig, og at forskningsagendaer utformes i samarbeid med
kunnskapsbrukere langs hele prosjektlivsløp. Dette er (særlig) krevende for enkeltstående forskere
og forskningsinstitutter. Et tverrfaglig og samfunnsforankret nettverk vil, i tillegg til å gjøre norske
aktører som deltar i nettverket mer attraktive sett fra Kommisjonens perspektiv, kunne gjøre det
lettere for flere å delta i EU-prosjekter. Dette vurderes som svært viktig av prosjektpartnere, da det
kan øke sjansene for flere norske Horisont-prosjekter, særlig også fordi Trøndelag er etablert som
bioøkonomiregion, med potensial for mer offensiv utvikling av prosjekter og piloter som andre
norske (og utenlandske) regioner og aktører kan lære av.
Det er både behov og mulighet for trippel/quadro helix aktørsamarbeid for å påvirke både Norges og
EUs innovasjons- og forskningsstrategier knyttet til politikkutvikling innenfor bioøkonomi. For at
Norge og Europa skal kunne bli mer bærekraftige, er det viktig at det samarbeides på tvers av
sektorer, samt vurderes hvorvidt sektorene i seg selv bør endres. En slik tverrfaglig og tverrsektoriell
tilnærming til bioøkonomi, er særlig viktig i en tid hvor aktørenes rolle utvides fra produksjon av mat
og fiber til å inkludere flere steg i den bioøkonomiske sirkelen slik som økosystemtjenester,
karbonfangst- og lagring og utnyttelse av restprodukter.

7.3.3 Behov som følge digitalisering og grønt skifte
Til sist, for en utdanningsinstitusjon, er det viktig å understreke at Norge har store, udekkede
kompetansebehov i møte med digitalisering og grønt skifte innenfor en ramme av bærekraftmålene.
Det vil være behov for nye ferdigheter og kunnskaper innenfor kompleks systemanalyse; herunder
helhetlig samfunnsutvikling og transformasjon, lokal ressurshåndtering, regenerativ bioøkonomi,
systembiologi og bioinformatikk osv. Dette inkluderer kunnskapsgrunnlag for kompetanse knyttet til
behovet for komplekse systemanalyser og livsløpsanalyser. Samtidig har flere utredninger påpekt
treghet i omstillings- og tilpasningsevnen i utdanningssystemene. Disse analysene påpeker
utfordringer som også antas å prege Nord universitet, men som samtidig gir store muligheter for et
moderne universitetsmiljø med tilpasningsevne.
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8 Strategisk posisjonering for bioøkonomisatsing

«NORD Steinkjer»
Det er verken gitt at Nord universitet trenger en klar formening om hvor miljøet for bioøkonomi skal
posisjoneres innenfor et stort mulighetsområde, hvilke dimensjoner i det strategiske veikartet som er
viktigst å vektlegge, eller hva posisjonen skal være. I en ganske usikker kompetanseverden, kan det
rekke med klar målforståelse som gir retning og bevissthet om de første stegene som kan åpne nye
muligheter på vei mot å realisere målet (jf avsnitt 7.2).
Forrige kapittel drøftet mulighetsrommet med generiske og noen mer konkrete elementer og
illustrasjoner. I dette siste kapitlet presenteres tre anbefalinger; de to første gjelder mål og
overordnet holdning til strategi, det siste gjelder prioritering av strategiske satsingsområder.

8.1 Konkretiser målet
Konkretiser og utdyp målsettingen: Foreløpig synes målet å være «å ta en nasjonal og internasjonal
posisjon innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi med basis i fagmiljøene som finnes ved FBA og HHN i
Bodø og på Steinkjer.»
Vår anbefaling er at dette overordnede målet innrettes mot kunnskapsutfordringen i den sirkulære,
verdiskapende regenerative bioøkonomien og områder som regionalt eller nasjonalt synes å savne
tilstrekkelig og attraktiv utdannings- og forskningskapasitet.
I den forbindelse kan en satsing på bioøkonomi gjerne ha som mål, f.eks. å ta en tydelig rolle for
bioøkonomisk verdiskaping i Norge med kompetanse og forskning som støtter opp om bærekraftig
næringsutvikling med særlig relevans for kystregioner, midt- og nordnorsk ressursgrunnlag og
samtidig utfyller og styrker nasjonalt utdannings- og forskningsmiljø som helhet.

8.2 Retningsvalget
Målet gir et retningsvalg som hele virksomheten kan forholde seg til. Retningsvalget skal konkretisere
målet ytterligere og danne grunnlag for spesifikk strategi, eller for utforming av første steg på en
fremvoksende, utprøvende tilnærming.
Det er rimelig å legge til grunn at Nord universitets satsing skjer som et integrert universitetsmiljø
med sterke forbindelser mellom utdanning og forskning. På dette grunnlaget er det etter vår
vurdering naturlig at følgende overordnede retningsvalg legges til grunn:
Nord universitet utvikler sin aktivitet innenfor målrettet undervisning og forskning innenfor
bioøkonomi med tre initielle steg:
1.

Sikre svake utdanningstilbud: Enkelte av utdanningstilbudene har i dag for svak rekruttering.
Disse tilbudene bør enten revideres, sløyfes for å frigjøre ressurser, eller sikres gjennom bedre
kompetanse, bedre profilering eller styrket kommunikasjon med studiesøkende. I den
forbindelse er det naturlig å vurdere om tilbudene kan styrkes ved å bruke ressurser og
undervisningstilbud ved andre institusjoner gjennom fjernundervisning.

2. Retningsvalg om forsknings- eller utdanningssatsing: Det virker naturlig å tenke seg at Nord
universitet, som universitet, velger utdanningsrettet satsing (jf. figur 8). Vi vil imidlertid
understreke at man har valgmuligheter og at det ikke er gitt at miljøet trenger å tenke
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tradisjonelt som universitet. Det er i utgangspunktet mest naturlig å satse utdanningsrettet
gitt universitetets samfunnsoppdrag, men det er også, etter vår vurdering, minst like realistisk
og potensielt nyttig i en tidlig oppbyggingsfase av det vitenskapelige miljøet, å se for seg en
relativt sterk forskningssatsing.
a.

Utdanningsrettet: Styrke tilbudet og attraktiviteten ved å utvikle nye
studieprogrammer: Som skissert i drøftingen av mulighetsrommet, kan satsingen
primært ligge innenfor de områdene som i dag er ivaretatt i Steinkjer, som husdyrfag,
naturressursforvaltning. Nye dybdetilbud på disse områdene kan gjøre Steinkjer f.eks.
til et sentralt husdyrmiljø, eller miljø innenfor naturressursforvaltning, ved siden av
Ås-miljøet. Spørsmålet er imidlertid om dette er tilstrekkelig til å gi et særpreg i
forhold til det dominerende nasjonale miljøet. Det er også spørsmål om husdyr og
naturressursfag regionalt gir tilstrekkelig særpreg. Vi mener derfor en
utdanningsrettet satsing vil trenge nye kurstilbud på områder som er nevnt i figur 9.
Både en samfunnsfaglig og ren biovitenskapelig innretning bør være aktuelt. I en
biofaglig innretning mener vi tilbud innen bioinformatikk og systembiologi for
bionæringer og bioforskning generelt, er et område med voksende behov. Bærekraftig
forvaltning av kyst- og havressurser kan også bli et område i sterk vekst. Det samme
gjelder utmarksforvaltning med både arealkonflikter, regenerativ ressursutnyttelse og
hele bredden av økosystemtjenester. Fôrteknologi og ernæring for produksjonsdyr og
akvakultur, er et område som sannsynligvis vil spille en avgjørende betydning for
produksjon av animalske næringsmidler i fremtiden, og regionen Trøndelag –
Nordland har spesielle forutsetninger for å sikre en mer robust forsyning av proteiner
til norsk fôrindustri.

b. Forskningsrettet: Nord universitet kan
med utgangspunkt i Steinkjer utvikle en
dedikert forskningsstab for anvendt
forskning innenfor bioøkonomisk
næringsutvikling, med stor evne til å
involvere regionalt næringsliv og utløse
finansiering for innovasjonsrettet
bioøkonomiforskning. I utgangspunktet
kan dette være et rendyrket, anvendt
forskningsmiljø, men med muligheter for å
utnytte vesentlige synergieffekter med
utdanningen (masteroppgaver,
stipendiater, deltidsundervisning). Ideen
kan være å etablere et senter for
forskningen (se boks) som kan trekke på
ressurser fra hele Nord universitet systemet, i tillegg til sterke relasjoner
nasjonalt og internasjonalt. Som et første
steg på en utviklingsvei mot en nasjonal
posisjon og internasjonal anerkjennelse,
kan en slik forskningssatsing gi raske
resultater i form av internasjonalt
forskningssamarbeid, vitenskapelige
publikasjoner og økt forskningsaktivitet
også i det etablerte Nord universitet systemet. Over tid er det samtidig
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Forskningssenter – eller - tverrfakultær faggruppe.
Vi bruker senterbegrepet, og
omtaler en forskningsrettet satsing
som etablering av et
forskningssenter. Det ligger ingen
presis organisasjonsform i dette.
Forskjellen mellom forskningssenter
og en tverrfakultær faggruppe,
trenger ikke være stor.
Forskningssenter begrepet
tydeliggjør prioritering av forskning
og at det må tilføres ekstra kapasitet
og drivkraft. Det må skapes
tverrfakultær delaktighet og
eierskap hos instituttene, men «ny
vin» må i en viss grad ha «nye
vinsekker» - dvs. ressurser som
evner å tilføre fellesskapet ekstra
evne til å mobilisere interne
ressurser til å svare på
bioøkonomiske utfordringer som
tidligere har vært utenfor miljøets
rekkevidde.
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sannsynlig at nærheten mellom forskning og utdanning, kan gi grunnlag for utvikling
av godt tilpassede og attraktive, nye studietilbud.
3. Støtte opp med styrket relasjon til minst et større, nasjonalt eller internasjonalt
forskningsmiljø: Både i forbindelse med styrkede eksisterende, nye studieprogrammer og
dedikert forskningssatsing, bør man vurdere å utvikle strategiske relasjoner til med minst ett
større forsknings- eller universitetsmiljø. På denne måten kan behovet for bredere
internasjonale allianser, muligheter for tverrfaglighet som også dekker samfunnsfag og metaperspektivet på transformasjon mot sirkulær bioøkonomi, samt spennet fra grunnforskning til
innovasjonsvirksomhet, bli bedre dekket. Og veien til en nasjonal og internasjonal posisjon bli
kortet ned

Nord universitet bør også vurdere å sette konkrete, kvalitative og kvantitative parametere for å
vurdere måloppnåelsen. Slike parametere kan dreie seg om (a) studentrekruttering. (b)
forskerårsverk, (c) master og doktorgradsprogrammer og (d) vitenskapelig publisering.

8.3 Etablere det institusjonelle grunnlaget
Det ligger utenfor mandatet å skissere et institusjonelt grunnlag som gjelder f.eks.
styringsfunksjoner, involvering av interessenter, finansiering osv. Derfor vil vi kun bemerke at en slik
strategi bør kunne gjennomføres med noen helt kritiske grep og samtidig god risikohåndtering som
begrenser eksponeringen.


Satsingen vil være personavhengig og følsom for rekruttering: Personlige egenskaper påvirker
både undervisningstilbudenes attraktivitet og evnen til å skape målrettede, produktive
forskningsmiljøer preget av interdisiplinært samspill. Det må rekrutteres noen nøkkelpersoner
som har de nødvendige ferdighetene, dvs. minst en leder som kan skape og profilere de
nettverkene som binder sammen og styrker næringsliv, interne ressurser, og, ikke minst andre
forskningsmiljøer nasjonalt og særlig innenfor EU.
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Nøkkelpersoner må støttes av en struktur,
systemer og ressurser som skaper
beslutningsevne og handlingsrom: Det må
investeres ressurser som gir nyrekrutterte eller
omdisponerte ressurser kapasitet til å utføres
sine oppgaver. Dette gjelder f.eks.
støttefunksjoner innenfor kommunikasjon,
møteplasser for forskere og studenter, kapasitet
for veiledning av et antall masterstudenter og
dokt0rander, interaksjon mot undervisning og
regionalt næringsliv. Faglige konferanser og
møteplasser vil være en del av virksomheter.

De to forutsetningene, nøkkelpersoner og støttende
ressurser og struktur, krever investering. Satsingen skal
over tid være selvbærende økonomisk, men en tidlig
fase krever tilførsel av midler som antakelig bør
dimensjoneres med forutsetning om finansiering av tre
til fem års drift med en ramme på anslagsvis fire årsverk
årlig i en fase der kapasiteten gradvis bygges opp. Et
mulig tidsforløp er beskrevet i punkt 8.4. Det finnes
gode eksempler på hvordan slike satsinger er finansiert
ved eksterne bidrag (se boks). Et godt bidrag ville være
et gaveprofessorat, evt. en fem-års basisfinansiering fra
regionale myndigheter og næringsorganisasjoner.

NHH har lang erfaring med etablering av
forskningssentre basert på finansielle
bidrag eller partnerskapsavtaler med
nærings- aktører eller andre eksterne
institusjoner. Skipsfartsøkonomisk
institutt ble etablert, ved overgangen
mellom 1960- og 70-tallet, ved
finansiering av gaveprofessorat fra en
skipsreder, dvs. et eget professorat i
skipsfartsøkonomi. I 2015 inngikk NHH og
Norgesgruppen en partnerskapsavtale om
etablering av FOOD som et fem-års
forskningsprogram med finansiering av et
professorat og tilrettelegging for et
betydelig antall masteroppgaver
(https://www.nhh.no/en/researchcentres/food/about-food/). Forskningen
under programmet står i dag for
vitenskapelig produksjon på et
temaområde innenfor bioøkonomien som
tidligere har fått begrenset
oppmerksomhet. Forskningsressursene
som benyttes i programmet, har også
undervisningsoppgaver ved NHH. Også
ved NHH for øvrig er forskningen innenfor
dagligvaresektoren og verdikjedene for
matvarer, økende.

Risikoen ligger i muligheten for rekruttering av feil
personer eller definisjon av lite relevante
arbeidsoppgaver for nye undervisnings- eller
forskningsressurser (se boks nedenfor). Det er også
risiko for at dette i neste omgang fører til at det tar
lengre tid å gjøre enheten selvfinansierende. Neste steg i en prosess kan, slik vi tenker, dreie seg om
å definere faglig og økonomiske grunnlag for rekruttering av fire til seks nøkkelpersoner, nasjonalt og
internasjonalt.
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Rekrutteringsutfordringen: Etablering av en posisjon innenfor bioøkonomi er
personavhengig. Både vitenskapelig kompetanse, evne til mobilisere interne relasjoner, bygge
relasjoner til kunnskapsbrukere og andre forskningsmiljøer, samt fremstå i offentligheten som
representant for relevant akademisk virksomhet med full faglig integritet, dreier seg mye om
personlige forutsetninger. Notatet legger ikke skjul på at rekruttering til et Steinkjer-miljø uten
spesielt bemerkelsesverdig historikk og, så langt, også begrenset fagmiljø, skaper usikkerhet.
Flere muligheter bør holdes åpne, som bruk av II-er stillinger, mer langsiktig oppbygning av
egne ledere gjennom f.eks. phd-stipendiater osv. Vi vil likevel understreke at ambisjonen bør
være ganske rask rekruttering av nødvendige ressurser for de første stegene, med fulle
stillinger i Steinkjer-miljøet. Så må det eventuelt brukes ressurser på at nyrekrutterte ressurser
kan utvikle og styrke sine nettverk både nasjonalt og internasjonalt. For en kandidat som er
opptatt av å utnytte nettverk til europeisk og annen internasjonal forskning, og samtidig være
nær innovative aktører i norske bionæringer, bør det ikke legges til grunn at er en vesentlig /
avgjørende ulempe å være lokalisert i Steinkjer sammenlignet med Trondheim

8.4 Alltid lurt å holde følge med tida
Sjansen for å lykkes med en strategisk satsing kan være avhengig av tidspunkt. Sammenfall av
begivenheter interne i organisasjonen, i omgivelsene og forsøk på mobilisering for nye utfordringer,
kan både forenkle og forvanske en ellers gjennomtenkt satsing ut fra dagens forutsetninger.
Arbeid med en tidslinje for satsingen dreier seg både om en realistisk planlegging av
gjennomføringen, og, samtidig, evne til å justere dersom vesentlige forutsetninger endres underveis.
Her er fire innspill til planleggingen av videre prosess:
1.

Fremdrift: Satsingen på bioøkonomi vil fortsette både i forvaltning, i næringslivet og i
kompetansemiljøene. Med økt vekt på bioøkonomi, vil utdanningen og forskningen endre seg.
Derfor bør både Nord universitet Steinkjer og hele Nord universitet ha rask oppstart av
prosessen og signalisere en klar og forpliktende plan, fortrinnsvis allerede før sommeren i år.

2. Tidlige, fremfor de største resultater: Tidlige resultater styrker tiltaket som helhet, og
motiverer for å fortsette. Realiser gevinster raskt: det kan være viktigere i første fase å
prioritere tiltak med høy sannsynlighet for positive resultater, enn å prioritere tiltakene med
høyest potensial – som gjerne er forbundet med risiko. Det kan bety at konsolideringen av
kurstilbud for styrket attraktivitet og rekruttering, kan prioriteres ut fra hvor resultatene kan
komme raskt. 4 Arbeidet med konsolidering av undervisningstilbudene bør være klart før
søknadsfristen våren 2021.
3. Systematisk arbeid med rekruttering kan ta mer enn et år: Rekrutteringen av sentrale
personer for oppbyggingen av bioøkonomikompetansen er avgjørende og risikofylt. Vi
anbefaler rekruttering utenfra av sentrale ressurser. Det krever systematisk bearbeiding av en
utvalgt liste med attraktive kandidater som motiveres over tid. Arbeidet kan iverksettes
umiddelbart. Ideene om hvem man kan ønske seg å rekruttere har antagelig organisasjonen i
dag, arbeidet med å undersøke mulighetene og finne løsninger som kan passe for attraktive

4

Og om universitetet ser betydningen av å konsolidere dagens tilbud i Steinkjer, hastebevilges tilstrekkelige ressurser til å styrke
bevisstheten om Steinkjer-tilbudet blant avgangselever i videregående skoler og bachelorstudenter på relevante kurs i MidtNorge, allerede i tide før søknadsfristen i april i år.
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kandidater, kan skje som del av løpende virksomhet. Slik bearbeiding er ikke i konflikt med
overholdelse av vanlige krav til rekruttering i akademia.
4. Finansieringsløsning må utvikles parallelt. Satsingen vil kreves en finansieringsløsning a-la et
gaveprofessorat med ramme også for infrastruktur, masteroppgaver osv., samt også
finansiering for styrking av undervisningstilbudene. Det kan være nødvendig å sikre
finansiering i to steg; en begrenset ramme for arbeidet med oppstart høsten 2020, og styrkede
undervisningstilbud høsten 2021. Da har man et år på å sikre hovedfinansieringen som kan
sikre rekruttering av nøkkelpersoner utenfra, og etablering av et nytt kraftsenter for
bioøkonomi i Midt Norge. Dette betyr at koalisjonen bak satsingen må etableres raskt, med en
begrenset initiell finansiering, og en realistisk plan for å reise nødvendige midler for
hovedfasen fra høsten 2021.

Det mer langsiktige fremtidsbildet kan, på et slikt grunnlag, være et fungerende, sterkt og synlig
fagmiljø med virkninger for undervisning og betydelig effekt for anvendt og teoretisk forskning som
er fullt operativt i løpet av våren 2022. Som fundament er det en fordel om det ligger en
basisfinansiering på minst en stilling også utover de første årene, f.eks. ytterligere fem år, etter
mønster av FOOD-satsingen ved NHH. Dette er et tidsperspektiv som kan være mulig, men
avhengigheten av strategiske valg og tilførsel av økonomiske ressurser er stor. Uten kjennskap til
disse forutsetninger blir ethvert anslag på tempo i utviklingen usikkert. Vår vurdering er å betrakte
som mulige forløp, men er ikke å anse som en grundig gjennomanalysert tidsplan.
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STATUS SENSUR 2020
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til etterretning og ber rektor iverksette tiltak for ytterligere å
redusere omfanget av forsinket sensur.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Forsinket sensur har vært et problem i UH-sektoren over tid, også ved Nord universitet, og
har vært tatt opp i styret gjentatte ganger, senest:
•
•
•
•

11.06.2020 (Sak under eventuelt tatt opp av studentrepresentant) – protokolltilførsel
om egen styresak i september.
30.01.2020 (08/20) - Studentombudets årsrapport 2019
06.03.2019 (30/90) - forsinket sensur og karakterbegrunnelse
08.03.2018 (05/18 ) - forsinket sensur 2017

I det følgende skal vi se på situasjonen for Nord universitet fra fusjonen og frem til våren
2020.
Fakultetene har arbeidet med bevisstgjøring av emneansvarlige (som interne sensorer) om
viktigheten av å overholde sensurfrister. Dette bør imidlertid følges ytterligere opp.
Forsinket sensur er også en del av de fakultetsvise studieprogramrapportene. Disse er under
utarbeidelse. Forsinket sensur har også blitt tatt opp som egen sak i forbindelse med rektors
dialogmøter med fakultetene, blant annet høsten 2019. Forsinket sensur er også tiltenkt å
være en del av prorektor utdannings planlagte semestervise dialogmøter med fakultetene
om utdanningskvalitet.
Drøfting
Følgende sensurfrister er gjeldende (fra forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet § 10-3):
•
•
•
•
•

Sensur skal kunngjøres senest tre uker etter eksamensdato.
For masteroppgaver skal sensuren kunngjøres innen seks uker fra
innleveringsfristen.
For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal
sensuren kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen.
For muntlige eller praktiske eksamener skal sensuren kunngjøres senest 24 timer
etter siste eksamensdag i emnet.
For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen,
kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk
eksamen.

Årsaker til forsinket sensur
Årsaker til at sensuren blir forsinket kan være sammensatt og oppstå i flere ledd. Noen av
disse forholdene er det vanskelige å gardere seg mot på kort sikt. Andre forhold skyldes i
større grad mangel på rutiner, brudd på rutiner eller kapasitetsproblemer.

136

87/20 Status sensur 2020 - 20/02604-1 Status sensur 2020 : Status sensur 2020

Generelle eksempler på rutinesvikt, manglende rutiner eller kapasitetsproblemer:
•
•
•
•
•
•
•

•

Sensorene har for mange og/eller omfattende besvarelser som skal sensureres.
Sensorkommisjoner er ikke opprettet i tide.
Informasjonsgrunnlaget til sensorkommisjoner er feil.
Sensorveiledning er ikke utarbeidet eller foreligger for sent.
Kommunikasjonen mellom sensorer er for dårlig, inkludert planleggingen.
Fagfolk tar ikke sensurfristen tilstrekkelig på alvor.
Eksamenskontoret får sensuren etter kl. 12.00 den dagen som fristen går ut (dette vil
ofte resultere i at sensuren blir registrert og offentliggjort dagen etter at fristen gikk
ut).*
Eksamenskontoret bruker av andre grunner for lang tid på å kommunisere ut
sensurresultatet.

*Det har derfor i uttrekket blitt laget en egen variant som kun ser på sensur 1 dag over tiden.

Generelle eksempler på forhold det kan være vanskelige å gardere seg mot på kort sikt:
•
•
•
•
•

Det kan ta flere dager før sensorene mottar besvarelser som er sendt pr post
Sykdom hos sensorene
Helligdager (f.eks. jul/nyttår/påske) inngår i sensurfristen
I noen tilfeller har systemtilgang (Fagpersonweb/Inspera) vist seg å være et problem
for ekstern sensor.
Noen sensurer har mange kommisjoner hvor rettidig sensur avhenger av at alle
kommisjonene har gjort seg ferdig med arbeidet. Da kan mange være ferdige i tide og
sensuren blir likevel forsinket dersom en person/registrering ikke er gjort i tide.

Varsling av studenter
Ved forsinket sensur blir det lagt ut informasjon i Studentweb, og i noen tilfeller sendes det
sms til studentene. Eksamenskontoret er ofte ikke kjent med at sensuren blir forsinket før
samme dag som sensurfristen går ut.
SENSUROVERSIKT FOR NORD UNIVERSITET (UNNTATT ER OPPGAVER PÅ ALLE NIVÅ):
Nedenfor framgår sensur på alle former for vurdering, unntatt bachelor- og masteroppgaver.
Delingen skyldes ulike metoder for beregning av sensurfrist.
Tallene representerer antall eksamenskandidater. I alt nærmere 18000 i løpet av våren 2020.
Det er viktig å presisere at dette ikke er unike studenter, men eksamenskandidater (en
student kan ha flere eksamener).
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Utviklingen i sensur innen frist på 21 dager er entydig positiv fra vår 2016 til vår 2020 for
Nord universitet som helhet. Tabell 1 viser for øvrig at det er jevn reduksjon i de aller fleste
av kategoriene av forsinkelser.

Sensurtid

2016

2017

2018

2019

2020

Sensur innen 21 dager

74,39 %

79,03 %

80,20 %

80,59 %

84,04 %

Sensur 1 dag forsinket

7,10 %

8,51 %

4,23 %

6,35 %

5,12 %

Sensur 2-3 dager forsinket

5,96 %

2,49 %

4,53 %

4,78 %

3,66 %

Sensur 4-7 dager forsinket

7,10 %

5,82 %

6,75 %

4,74 %

4,66 %

Sensur opp til 2 uker forsinket

3,07 %

1,84 %

2,19 %

1,66 %

0,68 %

Sensur opp til 39 dager forsinket

1,62 %

1,19 %

1,54 %

0,83 %

1,08 %

Sensur mer enn 60 dager forsinket

0,76 %

1,11 %

0,55 %

1,08 %

0,76 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Totalt

Tabell 1: Sensur innen fristen er markert som fet tekst

SENSUROVERSIKT FOR FAKULTETENE (UNNTATT ER OPPGAVER PÅ ALLE NIVÅ):
Mellom fakultetene er forskjellene til dels store. Fakultet for sykepleie og helsefag skiller seg
helt klart positivt ut med sensurandel innen frist på 97,6 %. Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag (FLU) ligger lavest våren 2020 med en sensurandel innen fristen på 76,5
%. Alle fakultetene, unntatt FLU har en positiv utvikling i rettidig sensur (sensur innen 21
dager) i perioden 2018–2020. FLU hadde riktignok en positiv utvikling fra 2016–2018, men
deretter forverret det seg. Det er også stor variasjon mellom fakultetene i sensur som er 1
dag forsinket. HHN er generelt det fakultetet som har størst forbedringspotensial på dette
området. Våren 2020 var nærmere 10% forsinket med en dag. Våren 2017 hadde HHN
nesten 14% som var forsinket 1 dag, men ble likevel overgått av FBA med 17,4%. Det er
gledelig at særlig FSV og FBA har klart å redusere sensur som er forsinket med 1 dag i
perioden 2018–2020.
FAKULTET
Handelshøgskolen
Handelshøgskolen
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Sensurtid V1
3 Sensur innen 21 dager
4 Sensur 1 dag forsinket
3 Sensur innen 21 dager
4 Sensur 1 dag forsinket
3 Sensur innen 21 dager
4 Sensur 1 dag forsinket
3 Sensur innen 21 dager
4 Sensur 1 dag forsinket
3 Sensur innen 21 dager
4 Sensur 1 dag forsinket

2016
66,92 %
9,49 %
73,84 %
9,10 %
81,94 %
2,60 %
83,81 %
7,00 %
70,81 %
4,61 %

2017
79,10 %
13,77 %
80,10 %
7,15 %
70,19 %
17,42 %
85,82 %
2,62 %
72,29 %
5,41 %

2018
78,72 %
3,61 %
67,19 %
9,28 %
73,11 %
9,57 %
84,11 %
0,34 %
86,18 %
3,08 %

2019
81,73 %
5,23 %
72,29 %
3,81 %
74,15 %
6,60 %
87,47 %
5,21 %
80,60 %
9,75 %

2020
84,56 %
9,67 %
78,99 %
1,42 %
87,22 %
4,32 %
97,60 %
1,17 %
76,46 %
5,49 %

Tabell 2: Sensur fordelt fakultetsvis

Samlet sett er det FSV og FLU som har størst utfordringer med forsinket sensur. Det som
skiller dem er at FSV har mesteparten av sin forsinkelse mellom 1- 7 dager, mens det for FLU
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er mer jevnt fordelt (utover andre kategorier av antall dager forsinket sensur). FSV har en
stor andel eksterne sensorer. I noen tilfeller har disse opplevd manglende systemtilgang som
kan ha innvirket på evnen til å ferdigstille sensuren innen fristen. FSV har 30 emner som er
forsinket i ulik grad, hvor SA202S Praksisstudier er det største og utgjør 27 % av totalen.
I dette tilfellet skyldes forsinkelsen at sensuren ble lagt inn i fagpersonweb (et av to
systemer som fagansatte sensurerer i) på fredag, men det ble ikke protokollført før mandag.
Dette gjelder også mange av de andre forsinkede emnene for FSV. Tar vi høyde for
forsinkelser som skyldes tekniske forhold eller som med litt mer bevissthet på å levere noen
få timer tidligere kunne vært unngått, så ville FSV hatt sensur innen frist på 90%. Overføring
av sensur automatisk til protokoll vil i stor grad kunne redusere slik tilfeller.
FLU har 85 emner som er forsinket i ulik grad, men ingen emner som utgjør mer enn 6 % av
totalen. Sensursystemet (FAGPERSONWEB/INSPERA) har vist seg å ha mindre innflytelse på
grad av forsinkelse. FLU er det fakultetet ved Nord som har den desidert største og mest
komplekse studieporteføljen. Utfordringene fakultetet har med forsinket sensur kan ses i
sammenheng med at fakultetet sliter med å følge opp den store andelen av eksamener de
har i sin samlede studieportefølje.
SENSUROVERSIKT FOR MASTEROPPGAVER:
For masteroppgaver er det noe ulik utvikling, samt noen avvik som synliggjør hvor stort
prosentutslag 1 dag kan ha for en slik statistikk.
Sensurtid
Sensur innen frist (42 dager)
Sensur 1 dag forsinket

2016

2017

2018

2019

2020

90,09 %

96,84 %

88,76 %

38,71 %

82,43 %

3,90 %

0,79 %

1,25 %

36,13 %

4,53 %

0,79 %

0,63 %

16,45 %

10,76 %

1,25 %

6,45 %

2,27 %

8,13 %

2,26 %

Sensur 4-7 dager forsinket

3,60 %

Sensur opp til 2 uker forsinket

0,90 %

Sensur mer enn 8 uker forsinket

1,50 %

Total

1,58 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tabell 3: Sensur innen frist markert med fet tekst

Årsaken til at statistikken for vår 2019 kommer såpass negativ ut, er rett og slett at BE323E –
Masteroppgave med 112 kandidater som utgjør over 30 % av kandidatene den våren ble 1
dag forsinket. Sensur innen fristen er markert som fet tekst.
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SENSUROVERSIKT FOR BACHELOROPPGAVER:
Utviklingen for sensur av bacheloroppgaver for Nord universitet er svært positiv. 98 % har
fått sensur innenfor fristen.

Bacheloroppgave
Sensur innen frist (28 dager)

2016

2017

2018

2019

2020

87,18 %

99,49 %

99,77 %

96,56 %

98,17 %

1,30 %

0,95 %

0,29 %

0,15 %

2,06 %

0,80 %

0,08 %

0,08 %

Sensur 1 dag forsinket

0,33 %

Sensur 4-7 dager forsinket

9,14 %

Sensur opp til 2 uker forsinket

0,24 %

Sensur mer enn 60 dager forsinket

3,10 %

Total

0,22 %

0,08 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tabell 4: Sensur bacheloroppgaver

Årsaken til det store utslaget i 2016 skyldes, igjen, at ett emne med mange kandidater var
forsinket med 7 dager.
Det store bildet de siste 4 år viser en positiv trend mht. sensurering av bacheloroppgaver.

140

87/20 Status sensur 2020 - 20/02604-1 Status sensur 2020 : Status sensur 2020

EMNER OG KANDIDATER:
Tabellen viser antall emner og kandidater innenfor den enkelte sensurkategori, (sammenlagt
årene 2016 – 2020, oppgaver unntatt). En mulig generell forklaring på forsinkelse er at
sensorer sliter med å bli ferdig med sensuren i emner hvor det er mange kandidater,
ettersom «sensurbunken» per sensor er stor (med mindre fakultetet har delt inn
sensurarbeidet i flere kommisjoner). Tabellen viser imidlertid ingen tegn til en slik generell
sammenheng. Gjennomsnittlig antall kandidater per emne er tvert imot høyest i kategorien
rettidig sensur. Dette innebærer samtidig at det ser ut til å være gode muligheter til å
redusere andelen forsinkede emner en god del ettersom sensorer i emner med få kandidater
relativt sett har bedre tid på seg til å fullføre sensuren. De bør derfor, alt annet likt, ha bedre
forutsetninger for å fullføre sensuren i tide.

SENSUR

ANTALL EMNER ANTALL KANDIDATER SNITT (KANDIDATER PR EMNE)

Sensur innen 21 dager

1698

78168

46,0

Sensur 1 dag forsinket

217

6231

28,7

Sensur 2-3 dager forsinket

190

4238

22,3

Sensur 4-7 dager forsinket

257

5773

22,5

Sensur opp til 39 dager forsinket

119

1246

10,5

Sensur mer enn 60 dager forsinket

226

2745

12,1

2707

98401

36,4

Totalsum

Tabell 5: Sensur fordelt på emner og kandidater

OSS OG DE ANDRE:
Det finnes ingen samlet statistikk om forsinket sensur i sektoren, men det foreligger saker fra
andre universitet som tilsier at Nord universitet ligger omtrent på linje med sektoren. For
eksempel UIS opererer vår 2017 med 78 % sensur i tide, som da innebærer 22 % forsinket
sensur fordelt over ulik grad av forsinkelse. Khrono har en artikkel fra 2018, samt oversikt
over UIS og UIA, der forsinket sensur for våren varierer mellom 29 % og 21 %.
Vurdering
Forsinket sensur har vært et problem over tid i sektoren. Det store bildet for Nord
universitet er en positiv utvikling. Det betyr ikke at man skal undervurdere problemet for
den enkelte student som får sin sensur forsinket.
Forsinket sensur knytter seg til to hovedkategorier av årsaker: a) rutinesvikt, manglende
rutiner eller kapasitetsproblemer, og b) forhold det kan være vanskelige å gardere seg mot
på kort sikt. Det er viktig å videreføre arbeidet med å sikre rettidig sensur gjennom å søke
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videre forbedringer i årsaker innen kategori a), men på lengre sikt må det også jobbes med å
overkomme årsakssammenhenger tilknyttet kategori b).
Nedenfor følger en liste med tiltak som det må jobbes videre med for å redusere omfanget
av forsinket sensur. Samlet sett omfavner tiltakene ulike styringsaspekter, som rapportering
(punkt 1-3), ledelsesforankring og dialog (punkt 4 og 5), oppfølging (punkt 6-8), samt rutineog systemutvikling (punkt 9-10):
1. Semestervis rapportering fra Studieavdelingen til fakultetene over forsinket
sensur, med overordnede tall for hele universitetet og fordelingen på
fakultetene. Fakultetene er likevel selv ansvarlig for å holde seg a jour på
omfanget av forsinket sensur ved eget fakultet.
2. Årlig rapportering fra fakultetene om iverksatte tiltak for å redusere omfanget av
forsinket sensur.
3. Forsinket sensur skal være en del av kvalitetsrapporten.
4. Status sensur er en del av agendaen for planlagte dialogmøter om
utdanningskvalitet.
5. Ledelsesforankring: bevisstgjøring og prioritet hos fakultetsledelsen med henhold
til viktigheten av rettidig sensur. Som en del av dette må fakultetsledelsen sørge
for at ansatte har et passende omfang på arbeidsoppgavene, herunder at det er
satt av tilstrekkelig med tid til sensur. Det er rimelig å forvente at sterkere
lederforankring skal bidra betydelig til å redusere andelen av sensur som er
forsinket med kun 1 dag. Dette handler i veldig mange tilfeller om
praktiske/tekniske forhold som med litt ekstra bevissthet og målsetting skal
kunne ende med rettidig sensur.
6. Oppfølging av forsinket sensur som et fast punkt i årshjulet til Utdanningsutvalget
sentralt og lokalt.
7. Fakultetene må være oppmerksomme på sensorer som er gjengangere på listen
over forsinket sensur og påse at de følges ekstra tett opp eller erstattes av
sensorer som er mer etterrettelige.
8. Fakultetene må undersøke nærmere hvorfor det er en del forsinkelser selv i
emner med få kandidater. Her burde potensialet være aller størst i forhold til å
unngå forsinket sensur.
9. Vurdere muligheten for å publisere sensuren når en kommisjon har ferdigstilt sitt
arbeid istedenfor å vente til alle kommisjonene tilknyttet en emnekode har
ferdigstilt sitt arbeid.
10. Vurdere forenklinger og hurtiggang som teknologi og nye systemer kan gi for å
legge bedre til rette for rettidig sensur. Jo flere manuelle prosesser som kan
automatiseres, jo raskere kan sensuren ferdigstilles og annonseres. Det må likevel
alltid være tilfredsstillende kvalitetssikring av sensuren.
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Bakgrunn for saken
Det har i løpet av de siste 2 – 3 årene vært arbeidet med ulike forslag til lokalisering og
samlokalisering med andre aktører på studiested Namsos. Nord universitet har i løpet av
denne perioden vært orientert og de to siste årene vært engasjert i denne prosessen.
Prosessen startet med et initiativ som ble tatt av Namsos kommune v/prosjektet Ny Giv og
Partnerskap Namdal. Høsten 2016 besluttet Partnerskap Namdal og prosjektet Ny Giv I
Namsos kommune å gjennomføre en mulighetsstudie for Campus Namdal.
Målet med studien var:
Hovedmålet for studien er å se på mulighetene for et kompetansevekst-prosjekt for hele
Namdalen gjennom å identifisere mulige aktører, synliggjøre mulige samhandlingseffekter
og synergier, peke på mulig lokalisering og estimere kostnader. Rapporten skal være et
beslutningsunderlag for videre prosess.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) ble valgt til å lede og utarbeide rapporten, som kom
i april-2018 (TFoU-arbeidsnotat 2018:111).
Nord universitet var representert i styringsgruppen med studiestedsleder Aina Hildrum,
etter fullmakt fra direktør for digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås.
Rapporten beskriver både mulige alternativer for samlokalisering mellom ulike offentlige og
private aktører, deriblant Olav Duun videregående skole og Nord universitet.
Studiestedsstruktursaken Region Namdalen og studiested Namsos
Styret ved Nord universitet behandlet i juni-møtet 2019 S-sak 65/19 – studiestedsstruktursaken,
etter lange og grundige utredninger på Nord universitet.
Vedtak og konklusjon for studiested Namsos var følgende:

• Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses
behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert. Den faglige kvaliteten sikres gjennom
en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Levanger og Namsos».
• Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad
integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
• Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal
vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og
rammebetingelsene for denne.
• Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil
videre i bero.
Nord universitet planlegger for at studiested Namsos skal tilby bachelorstudier i sykepleie, vernepleie
og farmasi.
I oktobermøtet vil det legges fram en sak om farmasiutdanningen for Nord universitet.

Kort beskrivelse av studiested Namsos
Dagens studiested og lokaler i Namsos ble bygget og etablert i 1995, da som del av
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det er Namsos Industribyggselskap AS som eier bygningene
som Nord universitet leier.
Nord universitet leier 5989 m2 som består av kontorer, møterom, grupperom,
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undervisningsrom, spesialrom til undervisning, bibliotek, fellesareal inkl. kantine ol.
Studiestedet består av to hovedbygg (bygg 1 og 2) som ligger samlokalisert sentralt i
Namsos.
I perioden 2002-2003 ble både bygg 1 og 2 utvidet og ombygd med nye undervisningsrom,
utvidelse av bibliotek og kantine/kjøkken, flere nye grupperom og spesialrom og 20 nye
kontorer.
I 2004 ble det foretatt en utbygging av bygg 1 med ny fløy/avdeling for 2 laboratorier med
tilhørende sterilrom, teknisk rom og lager. En ny kontorfløy ble bygd i 2010 som ga plass til
18 nye kontorer og 3 dobbeltkontorer.
I tillegg til disse 3 større utbyggingene, har det og vært gjennomført flere mindre
ombygginger og tilpasninger av byggene i tråd med de endringer og behov som har oppstått
både mht. undervisning, forskning, arbeidsplasser og HMS-krav.
Alderen på de ulike byggene/byggetrinnene tilsier at det er ulike behov for vedlikehold. Nord
har en god dialog med huseier, som utfører vedlikehold på bygningsmassen iht. leieavtalen
og fordeling av ansvar.
Dagens studenttall og antall ansatte på studiestedet, tilsier at dagens lokaler er store nok og
har et utviklingspotensial for å legge til rette for dagens og fremtidens behov. Lokalene må
oppgraderes noe for å legge til rette for nye arbeidsmåter for studentene.
HMS-kravene til laboratorier forventes å øke fremover i tid, og lokalene må innfri disse
kravene etter hvert som de kommer. Dette gjelder for alle campuser/studiesteder som tilbyr
utdanninger som krever laboratorier.
Dagens leieavtale går fram til 31.12.2022, og ble inngått 01.05.2011.
Nord universitet har samme type avtale med huseier på studiested Namsos som campuser
hvor Statsbygg er eier.
Samlokalisering med Olav Duun videregående skole
Fylkestinget vedtok i desember 2018 utredning av prosjekt «Campus Namdal» for å få et
beslutningsgrunnlag for en framtidig lokalisering av Olav Duun videregående skole i Namsos
vedlegg 2). Rapporten som ble utarbeidet av Midtre Namdal samkommune ble ferdig og
presentert i august 2019.
Et av forslagene som legges fram i rapporten er en mulig samlokalisering mellom Nord
universitet og Olav Dunn videregående skole på en ny campus og sammen med andre
aktører. Innhold, synergier og merverdi for en felles campus var et av hovedmålene for
utredningen i rapporten.
Aina Hildrum, Lasse Finsås og Tomm Sandmoe satt i styringsgruppen fra Nord universitet i
prosjektet.
Samlokaliseringsbegrepet kan brukes og tolkes ut fra en lokalisering av et eller flere bygg
med ulike aktører og liten eller ingen grad av samdrift. Eller det kan brukes om en
lokalisering der ulike aktører er samlet i et eller flere bygg med stor grad av sambruk av
arealene. Et eksempel på det sistnevnte er Innocamp Steinkjer.
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Nasjonalt i U&H-sektoren kjenner vi kun til et eksempel på samlokalisering av mellom disse
to nivåene i utdanningssystemet. Det er NTNU sin campus i Ålesund, hvor NTNU sine lokaler
ligger samlokalisert med Ålesund Tekniske Fagskole. Fagelia videregående skole. Norsk
Maritimt Kompetansesenter (NMK) samarbeider også med NTNU, og ligger også plassert
nært opp til lokalene til campus NTNU Ålesund. NTNU Ocean Training AS er lokalisert i
bygget til NMK.
Fagelia videregående skole ligger ca. 3-400 meter NV for NTNU Ålesund og relativt nært
NTNU Ålesund. På nettsidene til campus Ålesund NTNU presenteres Fagerlia vgs. som en del
av campus.
Ut fra de opplysningene vi har innhentet er det et konkret samarbeid mellom NTNU og den
tekniske fagskolen på maritim utdanning/bachelor i nautikk. Denne type for samarbeid på
maritim utdanning finner vi også på Høgskolen på Vestlandet (studiested Haugesund) og
Universitetet i Sørøst Norge (campus Vestfold).
Det skal arrangeres en studietur til NTNU Ålesund i slutten av september, med deltakere fra
FSH, rektoratet og Eiendomsdrift for å se På NTNU campus Ålesund. Det som er kjernen i
besøket er å bli informert om synergieffekter og merverdi av samlokalisering av en
universitetscampus og teknisk fagskole/videregående skole. Også et besøk på NMK vil bli
prioritert, hvor det er en «klynge» av maritime kompetansebedrifter.
Trøndelag fylkeskommune har fattet vedtak som del av sin skolebruksplan som innbefatter
at de planlegger å fremme en sak for fylkestinget knyttet til videre plan for
utvikling/nybygging/samlokalisering av Olav Duun videregående skole i Namsos i møtet i
juni-2021.
Samlokalisering sammen med andre offentlige og private næringsaktører
Rapporten fra TFoU legger også frem et alternativ der Nord universitet samlokaliseres med
offentlige og private aktører ut fra en interessentanalyse.
Slik Nord universitet oppfatter det, er det ikke arbeidet aktivt med å konkretisere og avklare
hvilke aktører som er aktuelle i et nybygg hvor Nord universitet sin aktivitet i Namsos vil
være en av de større aktørene.
Samlokalisering med andre private og offentlige aktører på et studiested er kjent for Nord
universitet, og vi finner det dels i Vesterålen (Hurtigrutens hus) fra studiested Stjørdal og på
studiested Mo. Innocamp Steinkjer er vel det nyeste eksempel på hvordan en kan
samlokalisere aktivitet på et universitet med lokale, regionale og nasjonale aktører.
Denne formen for samlokalisering vil kunne være et alternativ som Nord universitet vurderer
som aktuelt. Men det forutsetter at huseier jobber med å få inn leietakere som er relevante
samarbeidspartnere for Nord, og at rammebetingelsene og leiekostnad må være avklart før
vi går videre i denne prosessen.
Grunnlag for vurdering av fremtidig lokalisering på Namsos
Det er mange forutsetninger som er godt tilrettelagt for at Nord kan bli værende på dagens
lokaliteter i Namsos. Bygningsmassen er stor nok og har et utviklingspotensial for å
oppgraderes for de behov som det settes krav til og som vil være mindre ombygginger i tråd

146

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie - 20/02660-1 Studiested Namsos - mulighetsstudie : Studiested Namsos - mulighetsstudie

med den utviklingen vi ser i U&H-sektoren. Studiestedet ligger sentralt i byen også ift.
kommunikasjon for ansatte og studenter.
Studiested Namsos har ikke en moderne arkitektur og er ikke noe «signalbygg» i Namsos.
Arealene er relativt store i forhold til antall ansatte og studenter sammenliknet med en del
andre studiesteder/campuser. En del av forklaringen på dette er arealbehovet for spesialrom
knyttet til de 3 utdanningene på studiestedet (sykepleie, vernepleie og farmasi).
Et nytt bygg vil kunne gi en bedre optimalisering og arealutnyttelse i forhold til konkrete
behov både for ansatte, studenter og areal til studiene. Dette forutsetter at vi både vet hva
vi skal ha i et eventuelt nybygg og at det er dynamisk i forhold til de endringsprosesser som
skjer i vår sektor. Reetablering av nye spesialrom og laboratorier vil være kostbart, og vil
forutsette at leieareal må reduseres for at ikke kostnaden til husleie øker for Nord totalt sett.
Hvilke synergieffekter Nord vil oppnå med samlokalisering av andre offentlige eller private
aktører er det knyttet en del usikkerhet rundt. Både hvilke aktører det vil være og om
samhandling med disse på en del av arealene vil fungere positivt for begge/alle parter.
Videre prosess
Det er etablert en i arbeidsgruppe og ei styringsgruppe knyttet til «Campus Namdal» hvor
Nord universitet var representert i styringsgruppa med studiestedleder Aina Hildrum og
eiendomssjef Tomm Sandmoe.
Prosjektorganiseringen er endret i løpet av prosessen, og Aina Hildrum, Tomm Sandmoe og
direktør for digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås ble vårsemesteret 2019 med i ei
prosjektgruppe hvor de skulle representere Nord universitet etter behov og overlappe
hverandre.
FSH ble invitert med i prosjektgruppe i vårsemesteret-2020, og er representert ved
fakultetsdirektør Anne ringen Pedersen.
Prorektor for strategi og omstilling, Ketil Eiane har deltatt på et av møtene i prosjektgruppa.
Fylkeskommune og kommune har ambisjoner om å fatte vedtak om videre prosess desember
2020.
Det skal foretas en utredning av farmasiutdanningen som skal legges frem for styret i
oktober. Etter at denne er behandlet i styret, har vi grunnlag for å legge konkrete føringer
for fremtidig arealbehov knyttet til vår aktivitet på Namsos.
Arbeidsgruppen som er i gang vil gi en vurdering av hvorvidt en løsning med samlokalisering
med videregående skole og øvrige aktører er hensiktsmessig sett fra Nord universitets side.
Herunder må gevinster i forhold til sambruk av arealer og mulige synergieffekter av en
samlokalisering med ulike typer aktører, konkretiseres og vurderes nærmere. Dette arbeidet
bør ferdigstilles innen 1. desember slik at forslag til løsning kan legges frem for behandling i
styret 16. desember.
Vedlegg:
1. TFoU-rapport 2018:111
2. Rapport fra Midtre Namdal samkommune (august 2019)
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Rapport fra mulighetsstudie
Campus Namdal
- Et moderne og framtidsrettet campus som arena for
utdanning, FoU, samhandling og verdiskaping i
Namdalen.
- Et utviklings- og kompetansemiljø i Namsos sentrum
som del av byutviklingen og rollen som regionby.

TFoU-arbeidsnotat 2018:111

Forfattere
Bjørn T. Grøttheim
Rina Skjæran

148

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie - 20/02660-1 Studiested Namsos - mulighetsstudie : tfou-notat-2018-111

Tittel

: Rapport
mulighetsstudie
–
Campus
Namdal
Et moderne og framtidsrettet campus som arena for
utdanning, FoU, samhandling og verdiskaping i Namdalen.
Et utviklings- og kompetansemiljø i Namsos sentrum som en
del av byutviklingen og rollen som regionby.

Forfatter(e)

: Rina Skjæran og Bjørn T. Grøttheim

TFoU-rapport

: 2018:111

ISSN

: 1890-6818

Prosjektnummer

: 2861

Oppdragsgiver

: Partnerskap Namdal og Namsos kommune v/prosjektet Ny Giv

Kontaktperson

: Aina Hildrum

Prosjektleder

: Bjørn T. Grøttheim

Medarbeider(e)

: Rina Skjæran

Sammendrag

: Kort sammendrag

Emneord

: Partnerskap Namdal, Namsos kommune, Campus Namdal

Dato

: April 2018

Antall sider

: 32

Status

: Offentlig

Utgiver

: Trøndelag
Forskning
Postboks
2501,
Telefon 74 13 46 60

149

og
7729

Utvikling
AS
STEINKJER

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie - 20/02660-1 Studiested Namsos - mulighetsstudie : tfou-notat-2018-111

TFoU-rapport nr. 2018:111

iii

Campus Namdal 2018

Forord
Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) og Midtre Namdal samkommune Utvikling
(MNSU) ble gitt i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie med utredning av
muligheter og interesse for etablering av Campus Namdal.
Et mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensialer.
Mulighetsstudiet omtales i mange sammenhenger gjerne også som
konseptvalgutredning, utviklingsvurdering og alternativvurdering. Hensikten med et
mulighetsstudie er å utarbeide et tilstrekkelig underlag for videre beslutning hos
oppdragsgiver.

Campus Namdal – et felles kunnskapssenter hvor Nord universitet, Namsos kommune
og lokalt/regionalt næringsliv i fellesskap kan etablere samhandling og skape grunnlag
for utvikling og vekst i regionen.
Arbeidet er utført av Rina Skjæran, MNSU og Bjørn T. Grøttheim, TFoU.
Arbeidet er gjennomført i tett dialog med prosjektets styringsgruppe som har bestått
av Arnhild Holstad, ordfører i Namsos, Amund Lein, leder i Namsos Næringsforening og
Aina Hildrum, studiestedsleder Nord universitet Namsos.

Namsos, april 2018
Rina Skjæran og Bjørn T. Grøttheim
prosjektledere
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Campus Namdal 2018

Sammendrag
Partnerskap Namdal ble opprettet i 2011 som et samarbeidsorgan - bestående av 14
kommuner i Namdalen, Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling. Utvikling
av et Campus Namdal ble definert som et strategisk satsingsområde i 2015. Prosjektet
Ny Giv ble etablert i Namsos kommune i 2016 som følge av nedleggingen av Nexans
fabrikk i Namsos og tap av 40 arbeidsplasser.
Høsten 2016 ble det besluttet av Partnerskap Namdal og prosjektet Ny Giv i Namsos
kommune å gjennomføre en mulighetsstudie for etablering av et Campus Namdal.
Hovedmålet for studien er å se på mulighetene for et kompetansevekst-prosjekt for
hele Namdalen gjennom å identifisere mulige aktører, synliggjøre mulige
samhandlingseffekter og synergier, peke på mulig lokalisering og estimere kostnader.
Rapporten skal være et beslutningsunderlag for videre prosess.
Arbeidet med mulighetsstudien har bestått av dialogmøter med næringsliv og offentlig
forvaltning i og rundt Namsos. Tema har vært å avdekke mulig interesse for et fremtidig
Campus Namdal:


samhandling med lokale/regionale virksomheter – om hva og hvem



samhandling med Nord universitet – fagområder, etter- og videreutdanning
(EVU), forskning og utvikling (FoU), studier



mulig samlokalisering – forutsetninger/forventninger

Presentasjon av et mulig Campus Namdal har skapt et positivt engasjement i både
næringsliv og offentlig forvaltning. Her er det også fremhevet at Campus Namdal bør
ha ambisjon om å trekke til seg andre universitet med andre spennende fagområder,
for eksempel NTNU/Sintef, for å forsterke tilgangen på relevante fagområder.
Næringsforeningene er spesielt opptatt av at et campus vil, i større grad enn tidligere,
sette fokus på kompetanse og FoU innen relevante fagområder.
Namsos kommune og regionen ønsker å være et godt vertskap for Nord universitet og
et Campus Namdal vil kunne være et viktig element i utviklingen i Namdalen som region
og Namsos som regionby.
Det er gjennomført studietur til Campus Helgeland og planer og rapporter fra andre
campus-prosjekter er gjennomgått. Det er også gjennomført litteraturstudier av
offentlige rapporter og utredninger omkring utvikling og etablering av campus.
NTNU er inne i en omfattende prosess for utvikling og utbygging av sitt campus. I
rapporten «Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030» er det stort fokus
på samspillet mellom campus og samfunnet/byen. Rapporten gir føringer for
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Campus Namdal 2018

campusutvikling som også kan gjøres gjeldende for utvikling av campus i regionbyen
Namsos.
Namsos kommune er i prosess for vurdering av sin fremtidige kontorstruktur, et
eventuelt nytt rådhus i et nytt campus vil åpne spennende arenaer for samhandling
internt mellom egne avdelinger og med universitet og næringsliv.
Trøndelag fylkeskommune har signalisert at en videre utvikling og utbygging av Olav
Duun videregående skole kan være en potensiell interessent/samarbeidsaktør til
Campus Namdal.
Mulighetsstudiet har sett på alternative lokaliseringer i forhold til både etablerte
campus og nasjonale føringer for integrering av campus mot et bysentrum. I denne
rapporten pekes det på 3 alternative tomteområder (ABC-tomta, Jernbane-tomta og
Nexans-tomta) for et Campus Namdal. Vurderingen er ikke basert på bygnings- eller
arkitektfaglige vurderinger av muligheter og begrensninger for de enkelte alternativer.
Alternativene trekkes frem utfra hvilke områder som fremstår som tilgjengelige og i
tråd med hva som trekkes opp av nasjonale føringer. Disse tre områdene vil kunne bli
en integrert del av sentrum, men har et noe ulikt langsiktig utviklingspotensial.
Beregnet kostnad for et nytt campus-bygg vil være i størrelsesorden kr 35.000,- pr m2.
I tillegg kommer kostnader knyttet til tomt, utomhusanlegg samt årlige
vedlikeholdskostnader.
Et utredningsprosjekt i Nord universitet skal se på studiestedsstrukturen og er
forventet avsluttet senest i mai 2019. Trøndelag Fylkeskommune gjennomfører en
vurdering av form, innhold og bygningsmasse for Olav Duun videregående skole som
forventes avsluttet i løpet av inneværende år. Namsos kommune er i gang med
arbeidet som skal føre til en ny sentrumsplan for Namsos. Disse utredningene vil ha
stor betydning for en videre prosess fram mot et Campus Namdal.
Det må avklares hvem som skal ta eierskap til den videre prosess med en mulig
realisering av Campus Namdal og hvordan det skal jobbes videre med dette.
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1.

PROSJEKTINFORMASJON OG MANDAT

1.1

Organisering

Prosjekteier:
Namsos kommune v/Ny Giv og Partnerskap Namdal
Styringsgruppe:
Arnhild Holstad (ordfører i Namsos kommune), Amund Lein (daglig leder i Namsos
Næringsforening) og Aina Hildrum (studiestedsleder ved Nord universitet, Namsos
etter fullmakt fra direktør for digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås).
Forankring:
Partnerskap Namdals strategi og i prosjektet til Namsos kommune: «Ny giv for
regionbyen Namsos»
Prosjektledere:
Bjørn T. Grøttheim (Trøndelag Forskning og Utvikling) og Rina Skjæran (Midtre Namdal
samkommune Utvikling).

1.2

Mandatet i mulighetsstudiet

Hovedmål:
Fremme Campus Namdal som et mulig kompetansevekst-prosjekt for hele Namdalen
gjennom å informere, involvere og få innspill (ansatte, næringsliv og kommuner).
Delmål:
Identifisere mulige aktører i et framtidig Campus Namdal samt utrede interesserte
aktørers premisser/behov
Synliggjøre mulige samhandlingseffekter / synergier mellom aktørene
Utrede og peke på mulig ny lokalisering av Campus Namdal i Namsos
Utarbeide en grov kostnadsskisse på anbefalt løsning
Sluttrapport skal være et beslutningsunderlag for videre prosess
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2.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

2.1

Betydningen for hele Namdalen

Gjennom ulike undersøkelser avdekkes det en generelt liten fokus på
kompetanseutvikling og utdanning i regionens næringsliv. På samme måte er det
forholdsvis liten FoU-aktivitet både innen offentlig og privat sektor. For næringslivet vil
etablering av et campus Namdal kunne skape økt fokus både på kompetanseheving og
forskning og utvikling samt bidra til mer samhandling med akademia, men også med
øvrig næringsliv.
Samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv – betydning for regioner
Det har de siste årene vært forsket mye på hvilken betydning høgskole- og
universitetsmiljøer har og har hatt for distrikter og regioner, - både når det gjelder
innovasjonsevne og innovasjonskraft, men også hvordan fagmiljøene har bidratt til økt
sysselsetting, økt etablering av nye
bedrifter og økt konkurransekraft i
et moderne og fremtidsrettet
lokalsamfunn. Det blir å gå for
Campus Namdal
langt å presentere mer konkrete
for utdanning, forskning og
detaljer fra denne forskninga her,
utvikling
men etter at trippel-helixmodellen
ble introdusert på slutten av 90tallet, har det vært stort fokus på nytteverdien av en slik arbeidsmodell der høyere
utdanningsinstitusjoner samhandler langt tettere med næringsliv og andre offentlige
institusjoner. De tidligere regionale høgskolene har spesielt vært dyktige på dette. Det
regionale perspektivet har stått sterkt og bidratt til at utdanning og forskning har vært
tilgjengelig også i distriktene. NIBR kom i 2010 med en rapport der de har kartlagt
daværende høgskolers/universitets regionale betydning. Noen av funnene var som
følger:
Høgskolene har hatt til dels betydelig positiv effekt på økonomisk aktivitet i sin region.
Det er store lokale forskjeller.
Høgskolene gir betydelig bidrag til regionens samlede formalkompetanse.
Høgskolene gir direkte og indirekte
kompetanseintensive næringer.

bidrag

til

sysselsettingsvekst

innen

Høgskolene bidrar til økt desentralisert konsentrasjon av sysselsettingen mellom fylker
og landsdeler og på den måten blir regionene mer robuste.
Høgskolene har en klar positiv betydning for rekrutteringen til høyere utdanning.
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Hovedtyper av effekter eller ringvirkninger av høgskole-/universitetsvirksomhet.
(Sæther et. al. (2000))
1.

Etterspørselseffekter:

Høgskolene fører til økte inntekter i de regioner der de er lokalisert og dette gir en
etterspørselseffekt i regionen. Institusjonene etterspør selv varer og tjenester og noe
av dette fanges opp i et lokalt marked. I tillegg vil møter, konferanser og arrangement
i tilknytning til institusjonene føre til økt etterspørsel lokalt. Alt dette er viktig for
regionens ”handelsbalanse” og skatteinntekter.
2.

Tilbudseffekter:

Høgskolene utdanner kandidater og sikrer tilgang på høgkvalifisert personell i de
aktuelle regionene. Den akademiske institusjonen antas også å ha stimulerende effekt
på det generelle utdanningsnivået i regionen. Dette vil i sin tur påvirke regionens
samlede kapasitet til å løse nye utfordringer og tilegne seg ny teknologi. Dette vil bedre
omstillings- og innovasjonsevnen i regionen både i offentlig og privat sektor.
3.

Forskningsbaserte innovasjonseffekter/knoppskytingseffekter:

Høgre utdanning gir opphav til nye bedriftsetableringer eller utvidelser av eksisterende
virksomheter basert på den kunnskapen som er utviklet i utdanningsinstitusjonene.
Forskning på lokalt definerte problemstillinger for utvikling av nye eller forbedrete
produkter, prosesser og systemer øker innovasjonsevnen. Slike prosesser er gjerne
utviklet i en i en trippelhelix-samhandling. Kunnskap om markedstrender, rettslige og
politiske systemer, språk og kultur, naturgrunnlag, helseeffekter osv. vil redusere
usikkerhet og gi beslutninger bedre fundament.
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«Trippel helix-modellen kan beskrives som en
næringsutviklings modell hvor utvikling skapes
gjennom
samarbeid
mellom
tre
viktige
samfunnssektorer: næringsliv, myndigheter og
utdannings- og forskningssektoren.
En måte å organisere arbeidet på som understreker
«aktørdynamikken i et innovasjonssystem».
Metaforen illustrerer at kunnskap, handling og
finansiering interagerer – påvirker hverandre - og er
avhengig av hverandre for å skape innovasjoner».
Definisjon av: Morten
www.forskning.no)

Stene,

TFoU

4. Magneteffekter:
Høgskolemiljøer fungerer som samlingssteder for ungdom og personell med høgere
utdanning. Mange vil knytte bånd til lærestedet og vil etablere seg der. Høgskolen
tiltrekker seg høgutdannet personell og vil legge grunnlag for knoppskyting av privat
kompetansebasert virksomhet. Når det er brukt offentlige midler til oppbygging av
kunnskapsmessig infrastruktur på et sted, vil det være gode politiske argument for å
legge ny tilgrensende virksomhet til stedet. Høgskolevirksomhet ser ut til å avle mer
utdannings- og forskningsaktivitet til stedet.
5. Nettverksbyggende effekter:
Høgskolene skaper møteplasser og bringer mennesker sammen i kunnskapsnettverk
(lokale, nasjonale og internasjonale)
som fører til kunnskapsutvikling og
En arena for innovativt
kunnskapsspredning. Konferanser og
samarbeid, samhandling og
seminarer
kan
være
slike
verdiskaping
nettverksarenaer. Styringsgrupper og
referansegrupper
i
samhandlingsprosjekter
med
næringslivet er andre eksempler.
6. Kulturelle effekter:
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Høgskolene har stor symbolverdi for regionen. Den signaliserer at regionen er moderne
og har framtidsvisjoner. Høgskolemiljøene vil formidle nye ideer og strømninger
utenifra bl.a. gjennom å delta aktivt i samfunnsdebatten. De vil derigjennom formidle
tankemåter, verdier og holdninger som setter preg på samfunnsliv og beslutninger i et
vidt spekter. Akademiske institusjoner kan bidra til å skape økt regional selvbevissthet.
Tro på egne krefter er en vesentlig forutsetning for å kunne skape økonomisk
fremgangsrike regioner.
7. Politiske artikulasjonseffekter:
Regionen får gjennom en høyere utdanningsinstitusjon en tydeligere stemme. Det
kastes på ulike måter lys over forhold som angår det lokalmiljøet de opererer i og på
den måten synliggjør egen region. De kan videre blir brukt som talerør for regionen
eller på ulike måter arbeide fram politisk og næringsmessige argumentasjon i
lokalmiljøet. De bidrar også til å bygge regional identitet.
8. Imageeffekt
Det legges stor vekt på kompetanse og innovasjonskraft i alle sammenhenger.
Betydningen av å ha en utdanningsinstitusjon i sin region tillegges stor symbolverdi for
å framstå moderne, framtidsrettet og levedyktig.
Effektene høgskolene har på regionen, kan overføres til den rollen dagens universiteter
har. Nord universitet sin visjon er «Globale utfordringer – regionale løsninger» og har
i sin strategi 2020 vedtatt «blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og helse,
velferd og oppvekst» som profilområder. Videre skal Nord universitet være en regional
aktør som bidrar til vekst og svarer på regionale kompetansebehov.
«Nord universitet skal, gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv, bidra til
utvikling av regionen og nasjonen innen universitetets profil-/ph.d-områder. Samspillet
vil styrke relevansen av universitetets leveranser, noe som vil øke konkurransekraften
om både forskningsmidler, arbeidskraft og studenter. I et aktivt samspill med
arbeidslivet vil Nord universitet motivere sine kandidater til å bli i regionen» (sitat,
Strategisk plan 2020, Nord universitet)
Partnerskap Namdal
I 2011 ble samarbeidet med kommuner og næringsliv styrket gjennom opprettelsen av
Partnerskap Namdal. Partnerskapet et gjensidig partnerskap der 13 kommuner og
tidligere HiNT, samt Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) er medlemmer.
Partnerskapet ble ytterligere styrket gjennom at Namdal Regionråd ble opprettet og
ble mer tydelig på behov for kompetanse og forskning for hele Namdalsregionen.
Partnerskap Namdal samarbeider tett med Namdal Regionråd og næringsliv i regionen,
og framstår i dag som en god arbeidsmodell for å styrke tilgangen på kompetanse og
forskning til Namdalsregionen. Partnerskap Namdal har følgende formål:
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Strategisk målsetting: Partnerskapet skal bidra til økt samhandling i Namdalen mellom
universitet, offentlige virksomheter og næringsliv, samt bidra til realisering av
kompetanseintensiv nyskaping i Namdalen.
Partnerskapet har vedtatt fire satsingsområder:





Helse
Oppvekst/Skole
Bioøkonomi – blå og grønn sektor
Opplevelsesnæringene

Utvikling av et Campus Namdal ble definert som et strategisk satsingsområde høsten
2015.
Namdalen som region har relativt lavt utdanningsnivå, men innenfor enkelte bransjer
har en likevel lyktes å bygge bærekraftige næringsklynger. Forskning viser at det er
positiv sammenheng mellom innovasjonstakten i en region og utdanningsnivået i
arbeidsstyrken (Giuliani og Bell, 2008). Likeledes ser en at opplevelsen av å være en del
av et regionalt kompetansemiljø binder personer sterkere til regionen (Hatling og
Hægeland, 2011), altså det er større sjanse for at folk bor i regionen over tid, og bidrar
til ytterligere utvikling og innovasjonskraft. Her spiller også attraktivitet i form av
karrieremuligheter og boforhold inn. Sistnevnte forhold scorer høyere enn jobb til
ektefelle og omgivelser og miljø i studier som er gjort innenfor jobbmobilitet i distrikter
(Båtevik, Ytredal og Hanche-Olsen, 2013) Dette viser at et nært samspill mellom
kunnskapsinstitusjoner, lokalt næringsliv og kommuner er nødvendig for å skape
attraktivitet og miljø for kompetanseutvikling.
For at dette skal skje blir det vesentlig å bygge opp gode strukturer rundt samarbeid
mellom næringsaktørene, vertskommuner og kunnskapsinstitusjonene. Likeledes
kreves gode kartleggings- og behovsanalyser som grunnlag for gode
kompetansestrategier. Gode nettverksdrivere / «utviklingshjelpere» som har god
innsikt i de lokale kompetansebehov vil i samarbeid med representanter fra
kunnskapsinstitusjonene ha mulighet til å legge til rette for kompetansetiltak og
utdanning som er relevant for bedrifters og andre virksomheters vekstmuligheter.

2.2

Kommunene

Et av de viktigste tjenesteområdene for en kommune er helse og omsorg. Det har siden
1939 vært utdannet helsepersonell i Namsos i regi av Namdal Sykepleieskole, HiNT og
nå Nord universitet. Utdanningstilbudet i Namsos omfatter i dag både bachelor i
sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedic (fra 2018). Dette har vært en svært viktig
rekrutteringsarena for fagfolk inn i den kommunale tjenesteproduksjon. Kommunene i
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Namdal opplever et lokalt utdanningstilbud som en garantist for fremtidig rekruttering
av fagpersonell og en arena for etterutdanning av eksisterende bemanning.

2.3

Sykehuset

Informasjonssjef Svein Karlsen i Helse Nord-Trøndelag sier dette om betydningen av
regional samhandling:
«På samme måte som kommunene har Helse Nord-Trøndelag, altså Sykehuset Namsos
og Sykehuset Levanger, et tett samarbeid med Nord universitet. I denne
sammenhengen først og fremst Sykehuset Namsos med sine fem somatiske klinikker,
en klinikk innenfor psykisk helsevern og rus, AMK Nord-Trøndelag (akuttmedisinsk
kommandosentral) og administrative sentre.
Sykehuset i Namsos er gjennom Helse Nord-Trøndelag en aktiv samarbeidspartner
både i forhold til gjennomføring av flere utdanningsretninger, betydelig arena for
studenters praksis og i forhold til rekruttering. Gjennom samarbeidet har Nord
universitet, kommunene og sykehuset høstet gjensidig god erfaring som deles og
utvikles. For å lykkes med å være attraktiv - som studiested, kommuner og sykehuset,
er vi trygg på at et nært samarbeid viktig.
Sykepleierkullene som uteksamineres ved Nord universitet er relativt store, og bidrar
til at sykehuset får tilført sykepleierkompetanse som er et stort behov for sykehuset.
Nord universitet i Namsos har også samspill med sykehuset gjennom formelle
samarbeidsorganer og utstrakt forskningsaktivitet. I likhet med Nord universitet er
sykehuset opptatt av attraktive tilbud i region Namdal og i regionbyen Namsos. For å
beholde nødvendig helsepersonell, er sykehuset opptatt av kommunen som vertskap,
lokalsamfunnet/regionen som utdanningsarena og universitetet som arena for å skape
framtidas utdanningsløp.
I samspillet mellom sykehus og universitet utvikles studieløpene, spesielt i tilknytting
til praksisdelen, men også i forhold til at flere helserelaterte studieretninger vil bli
påvirket av økt samhandling med primærhelsetjenesten. For Sykehuset Namsos er det
eksempelvis helt nødvendig at også kommuner gjøres i stand til å rekruttere dyktige
sykepleiere, ledere og andre viktige yrkesgrupper.
Sykehuset Namsos har i partnerskapet signalisert at det er ønskelig å se på muligheten
for å utvikle samarbeidet ytterligere gjennom felles test- og øvingsarenaer. Dette er
konkret knyttet til øving og praksis i akuttmottak, innenfor ambulansetjenesten og i
forhold til sykepleiere. Helse Nord-Trøndelag har i tillegg en egen forskningsavdeling,
og har etter hvert er relativt robust miljø for forskning, der et femtitalls fagpersoner
har doktorgrad. Det er interessant å videreutvikle forskningsarenaen ytterlige mellom
universitet og helseforetaket.»
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Campus Namdal som en del av byutviklingen i
regionbyen Namsos

Namsos kommune ønsker å være en aktiv og attraktiv vertskommune for Nord
universitet. Kommunen ønsker å legge forholdene til rette for at byen, kommunen og
regionen skal kunne dra nytte av hele universitetet med alle sine ulike fagområder.
Namsos kommune ser en utvikling av samarbeid og samhandling med Nord universitet
som en av flere viktige faktorer for utvikling og vekst både innen offentlig og privat
sektor. Dette ikke bare for Namsos, men for hele Namdalen.
Å fokusere på Namsos som universitetsby i tillegg til å være regionby, vil være viktig for
omdømmebyggingen.
Namsos kommune har igangsatt arbeid med å utvikle en ny sentrumsplan. Målet er en
fremtidsrettet reguleringsplan som skal legge vekt på en optimal arealutnyttelse av
sentrumsområdene. Mulighetsstudiet Campus Namdal vil være et viktig innspill i dette
arbeidet.

2.5

Nord universitet Namsos

Nord universitet i Namsos har gjennom flere år diskutert et ønske og behov for
fornyede og mer fremtidsrettede lokaler i forhold morgendagens krav til kvalitet,
pedagogikk og digitalisering i utdanningene. På samme måte vil et moderne campus
være attraktivt for studentene og
sikre fortsatt stor søkning etter
studieplasser.
Utviklings- og kompetansemiljø i

sentrum som del av byutviklingen
Nord universitet sin RSA-strategi (Råd
for samarbeid med arbeidslivet) skal
styrke og strukturere Nord universitet
sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieprogram. Rådet skal
arbeide for at utviklingen av universitetets studieportefølje og EVU er tilpasset
samfunnets behov.
Nord universitet i Namsos har gjennom det siste 10-året sett betydningen av et utstrakt
samarbeid med samfunns- og arbeidsliv rundt seg.
Gjennom de siste årene er det også utviklet utdanningstilbud og etter- og
videreutdanning som har vært rettet mot det private næringslivet i Namdalen. Dette
har vært en styrke for både næringslivet og namdalskommunene.
Studier i Namsos i dag:


Bachelor i sykepleie
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Bachelor i vernepleie
Bachelor i farmasi
Bachelor i paramedic (NY)
Master i psykisk helsearbeid
Etter-/videreutdanninger
Etterutdanningsnettverket i Namdal (EiNa)

Nord universitet har en bred studieportefølje som samlet gis på flere campus i
universitetet i dag. Gjennom kompetansebehovs-undersøkelser i regionen er det i
tillegg til helsefagene som tilbys i Namsos, behov for studier innenfor sosialfeltet,
ledelse, oppvekstområdet og spesielt innenfor havbruk. Det er tatt initiativ til dialog
med flere fakulteter i Nord universitet med mål om å tilby desentraliserte utdanninger
innenfor disse fagfeltene både på bachelor- og masternivå på universitetets campus i
Namsos.

Nord universitets prosjekt «Framtidig studiestedstruktur»
Nord universitet er per dato i gang med et større prosjekt om framtidig
studiestedsstruktur.
I saksutredningen (sak 24/18) er følgende beskrevet: Studiestedsstrukturprosjektet
gjennomføres med et overordnet mål om å øke kvaliteten i både utdanning og
forskning. Nord universitet har i dag mange studiesteder – som er et verdifullt bidrag
til systemet for distribuert utdanning og regional nærhet. Den desentraliserte
strukturen gjør det samtidig krevende å bygge faglig bærekraft på universitetsnivå på
samtlige studiesteder. Både Kunnskapsdepartementet og NOKUT har gitt tydelige
anbefalinger om en gjennomgang av studiestedstrukturen som et sentralt
kvalitetstiltak, noe som blant annet er fulgt opp gjennom Nord universitets strategi
2020.
Prosjekt studiestedsstruktur skal gjøre en gjennomgang av den faglig aktiviteten ved
Nord universitet gjennom en vurdering av den faglige bærekraften for både forskning
og utdanning ved studiestedene. Nord universitet skal sikre forskningsfaglig
konsentrasjon, relevante studietilbud, godt læringsmiljø og riktig organisering av
utdanningstilbudene. Hensynet til driftskostnader ved studiestedsstrukturen skal også
belyses, med mål om å i størst mulig grad vri ressurser fra administrasjon/drift over til
faglig kvalitetsutvikling. Målet for prosjektet er å danne grunnlag for at styret kan fatte
en beslutning om studiestedsstruktur som sørger for robust faglig kvalitet i både
forskning og utdanning i et langsiktig perspektiv.
Nord universitet fattet i møte 08.03.18 enstemmige vedtak om målsetting,
begrunnelse, mandat og organisering av prosjektet. Fra styreprotokollen gjengir vi:
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Vedtak
Styret ber rektor gjennomføre et studiestedprosjekt med følgende:
Målsetting:
Å utvikle en studiestedstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier
og ambisjonen om å bidra til regional utvikling.
Begrunnelse:
Nord universitet er en viktig part i regionens langsiktige utvikling når det gjelder tilgang
på kompetanse og relevant forskning for nærings- og samfunnsutvikling. For å realisere
universitetets strategiske mål er det derfor også nødvendig at universitetet er tilstede
med campus/studiested på ulike steder i regionen. Det skal vurderes hvordan
universitetet kan imøtekomme regionale behov på en måte som skaper kvalitet for
forskning og utdanning og som har økonomisk bærekraft. Nåværende campusstruktur
bør derfor ses gjennom ut fra strategiske prioriteringer, økonomisk holdbarhet og
regionale behov.
Mandat:
Å utarbeide et beslutningsgrunnlag som munner ut i en innstilling fra rektor om
framtidig studiestedsstruktur.
Det skal inneholde en analyse av regionens utvikling, næringsmessig, demografisk,
offentlige satsinger etc. Dersom slik analyse bestilles eksternt, ber styret om forslag til
utlysing for slikt oppdrag.
Organisering:
Styret tar planen om organisering av prosjektet til orientering, men understreker at det
sørges for god medbestemmelse og intern og ekstern kommunikasjon. Det bør bl.a. skje
gjennom organisering av referansegruppe(r) og gjennom ulike typer av dialogmøter.
Styret er enig i at prosjektet må forankres i linja og faglig hos de som har daglig ansvar
i organisasjonen.
Styret ber om at det rapporters til styret etter hvert som problemstillinger defineres og
viktige analyser foreligger. Ambisjonen bør være å ha en innstilling klar i mai 2019.
Prosjektet – Campus Namdal, er et viktig innspill til den planlagte prosessen i Nord
universitet. Videre dialog mellom Namsos som vertskommune, Namdal Regionråd og
Nord universitet blir viktig i videreføringen.

2.6

Trøndelag Fylkeskommune og
videregående
skole
som
samarbeidsaktør

Olav Duun
potensiell

Underveis i prosjektarbeidet med Campus Namdal er det kommet opp at Trøndelag
fylkeskommune har startet en prosess for vurdering av fremtidig struktur og
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bygningsmasse for de videregående skoler i fylket. Olav Duun videregående skole i
Namsos er selvsagt en del av denne vurderingen.
Ordfører og rådmann i Namsos kommune har i møte (mars 2018) med eiendomssjef
Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune orientert om prosjekt Campus Namdal og de
har i samme møte fått informasjon om den planlagte prosessen i fylkeskommunen som
er tenkt avsluttet i løpet av 2018.
Fylkeskommunen har i disse samtalene signalisert at Fylkeskommunen og Olav Duun
vgs. kan være en potensiell interessent/samarbeidsaktør til Campus Namdal.
I den videre prosessen med Campus Namdal vil det være naturlig å ha dialog med
fylkeskommunen.
Denne mulighetsstudien drøfter i fortsettelsen innhold og omfang etter opprinnelig
mandat uten å behandle Trøndelag fylkeskommunes mulige samarbeid og deltakelse.

METODE

3.

I gjennomføringen av mulighetsstudiet har det vært fokus på:


Å identifisere mulige aktører i et framtidig Campus Namdal samt utrede
interesserte aktørers premisser/behov
 Synliggjøre mulige samhandlingseffekter / synergier mellom aktørene
 Utrede og peke på mulig ny lokalisering av Campus Namdal i Namsos
 Utarbeide en grov kostnadsskisse på anbefalt løsning
 Kunnskapsinnhenting fra andre lignende prosjekter både realiserte og
planlagte
Det har vært gjennomført dialogmøter med 20-talls bedrifter i og rundt Namsos
kommune. I tillegg til møter med næringsforeninger, Helseforetaket og ulike avdelinger
og ansvarlige i vertskommunen samt prosjektledelsen for nye Namsos kommune.
Tema under disse samtalene har vært å avdekke mulig interesse for - i et fremtidig
Campus Namdal om:




samhandling med lokale/regionale virksomheter – om hva med hvem
samhandling med Nord universitet – fagområder, EVU, FoU, studenter
mulig samlokalisering – forutsetninger/forventninger

Det har i hovedsak vært fokusert på tema som hvordan skape samhandling og
innovasjon og hva det kan ha av betydning både for den enkelte og for regionen. Det
har vært uforpliktende samtaler, og på dette stadiet ikke gjort forsøkt på å avklare og
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sikre konkrete forpliktelser til å delta i et mulig fremtidig campus-prosjekt. Men
aktørene har fått presentert ulike modeller for samhandling – som leietaker i Campus
Namdal til en løsere prosjektbasert tilknytning.
Det har også vært gjennomført møter med faglig ledelse og de ansatte ved Nord
universitet i Namsos der det ble presentert mulige løsninger og de ga noen
tilbakemeldinger på hvilke forventninger de ansatte ved universitetet har til en slik
etablering.
Det har blitt søkt informasjon fra ulike prosjektrapporter for lignende
campusprosjekter samt forskningsrapporter som omhandler campusutvikling. Et
studiebesøk til Campus Helgeland er også gjennomført. Dette er det campus som er det
nærmeste realiserte i den form man ser for seg Campus Namdal.

4.

RESULTATER

Næringsliv:
I samtlige samtaler som er gjennomført, der konseptet Campus Namdal ble presentert,
har det blitt møtt med stor interesse. Bedriftslederne har både fokusert på hva dette
kan bety for egen bedrift, men har også i like stor grad fokusert på hva dette kan ha av
betydning for både lokalt og regionalt næringsliv. Mange av bedriftene innrømmer at
de i daglig drift har for liten fokus på tema som kompetanse og FoU og tror et Campus
Namdal vil bli et symbol på nettopp dette og som vil bidra til økt fokus. Noen av
samtalepartnerne erkjenner at de har liten kunnskap om hvilke tilbud Nord universitet
har i byen eller også hva universitetet totalt kan tilby av interessante fagretninger. For
noen er universitetet i Namsos fortsatt «sykepleieskolen», og en arena som kan fremstå
som «lukket» og lite relevant for næringslivet.
Gjennom samtalene er det forsøkt å utfordre på hvilke områder Campus Namdal kan
ha størst effekt for den enkelte og for næringslivet samlet. I Namdalen er det ikke
mange bedrifter som er direkte helseorientert og som ser direkte synergier med
universitetets lokale aktivitet knyttet til eget fagområde, imidlertid oppfattes det som
interessant å få en «lettere» inngang til andre fagområder i universitetet.
Samtalepartnerne mener en samling av akademia, offentlig sektor og næringsliv vil gi
en arena hvor det er naturlig å etablere samhandling med andre aktører enten man er
leietaker i Campus Namdal eller har andre måter å komme i inngrep med dette miljøet
på.
Det er stort fokus på at det bør være ressurser ved et campus som har som oppgave å
legge forholdene til rette for samhandling.
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Samhandling med Nord oppfattes som interessant – de ulike fagområdene i
universitetet med størst fokus på fakultet for biovitenskap og akvakultur samt
handelshøgskolen vil kunne gi viktige bidrag til utvikling og vekst i namdalsk næringsliv.
Her er det også fremhevet at Campus Namdal bør ha ambisjon om å trekke til seg andre
universitet med andre spennende fagområder (les NTNU/Sintef) for å forsterke
tilgangen på relevante fagområder. Næringsforeningene er spesielt opptatt av at et
campus vil, i større grad enn tidligere, sette fokus på kompetanse og FoU.
Fra en kartlegging av status FoU og kompetansen innen blå sektor i Namdalen i 2016
(TFoU – arbeidsnotat 2016:103) ble det blant annet stilt spørsmål om fremtidig
samarbeid med Nord universitet. Respondentene ble anmodet om å gi sine
kommentarer knyttet til et slikt samarbeid – noen av disse gjengis nedenfor.

Kan Nord universitet bli en
ressurs – i tilfelle hvordan

Kan Nord universitet bidra
til utvikling/vekst innen blå
sektor – i tilfelle hvordan









Kan virksomheten utnytte
kompetansen
i
Nord
universitet – i tilfelle
hvordan





Ja, med kompetanse både direkte og med utdanning innen
akvakultur, nye arter, biovitenskap, veterinærmedisin
bistand med utvikling av nye produkter
maritimt campus
ja, med kompetanse, lab, prosjektdeltagelse, rekruttering
legge til rette for utvikling og studier innen akvakultur og
markedsføring i Namsos
med produksjon av riktig kompetanse i samarbeid med
næringen
bidra til å samle aktørene innen blå sektor, skape en felles
plattform med fokus på lokal verdiskaping
ja, gjennom prosjektsamarbeid
dette kan styrke kompetansen inne blå sektor og hjelpe
mindre bedrifter å skaffe personer med høy kompetanse
som forelesere, kursholdere

Namsos Kommune:
I tillegg til at prosjektet er forankret hos kommuneledelsen og gjennom «Ny giv for
regionbyen Namsos», er det ført dialog med seksjonsledere i vertskommunen samt
prosjektledelsen for nye Namsos kommune.
Namsos kommune ser et behov for andre lokaler. I dag er mange av kommunenes
avdelinger og etater spredt på ulike lokasjoner i Namsos. Dagens løsning gir liten
mulighet til å ta ut stordriftsfordeler og legger også klare begrensninger på intern
samhandling.
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Dette oppleves dels uoversiktlig og tungvint for både innbyggere og leverandører til
kommunen. Det brukes også mye ressurser på leie og forvaltning av fragmenterte
avdelinger.
En mulig samlokalisering med både akademia og næringsliv oppfattes som svært
interessant.
Andre campusprosjekter:
Det har blitt søkt i tilgjengelige prosjektrapporter fra andre campusutviklingsprosjekter.
Her er det spesielt sett på hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med
campusutviklingen i Trondheim rundt NTNU. I tillegg er det gjennomgått rapporter i
forbindelse med campusutvikling, gjennomført av Statsbygg
NTNU
Regjeringen har i januar 2018 besluttet en samlet utbygging over 10 år med en
kostnadsramme på 9 mrd. kroner.
Rapporten «Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030» behandler 6
viktige momenter for et campus og som også kan gjøres gjeldende for Campus Namdal.
Her er noen sentrale stikkord fra rapporten som blir viktige momenter i prosjektet
Campus Namdal.
1) SAMLENDE
Campus bidrar til felleskap, samler fagmiljø og er konsentrert. Den viktigste
funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial
samhandling. Campus skal legge til rette for god samhandling på tvers av fag. Campus
skal ha universell utforming. Det skal etableres et mangfold av felles faglige og sosiale
arenaer.
2) URBAN
En urban Campus er attraktiv, åpen og levende. Campus og byen deler funksjoner.
Campus er attraktiv og levende i samspill med omgivelsene og gir et fortrinn i
rekruttering av studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Mangfold i arenaer og
aktiviteter gir flere et miljø å finne seg til rette i. Campus skal ha tydelige og synlige
ankomstpunkter og være et naturlig besøksmål for byens befolkning, næringsdrivende
og andre. Campus skal være utformet slik at det bidrar til å fremme formidling og
samhandling. God arkitektur og åpne fasader, synlige og inviterende møteplasser.
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3) NETTVERK AV KNUTEPUNKT
Campus har profilerte knutepunkt som er tett forbundet med hverandre og byen.
Campus er en del av et tett nettverk med tydelige knutepunkt som gir gode møter
mellom fag og funksjoner. Knutepunktene skal kombinere funksjoner som utdanning,
forskning, formidling, innovasjon, studentfrivillighet, studentvelferd, bibliotek, service,
næring og byfunksjoner.
4) EFFEKTIV
Brukskvalitet og arealeffektivitet bidrar til gode arbeidsprosesser. Campus har
effektiv arealbruk, dette innebærer høy utnyttelse av romressurser gjennom døgnet og
året, mest mulig delte arealer, og ikke mer areal enn nødvendig. For å sikre tilstrekkelig
fleksibilitet på campus skal det være tilgjengelige arealreserver som muliggjør
etablering av næringsvirksomhet, nye forskningsinstitusjoner og fremtidige utvidelser
nært campus. Campus skal ha mest mulig generelle areal som muliggjør ulike typer
aktivitet i samme rom. Spesialiserte areal skal kun etableres der det er nødvendig.
5) BÆREKRAFTIG
Campus er i front med miljøvennlige løsninger. Campus er energieffektiv og har lavt
karbonfotavtrykk. Det skal etableres areal som bidrar til at digital kommunikasjon
velges fremfor reising som er lite bærekraftig. Bygninger og infrastruktur skal være
holdbare med lang levetid og tilpasningsdyktighet for endrede behov.
6) LEVENDE LABORATORIUM
Campus er stedet for utforsking og er en eksperimentell arena. Campus har attraktive
arenaer for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede. Campus skal legge til rette
for et økosystem for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede i formelle og
uformelle arenaer. Det skal etableres inkubatorer og rom for gründervirksomhet,
samling av innovasjonsmiljøene med eksterne næringsaktører.

Campus Helgeland
Campus Helgeland ble åpnet i 2013. Studiestedet samarbeider også med andre
utdanningsinstitusjoner. I 2014 kunngjorde SINTEF etableringen av et team på
studiestedet. SINTEF Helgeland ble offisielt etablert i 2016. Selskapet samarbeider med
bedrifter i regionen for å gi den landbaserte industrien grønn konkurransekraft og
en bærekraftig utvikling ved hjelp av forskningsbasert innovasjon og bærekraftig
teknologi.
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Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping
på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.
Her har Nord Universitet og Universitetet i Tromsø etablerte faste studietilbud, i tillegg
til en samlokalisering med bibliotek, karrieresenter og et spennende vekstmiljø
bestående av private bedrifter.
Foruten universitetene er Karrieresenteret, Opus Rana, Rana Bibliotek, Nordland
Fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen
Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland sammen med flere spennende
aktører samlokalisert i Campus Helgeland.
Campus Helgeland ligger midt i sentrum av byen Mo i Rana, nært til teater, kino,
restauranter, trimsenter, badeland, kjøpesenter med kort vei til store idretts- og
friluftsanlegg. Regionen byr på utallige muligheter for turer både til fjells og til havs, og
fine opplevelser knyttet til store festivaler.
Flere aktører både i og utenfor campus fremhever at det generelt er blitt et merkbart
større fokus på kompetanse i næringslivet i byen og regionen som følge av etableringen
av Campus Helgeland.
Dette er et robust og attraktivt student- og fagmiljø som samhandler tett med et sterkt
og utviklingsorientert vekstmiljø.
Prosjekt Campus Kristiansund
Campus Kristiansund (CKSU) skal bli en felles arena for høyere utdanning, forskning og
innovasjon på Nordmøre. CKSU skal stå ferdig i 2022 i sentrum av Kristiansund, med
midlertidig etablering fra 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde,
Kristiansund og Nordmøre. Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal
Fylkeskommune. Disse aktørene eier Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli
erstattet av CKSU. Fylkeskommunen har prosjektansvaret.
CKSU vil inneholde høgskoletilbud, fagskole, vekstmiljø for næringslivet og
forskingsmiljø.
Innovasjonscampus Steinkjer
En innovasjonscampus er planlagt åpnet høsten 2019. Campusen får en gulvflate på
15.000
kvadratmeter,
og
skal
huse
Nord
universitet
samt bedrifter og institusjoner. Nord universitet skal benytte tre fjerdedeler
av arealet.
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Statsbygg
Statsbygg er tildelt oppdrag med å bistå Kunnskapsdepartementet i arbeidet med ny
investeringsplan for UH-sektoren. Oppdraget omfatter utarbeidelse av et
kunnskapsgrunnlag om sektoren.
Kunnskapsgrunnlaget henviser til Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning. Her slås det fast at «god og hensiktsmessig utforming av campusområdene
er et viktig virkemiddel for at studenter skal lykkes med studiene og at faglig ansatte
skal lykkes med undervisning og forskning – m.a.o. at institusjonene når sine mål og sitt
samfunnsoppdrag».
Hvilke aspekter bør campusutviklingsplanen ivareta? Utfra føringer i gjennomførte
prosesser legger Statsbygg til grunn at campusutviklingsplanene bør:








Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og byen.
Dette
gjelder
på
mange
områder:
vekst/utbyggingspotensial,
transportbehov/kollektiv-transport,
studentboliger/boligmarked,
og
næringsliv/ byens og institusjonens sosiale liv. Dette omfatter også en
koordinering mellom institusjonens planer og lokalsamfunnets planer
(kommuneplaner, reguleringsplaner o.l.).
Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og eksterne samarbeidsparter.
Med samarbeidende parter menes her virksomheter der UH-institusjonene har
en direkte samarbeidsrelasjon, eksempelvis tett og forpliktende samarbeid
med en nærliggende helseinstitusjon, et forskningsinstitutt, lokalt næringsliv,
en gitt naturressurs e.l.
Ivareta mulighetene for fleksibilitet på campus mellom ulike
fakulteter/enheter innenfor den aktuelle UH-institusjonen.
Dette kan omfatte tilrettelegging for samarbeid mellom brukere av ulike bygg,
effektiv arealbruk og effektiv bruk av fellestjenester, aktive uterom og
tilrettelegging for felles sosiale tiltak.
Synliggjøre og utrede utviklingspotensialet mht. muligheter og
begrensninger.
Dette gjelder både for institusjonen, for eiendommen, og for samspill mellom
ulike parter. Utviklingspotensialet bør kunne møtes både med arealøkning og
arealeffektivisering.
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Alle som har blitt presentert for Campus Namdal-prosjektet har vist stor interesse og
positivitet.
Bedriftslederne som er besøkt har både fokusert på hva dette kan bety for egen bedrift,
men har også i like stor grad fokusert på hva dette kan ha av betydning for både lokalt
og regionalt næringsliv.
Alle dialogpartnerne mener en samling av akademia, offentlig sektor og næringsliv vil
gi en arena hvor det er naturlig å etablere samhandling med andre aktører enten man
er leietaker i Campus Namdal eller har andre måter å komme i inngrep med campus på.
Det er ikke så mange helserelaterte bedrifter / instanser Namsos (bortsett fra
sykehuset), så de fleste i næringsliv/ kompetansemiljø sier at det er viktig at
studietilbudet utvides.

5.2

Innhold

Et Campus Namdal som rommer rådhus med kommunale og regionale funksjoner, ulike
typer av service- og tjenesteytende næringsliv i tillegg til Nord Universitet vil kunne bli
en arena med ca. 400 ansatte og 700 studenter.
Det er naturlig å tenke seg at praktiske og etterspurte service – og tjenestefunksjoner
som for eksempel: Cafe og restaurant (åpent på kveld og for alle), apotek (også for
praksisplass Farmasi), frisør, helsesøster / legekontor, bibliotek, treningssenter,
bokhandel, regnskapsbyrå, advokatkontor og reklamebyrå kan være aktuelle aktører i
et campus.
Kompetansemiljø som Trøndelag Forskning og Utvikling, Namdalshagen AS, Midtre
Namdal samkommune Utvikling, Namsos Næringsforeningen med flere er naturlig å
tenke seg som katalysatorer for samhandling og FoU ved Campus Namdal.
Det kan tenkes etablering av en egen forskningsfløy som rommer ulike laboratorier
(undervisning, forskning og kommersiell aktivitet) som vil skape interessante faglige
synergier og bedre utnyttelse av tekniske installasjoner. Her kan en også tenke seg et
simuleringssenter til felles anvendelse.
Campus Namdal kan også tenkes å inneholde et felles biblioteket med en samling av
dagens tre biblioteker under ett: Universitetets, sykehusets og Folkebiblioteket.
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Samhandling

Næringslivet mener at samhandling med Nord universitet og andre er interessant – de
ulike fagområdene i universitetet med størst fokus på fakultet for biovitenskap og
akvakultur samt handelshøgskolen vil kunne gi viktige bidrag til utvikling og vekst i
namdalsk næringsliv. Her er det også fremhevet at Campus Namdal bør ha ambisjon
om å trekke til seg andre universitet med
andre spennende fagområder (les
Campus Namdal er
NTNU/Sintef) for å forsterke tilgangen på
relevante
fagområder.
«1 dør inn» til hele
Næringsforeningene er spesielt opptatt av
at et Campus Namdal vil, i større grad enn
Nord Universitet
tidligere, sette fokus på kompetanse og
FoU.
Namsos kommune har i dag en administrasjon som er fordelt på flere lokaliteter i byen.
Et nytt rådhus med samling av alle administrative funksjoner vil skape bedre
rammevilkår både for de ansatte og for publikum. Regionale funksjoner samlokalisert
med et rådhus vil gi større fagmiljø og tettekobling mellom kommunal og regional
aktivitet. De offentlige funksjoner, spesielt innenfor helsesektoren vil kunne ha stor
nytte av et tett samarbeid med Nord universitet både innenfor tjenesteutvikling og
forskning.
Dagens utdanningsretninger i Namsos er helserelatert og som sådan ikke de mest
aktuelle fagområdene for næringslivet, men det å skape en arena med «åpne» linjer til
hele universitetet oppfattes som svært interessant.
I utredningen om etablering av campus er det naturlig at det blir noe fokus på
bygningsmasse/lokalisering med de muligheter dette gir både for arealeffektivitet og
økonomi. Samtidig har vi ønsket å fokusere på samhandling både mellom de som velger
å være en del av et campus og også for de som vil ha en mere ekstern tilknytning. Vi
har søkt informasjon og kunnskap om hvordan samhandling faktisk er løst hos de
etablerte og hvordan det er tenkt løst i planlagte campus. Vårt inntrykk er at veldig
mange av de campus som både er etablert og de som er planlagt har sitt hovedfokus
på bygningsmessige optimale løsninger.
Vår oppfatning og erfaring er at samhandling ikke skjer «av seg selv», det må være
dedikerte ressurser som utfordrer aktørene og utformer aktuelle løpende tiltak.
I et nytt Campus Namdal er det svært viktig at man har fokus på tilrettelegging for
samhandling på tvers av institusjoner og bedrifter. Det å kontinuerlig være i dialog med
de ulike aktørene for å fange opp planer, utfordringer, å skape møteplasser og nettverk
som skal gi synergier og innovasjon.
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Det anbefales derfor at det brukes ressurser på å starte denne koblingsjobben i tidlig
prosjektfase, en funksjon som er delaktig i planleggingsfasen, gjennom hele prosjektet
og ved oppstart har base på Campus Namdal for å fasilitere for samspill og
verdiskapning.
Campus Namdal kan bli det naturlige senter for:






Økt bevissthet omkring kompetansehevende tiltak i arbeidslivet både offentlig
og privat vil både øke kvaliteten i den enkelte institusjon og øke attraktiviteten
ved rekruttering
Etter – og videreutdanning av ansatte organisert av ulike miljøer (på Campus
Namdal / via nett / deltid, heltid)
Muligheter for å få hjelp med ulike prosjekter i bedriften gjennom studenter
(bachelor/masteroppgaver)
Mulighet for studenthospitering i arbeidslivet, enklere rekruttering

5.4

Campus Namdal – bygning

Utforming
For at samspill og samarbeid skal kunne realiseres er det viktig at bygg og løsninger er
lagt til rette for nettverksbygging og møteplasser.
Et stort fellesareal, som kan være felles kantine og for eksempel kulturscene, kan
plasseres midt i bygningen, slik at det faller naturlig for leietakerne å møtes der.
(Campus betyr «åpen plass»)
Utendørs er det viktig å tenke på avkoblings- og aktivitetsarealer, i tillegg til naturlige
sosiale møteplasser.
Et nytt Campus Namdal kan være et signalbygg med spennende arkitektur og
bærekraftig konstruksjon, kanskje kan man forsterke historien omkring trelastbyen
Namsos ved å bygge i massivt tre.
Et nytt Campus Namdal bør være energi- og miljømessig fremtidsrettet, med tilpassede
og fleksible digitale løsninger og ny teknologi i alle ledd.
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Interessentmatrise Campus Namdal
For å få et større perspektiv på hva slags nytte Campus Namdal kan ha for ulike
interessenter, presenteres en matrise som viser en oversikt over hvilke fasiliteter og
kvaliteter som kan være viktig for hvem.

En fordypning av interessentmatrisen
Basert på innspillene som er samlet inn og den kunnskap omkring campusutvikling som
er hentet fra ulike prosjektrapporter samt befaring hos Campus Helgeland, er dette en
oppsummering av hvilke momenter som kan være viktige for Campus Namdals
interessenter.
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Studenter
Et nytt og fremtidsrettet Campus Namdal, tilrettelagt for studier, studentaktiviteter,
samarbeid og med sosiale arenaer vil ha stor betydning for trivsel, stolthet og
rekruttering av studenter. Dette i tillegg til faglig høy kvalitet naturligvis.
Ansatte ved Nord Universitet
Nye lokaler som er tilpasset morgendagens pedagogikk og med fleksible
innredningsløsninger, vil medføre økt trivsel og ytelse også hos de ansatte.
Samlokalisering med kommune og næringsliv vil også kunne gi en ekstra dimensjon
med økt motivasjon og «drive» til å tenke tverrfaglige samarbeid (for eksempel FoUprosjekter med offentlige og private).
Næringsliv på Campus Namdal
Bedrifter som blir en del av campusmiljøet vil få lettere tilgang til hele Nord Universitet
sin studieportefølje, forskere og studenter. Det blir enklere å koble på studenter og
forskere til FoU-prosjekter, masteroppgaver, få inn hospitanter og gjøre rekruttering
lettere.
Å være tett på annet næringsliv og kompetansemiljø vil også, med riktig fasilitering, øke
mulighetene for samarbeid og synergier av samlokalisering.
Veien blir også veldig kort til kommunens ledelse og etater som jobber med næringsliv
og utvikling.
I tillegg vil det være besparende for en del bedrifter og miljø, å kunne sambruke
fasiliteter og ressurser på campus.
Stat/Fylkeskommune/kommune
Det er fra Regjeringen, via Fylkeskommunen og til kommunene stort fokus på
videreutvikle regionbyer som skaper flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i
regionene. Rapporter viser at det historisk har vært relativt liten fokus på
kompetanseheving og bruk av forskning i utviklingsprosjekter i Namdalen.
Campus Namdal svarer på disse utfordringene med å samle kompetanse og mangfold i
ett felles utviklingsmiljø for å øke mulighetene for innovasjon og utvikling i både privat
og offentlig sektor.
Samlokaliseringen har ellers kostnadsbesparende elementer i seg, når kommunen
trenger et nytt rådhus og Nord Universitet trenger nye lokaler.
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Innbyggere
Campus Namdal vil være noe regionen og byens innbyggere vil være stolte av å ha i sin
universitetsby. En visjon om at «det er der det skjer», både i forhold til spennende
faglige miljøer, bibliotek, cafe/ restaurant, kulturtilbud og øvrige service– og
tjenestetilbud.
Et Campus Namdal vil signalisere at det tas grep om fremtidig utvikling,
kompetanseheving og rekruttering til regionen. Et slikt kompetansemiljø trekker ofte
til seg folk med høyere utdanning, og de har ofte med seg en partner/familie. Dette vil
virke positivt på innbyggertall, arbeidsplasser og kompetansenivået i regionen.
Nord Universitet ledelse
Vil med et nytt Campus Namdal legge til rette for at studiestedet i Namsos fortsetter
sin gode vekst i antall søkere og antall studenter (og andelen fornøyde studenter).
Å bygge et Campus Namdal vil bedre Nord universitet sitt renomme i
høgskole/universitetssammenheng, på grunn av flere studiesteder med
fremtidsrettede campus som også tar samarbeid med lokalt næringsliv på alvor.
Regionens næringsliv etterspør studier og kompetansetiltak som kan bidra med på sikre
vekst og utvikling. Med flere studietilbud som møter etterspørsel/behov til regionens
ungdommer og ansatte i næringslivet vil flere velge å ta høyere utdanning, fremfor å
velge å ikke ta utdanningen grunnet reisevei/ pendling/flytting eller at de velger andre
utdanninger.
Kostnadsbildet i forhold til nåværende campus, vil ligge på noenlunde samme nivå som
i dag, men gi store gevinster i form av ovennevnte momenter.
Politikere
I tillegg til punktene under «Stat/Fylkeskommune/kommune» og «Innbyggere», vil
politikerne være opptatt av attraktivitet – vekst og utvikling til Namsos både som
regionby og universitetsby.
Et prosjekt for utvikling/realisering av Campus Namdal vil være en naturlig del av det
igangsatte arbeidet med reguleringsplan for Namsos sentrum, sjøfronten og østre
byområde.
Eksterne kompetansemiljø
Et Campus Namdal med ovenstående aktører og fokus på innovasjon, forskning og
utvikling vil også kunne tiltrekke seg kompetansemiljø som ikke har tilhold i regionen i
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dag. Dette kan være SINTEF, NTNU og andre aktører som ser nytten av å være tilstede
i en slik campus.
Videregående skole
En samhandling gjennom samlokalisering i et campus vil gi elever og studenter mulighet
til å inngå i et felles større læringsmiljø som vil gi innovasjonsmuligheter og
kompetanseutvikling på tvers av videregående opplæring og høyere utdanning. En
nærmere samhandling mellom nivåene i utdanningsløpet er en tydelig målsetting fra
myndighetenes side og omtales i «Nasjonal kompetansepolitisk strategi» 2017-2021.
Dette vil også kunne stimulere ytterligere til lærelyst, åpne opp for refleksjon og
nytenkning, tverrfaglighet, bli kjent med campus – og motivere for videre studier. Det
kan utvikles modeller for læring, kompetanseutveksling og kunnskapsdeling på nye
måter – for både lærere, forskere, elever og studenter.
Tilstedeværelse av næringslivet på campus vil også kunne knytte tidlige kontaktpunkt
mellom elever og bedrifter, med synergieffekter som f. eks: økt interesse for ulike
bransjer, muligheten for praksis evt. potensielle arbeidsplasser.
Campus Namdal med både universitet og videregående skole vil ha store
arealeffektiviseringseffekter i tillegg til kostnadsbesparelse.
Det vil også være store fordeler med å trekke på kompetanse, sambruk, samhandling
og infrastruktur.
Nær samhandling mellom næringsliv og videregående opplæring vil styrke både det
yrkesfaglige og studieforberedende området.

Dagens bygningsmasse
Nord universitet leier i dag lokaler av Namsos Industribyggeselskap AS. Leieavtalen ble
etablert i 1995 mellom daværende HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Namsos
kommune. Lokalene som i dag huser universitetet var i utgangspunktet bygd som
trykkeri og grafisk virksomhet for øvrig. Siden innflytting i 1995 er lokalene ombygd i
større og mindre grad 10 ganger. En hovedombygging ble gjennomført i 2003 med nytt
resepsjonsområde, flere klasserom og en ny kontorfløy for vernepleierutdanningen. I
2008 ble det ytterligere utbygging i forbindelse med etablering av farmasiutdanning i
Namsos. Denne ombyggingen omfattet en helt ny fløy med kontorer og
undervisningslaboratorium.
Dagens lokaler fremstår som lite arealeffektive, lite fleksibilitet og i for liten grad
tilpasset morgendagens behov for nye løsninger både for studenter og ansatte.
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Dagens lokaler vurderes å være i utkanten av sentrum, men har tilgang til rutegående
kollektivtilbud i umiddelbar nærhet.
Det antas et samlet arealbehov for Nord universitet på 5.500 m2.
Namsos kommune har, med bistand fra Norconsult, gjennomført et prosjekt for å
utarbeide et grunnlagsdokument for en eiendomsstrategi. Gjennom oppnevnte
arbeidsgrupper innen fagområdene – oppvekst, helse, kultur og idrett samt
administrasjon er det gjennomført en kartlegging av behov, diskutert mulige løsninger
og prioritert tiltak.
Denne rapporten om «mulighetsstudie Campus Namdal» henviser til noen av de
vurderinger som er fremkommet i forhold til lokaler for kommunens administrasjon.
Kommunens administrasjon er i dag spredt i mange bygg. Kommunen leier lokaler
eksternt i mange bygg i tillegg til lokalene i Namsos samfunnshus som kommunen eier.
Noen fagenheter er samlet på samme sted, mens andre, som teknisk, er spredt over
flere bygg. Samlet oppleves det også mangel på noen kontorplasser, møterom og
spiserom.
Det antas at Namsos kommune også i fremtiden vil være vertskap for flere regionale
administrative løsninger.
Samfunnshuset, som er hovedbygget for kommunens administrasjon, fremstår i svært
dårlig forfatning i forhold til arbeidsmiljø generelt samt mangel på møterom og
spiserom.
Fordeling av avdelingene på flere bygg gir
utfordringer innen teknisk infrastruktur og ikke
minst overfor besøkende, publikum, som kan
oppleve problemer med å finne frem til rett person
og få riktig informasjon på riktig sted.

Rådhus = «1 dør inn»
til kommunen!

«Ei dør inn» har vært fokus for å se på fremtidige
muligheter. Å samle mest mulig av offentlig virksomhet på ett sted oppfattes å gi mange
fordeler. I tillegg til kommunale og regionale funksjoner vil det være naturlig at også
fylkeskommunale og statlige funksjoner legges til samme lokalitet.
Anslått arealbehov for Namsos kommune er ca. 7.000 m2.
Næringslivet som mulig leietaker i et nytt Campus Namdal vil i utgangspunktet være
virksomheter som leverer service/tjenester. Campus Namdal vil ikke være stedet for
ulike typer av produksjonsvirksomhet, unntaket her kan være å utvikle et senter for
laboratorietjenester hvor areal og utstyr kan sambrukes til både undervisning,
forskning og kommersielt test-/analysearbeid. Private bedrifter vil i tillegg til ordinære
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tilpassede kontorlokaler etterspørre tilgang til møterom, spiserom og teknisk
infrastruktur. En felles resepsjon – «ei dør inn» vil også være interessant for
næringslivet.
Det er ikke mulig på dette stadiet å angi et arealbehov for næringslivet, men i de senere
beskrivelser er det antatt et samlet areal på 2.500 m2.
Dette innebærer et Campus Namdal bestående av Namsos kommunes rådhus, nye
lokaler til Nord universitet samt anslag for næringslivets behov vil kreve en
bygningsmasse på 15.000 m2.

Lokalisering
I denne rapporten fokuseres det på 3 alternative plasseringer av en ny campus.
Kommunen har i sin utredning pekt på flere alternative plasseringer, basert på et
samlet behov på 7.000 m2. Denne utredningen tar utgangspunkt i en bygningsmasse
som vil bli på 15.000 m2.
Mulighetsstudiet har ikke omfattet vurdering av størrelsen på aktuelle tomtearealer i
forhold til et antatt arealbehov. Dette innebærer at disse innspillene og eventuelt andre
alternative lokaliseringer må utredes nærmere.
Ett av delmålene i mulighetsstudiet var å vurdere et Campus Namdal som en del av
byutviklingen. Vurderingen her tar utgangspunkt i inntrykk fra samtalene med mulige
aktører som har vært, en gjennomgang av noen prosjektrapporter fra andre lignende
prosjekter samt befaring hos Campus Helgeland. Videre er det gitt nasjonale føringer
for at utvikling av nye campus bør skje i eller svært tett på eksisterende bysentrum.
Dette har vært med i vurderingen av forslag til lokalisering.
«ABC-tomta», ligger som dagens universitetslokaler i utkanten av byens sentrum.
Denne tomta vil gi det beste blikkfanget ved ankomst fra sør og øst. Næringshagen
ligger på nabotomten, dog med en gate mellom, men kan sammenkobles med
overbygd gangvei over gaten. Spørsmålet blir om en gangvei vil være et «hinder» for
den aktive samhandling som ønskes. Dette tomtealternativet vil gi begrensede
ekspansjonsmuligheter.
«Jernbanetomta» ligger også i utkanten av sentrum tett ved innkjøringen til byen fra
sør. Også denne tomta ligger i nærheten av Næringshagen og kan sammenkobles på
samme måte som ABC-tomta, men med en større vei og mere trafikk vil avstanden bli
lengre – både faktisk og ikke minst «følt». Jernbanetomta gir et større areal og har et
større ekspansjonspotensiale.
«Nexans-tomta» fremstår som et attraktivt område for utvikling av Campus Namdal.
Denne tomta ligger i umiddelbar nærhet til sentrum og vil fra sjøsiden kunne fremstå
som et signalbygg for byen. Nærheten til sentrum vil kunne åpne for at ulike
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«bymessige» tjenestetilbud kan legges inn i campus og øke attraktiviteten og bli et
naturlig møtested for både by og region. Tomtens størrelse gir mange muligheter for
ekspansjon.

Kostnader
Norconsult har i sin rapport – Grunnlagsdokument for eiendomsstrategi i Namsos gjort
noen vurderinger av byggekostnader. Uten kostnader til tomt og utomhusanlegg har
de antatt en byggekostnad på ca. kr 34.000 pr m2, som gir en samlet kostnad på ca.
236,4 mill kr. Norconsult har beregnet årlige FDV-kostnader til å utgjøre kr 690 pr m2.
Hvis man antar et bygningsvolum på 15.000 m2, med samlet kostnad på kr 35.000 pr
m2 gir dette en total byggekostnad på 525 mill kr. Med nedbetaling over 50 år og 3%
rente gir dette, etter disse beregninger, en årlig finanskostnad på ca. kr 18,4 mill kr eller
kr 1225 pr m2.

KONKLUSJON

6.

Forskning viser at det har store positive effekter for en region å ha et universitet. Noen
eksempler på dette er:





Betydelig positiv effekt på økonomisk aktivitet
Et betydelig bidrag til og fokus på regionens samlede formalkompetanse
Direkte og indirekte bidrag til sysselsettingsvekst innen kompetanseintensive
næringer
Regional tilstedeværelse øker regionens attraktivitet og konkurransekraft
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En klar positiv betydning for rekrutteringen til høyere utdanning.

Nord universitet i Namsos har stor betydning for hele Namdalen i dag, spesielt innenfor
de helsefaglige utdanningstilbudene. Det er potensiale for økt innsats på helsefag for å
dekke det voksende behovet i kommunene og sykehuset.
I tillegg vil Namdalen, som en betydelig havbruksregion, ha stor nytte og positive
effekter av mer samarbeid med og tilgang til relevante fagmiljøer fra Nord universitet.
a) Identifisere mulige aktører i et framtidig Campus Namdal samt utrede
interesserte aktørers premisser/behov
Alle dialogpartnerne mener en samling av akademia, offentlig sektor og næringsliv vil
gi en arena hvor det er attraktivt å samhandle tverrfaglig for å oppnå innovasjon og
synergieffekter.
Bedriftslederne som er besøkt har både fokusert på hva dette kan bety for egen bedrift,
men har også i like stor grad fokusert på hva dette kan ha av betydning for både lokalt
og regionalt næringsliv.
De helserelaterte bedrifter / instanser i Namsos, vil ha stor nytte av samhandling med
fagmiljøet ved Nord universitet i Namsos. Øvrig næringsliv/ kompetansemiljø sier at
det er viktig at studietilbudet utvides i tråd med næringslivets behov og ønsker.
Ledelsen i Namsos kommune og prosjektledelsen i Nye Namsos kommune ser at å
realisere et nytt rådhus som en del av Campus Namdal vil kunne åpne for gode
løsninger for samhandling både internt i kommunen og med andre aktører
Det er naturlig å tenke seg praktiske og etterspurte service – og tjenestefunksjoner som
for eksempel: Cafe og restaurant (åpent på kveld og for alle), apotek (også for
praksisplass Farmasi), frisør, helsesøster / legekontor, bibliotek (felles for universitetet,
sykehuset og innbyggerne), treningssenter, bokhandel, regnskapsbyrå, advokatkontor
og reklamebyrå. Opplistingen av mulige service-/tjenestetilbud er eksempler og ikke
uttømmende.
Kompetansemiljø som Trøndelag Forskning og Utvikling, Namdalshagen AS, Midtre
Namdal samkommune Utvikling, Namsos Næringsforening med flere er naturlig å tenke
seg som katalysatorer for samhandling og FoU ved Campus Namdal.
Ved å etablere en forskningsfløy som rommer ulike laboratorier (undervisning,
forskning og kommersiell aktivitet) vil en kunne utnytte kompetanse bedre i tillegg til å
redusere kostnader. Her kan en også tenke seg et simuleringssenter til felles
anvendelse.
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Et nytt felles bibliotek, hvor dagens bibliotek ved universitetet, sykehuset samt
kommunens folkebibliotek slås sammen vil kunne bli et naturlig samlingspunkt for
studenter, ansatte og også for byens innbyggere.
b) Synliggjøre mulige samhandlingseffekter / synergier mellom aktørene
I tråd med Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning har Statsbygg
lagt til grunn noen punkter for hvordan man bør tenke campusutvikling, blant annet:
Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og byen.
Dette gjelder på mange områder: vekst/utbyggingspotensial, transportbehov/kollektivtransport, studentboliger/boligmarked, og næringsliv / byens og institusjonens sosiale
liv. Dette omfatter også en koordinering mellom institusjonens planer og
lokalsamfunnets planer (kommuneplaner, reguleringsplaner o.l.).
Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og eksterne samarbeidsparter.
Med samarbeidende parter menes her virksomheter der UH-institusjonene har en
direkte samarbeidsrelasjon, eksempelvis tett og forpliktende samarbeid med en
nærliggende helseinstitusjon, et forskningsinstitutt, lokalt næringsliv, en gitt
naturressurs e.l.
Næringslivet mener at samhandling med Nord universitet og andre fagmiljø er
interessant. Fagområder i Nord universitet som fakultet for biovitenskap og akvakultur
og handelshøgskolen, i tillegg til fakultet for sykepleie og helsevitenskap, vil kunne gi
viktige bidrag til utvikling og vekst i namdalsk næringsliv. Her er det også fremhevet at
Campus Namdal bør ha ambisjon om å trekke til seg andre universitet med andre
spennende fagområder som f.eks. NTNU/Sintef for å forsterke tilgangen på relevante
fagområder. Næringsforeningene er spesielt opptatt av at et Campus Namdal vil, i
større grad enn tidligere, sette fokus på kompetanse og FoU innenfor relevante
fagområder.
Namsos kommune har i dag en administrasjon som er fordelt på flere lokaliteter i byen.
Et nytt rådhus med samling av alle administrative funksjoner vil kunne skape bedre
rammevilkår både for de ansatte og for publikum. Regionale funksjoner samlokalisert
med et rådhus vil gi større fagmiljø og tettere kobling mellom kommunal og regional
aktivitet. De offentlige funksjoner, spesielt innenfor helsesektoren vil kunne ha stor
nytte av et tett samarbeid med Nord universitet både innenfor tjenesteutvikling og
forskning.
Sykehuset og kommunene for øvrig vil sammen med Nord Universitet ha
synergieffekter med gjennom samhandling. Eksempler på dette kan være:



Økt bevissthet omkring kompetansehevende tiltak.
Etter – og videreutdanning av ansatte (på campus / via nett / deltid, heltid)

182

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie - 20/02660-1 Studiested Namsos - mulighetsstudie : tfou-notat-2018-111

TFoU-rapport nr. 2018:111




30

Campus Namdal 2018

Muligheter for å få hjelp med ulike prosjekter i bedriften gjennom studenter
(bachelor/masteroppgaver)
Mulighet for studenthospitering, lettere å rekruttere

I et nytt Campus Namdal er det svært viktig at man har fokus på tilrettelegging for
samhandling på tvers av institusjoner og bedrifter. Det vil være svært viktig å ha
kontinuerlig dialog med de ulike aktørene for å fange opp planer, utfordringer, å skape
møteplasser og nettverk som skal gi synergier og innovasjon.
Det anbefales derfor at det brukes ressurser på å starte denne koblingsjobben i tidlig
prosjektfase, som er delaktig i planleggingsfasen, gjennom hele prosjektet og ved
oppstart har base på Campus Namdal for å fasilitere for samspill og verdiskapning.
c) Mulig ny lokalisering av Campus Namdal i Namsos.
Mulighetsstudiet har sett på alternative lokaliseringer i forhold til både etablerte
campus og nasjonale føringer for integrering av campus mot et bysentrum. I denne
rapporten pekes det på 3 alternative tomteområder (ABC-tomta, Jernbane-tomta og
Nexans-tomta) for et Campus Namdal. Vurderingen er ikke basert på bygnings- eller
arkitektfaglige vurderinger av muligheter og begrensninger for de enkelte alternativer.
Alternativene trekkes frem utfra hvilke områder som fremstår som tilgjengelige og i
tråd med hva som trekkes opp av nasjonale føringer. Disse tre områdene vil kunne bli
en integrert del av sentrum, men har et noe ulikt langsiktig utviklingspotensial.
d) Kostnadsskisse på anbefalt løsning.
Anslag for byggekostnader bygger på erfaringstall fra Statsbygg, tilgjengelige
vurderinger fra blant annet utbygging på Dragvoll, samt Norconsult sin vurdering for
bygging av nytt rådhus. Et anslag for kostnader ved realisering av Campus Namsos er kr
35.000,- pr m2. I tillegg kommer kostnader for tomt og utomhusanlegg samt årlige
vedlikeholdskostnader.
e) Videre prosess
Utvikling/realisering av Campus Namdal er knyttet til strategiske vurderinger og
beslutninger hos de største aktørene som er tenkt inn i et campus. Det er, som omtalt
i dokumentet, igangsatt utredningsprosjekter både hos Nord universitet og Trøndelag
fylkeskommune som vil påvirke både form og innhold ved en mulig realisering. I
hovedsak vil disse utredningene være sluttført i løpet av 2018. Realisering av Campus
Namdal vil også være en sentral del av det igangsatte arbeidet med en ny sentrumsplan
for Namsos.
Det må avklares hvem som skal ta eierskap til den videre prosess med å realisere
Campus Namdal. Ressurser må avsettes til å utarbeide skisser til mulige løsninger for
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lokalisering, form og innhold som kan presenteres for både de største aktørene og for
den delen av næringslivet som har vist interesse for å bli en del av Campus Namdal.
Organisering, eierskap og finansiering for et campus må vurderes og avklares.
Oppdragsgiverne, Styringsgruppa i «Ny giv», Namsos kommune og Partnerskap
Namdal anbefaler at saken tas raskt opp til politisk behandling i Namsos kommune
og Namdal regionråd. Saken må også ses i sammenheng med pågående prosess i
Trøndelag fylkeskommune.
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VEDLEGG
Kontaktliste

Visit Namdalen

Nye Namsos kommune

MNS Utvikling

Namdalshagen

Trøndelag Forskning og Utvikling,
Kunnskapssenter for Laks og
Vannmiljø, Statens Naturoppsyn

Skogselskapet

Statskog

AquaKompetanse

Velferdsteknologi-prosjektet

Pharmaq

Blom Arkitekter

Region Namdal

Aquakompetanse

Arcon

Neptun Settefisk

MNS Landbruk/ Norsk
Landbruksrådgivning

Namsos Industribyggeselskap

Namdal settefisk

Moelven Van Severen

Skogmo Industripark

Mattilsynet

Overhalla Klonavlsenter

Namsos kommune, adm, teknisk,
helse/sosial

Helse Nord Trøndelag

Namsos Næringsforening

Veso Vikan

Kystlab – Prebio AS

Namdal Ressurs
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Campus Namdal
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-

et felles kunnskapssenter og en felles lokalitet

Bjørn Terje Grøttheim
MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE
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1. Sammendrag
Fylkestinget i Trøndelag vedtok i desember 2018 utredning av prosjektet “Campus Namdal”
for å vurdere framtidig lokalisering av Olav Duun videregående skole i Namsos. Det har
tidligere vært mulighetsstudier av en felles campus for Nord universitet, næringsliv og
Namsos kommune.
Styringsgruppen for utredning av en felles campus har bestått av deltakere fra Trøndelag
fylkeskommune, Nord universitet, Namsos industribyggeselskap og Namsos kommune.
Styringsgruppen har drøftet innhold, synergier og merverdi av en felles campus.
Et felles kunnskapssenter og en felles lokalitet for utdanning og forskning vurderes å
samsvare med de ulike aktørenes målsettinger, og er i tråd med nasjonale og regionale
prioriteringer.
Det er flere gode eksempler på samarbeid og samhandling mellom utdanningsinstitusjonene,
kommuner og næringsaktører i dag, men også barrierer, og muligheter for videreutvikling av
samarbeid. Campus Namdal kan være en måte å realisere større grad av samarbeid og
samhandling.
Styringsgruppen har hatt hovedfokus på å beskrive mulighetsrommet for synergier og
merverdi for aktørene samlet i et Campus Namdalen. Gruppen har også vurdert mulige
hindringer og aktuelle risikovurderinger, og strategier for å oppnå målsettingene.
Forutsetningene for å kunne utnytte det beskrevne mulighetsrommet er at det i det videre
arbeidet legges betydelig vekt på partenes samarbeid i forhold til konkretisering av bygg
med tilhørende økonomi for investering og drift. Dette samarbeidet bør formaliseres
gjennom forpliktende avtaler.
I arbeidet med å videreutvikle de videregående skolene i Trøndelag har fylkeskommunen
definert fokusområder knyttet for “Framtidas skole – skolebruksplan Trøndelag”. I tillegg er
det knyttet ambisjoner opp mot disse. Styringsgruppen vurderer fokusområdene som et
godt utgangspunkt for drøfting av felles ambisjoner for Campus Namdal og effektene/
merverdien av samlokalisering, og har i tillegg definert et eget fokusområde knyttet til
vekstkraft og utvikling.
Fokusområder for Campus Namdal:
For Utdanning, FoU og arbeidsliv vil Campus Namdal:
•
•
•

Styrke utdanningstilbudene i samsvar med arbeidslivets kompetansebehov
Sikre tilgang på kandidater med relevant kompetanse for arbeidslivet
Skape arenaer for forskning samt styrke arbeidsrelevansen for høyere utdanning og
forskning
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For Faglig og sosial kompetanse vil Campus Namdal:
•
•

Bidra til faglig utvikling og sosial kompetanse som forberedelse til videre studier og
arbeidsliv
Øke samhandlingen i overgangen mellom utdanningsnivåene slik at utenforskap og
frafall forhindres

For Nærmiljø og samfunn vil Campus Namdal:
•
•
•

Styrke samfunnsutviklingen gjennom en levende og felles arena i sentrum av Namsos
Skape et levende nærmiljø 24/7, og en aktiv byutvikling
Legge grunnlag for miljø- og bærekraftige løsninger

For Teknologi og relevans vil Campus Namdal:
•
•
•

Legge til rette for allsidig praksis med god sammenheng mellom utdanning og
arbeidsliv
Tilby relevant utdanning og forskning i takt med teknologisk utvikling
Levere etter- og videreutdanning som øker attraktivitet og konkurransekraft

For Vekstkraft og utvikling vil Campus Namdal:
•
•
•

Tiltrekke seg og videreutvikle kunnskap og kompetanse fra regionale og nasjonale
aktører
Bygge opp under kunnskapsbasert tjeneste- og produktutvikling
Være en arena for forskning og utvikling med relevans for regionen
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2. Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i desember 2018 utredning av prosjektet «Campus Namdal» for å få et
beslutningsgrunnlag for vurderingen av framtidig lokalisering av Olav Duun videregående
skole i Namsos. Det gjennomføres en utredning om videreutvikling av skolen på dagens tomt
samtidig som utredningsarbeidet Campus Namdal vurderer om fylkeskommunen skal bygge
en helt ny skole i sentrum av Namsos, samlokalisert med andre aktører.
Fylkestinget ba om en utredning av fordeler og ulemper, synergier ved samlokalisering, og
økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene både for investering og drift.
Behandlinger i Trøndelag fylkeskommune:
•
•

Fylkestinget desember 2018: Framtidas skole – skolebruksplan Trøndelag – om Olav
Duun videregående skole: FT 163/18
Hovedutvalg for utdanning mai 2019: Statusrapport – Campus Namdal: HU 39/19

Partnerskap Namdal
Partnerskap Namdal ble opprettet i 2011 som et samarbeidsorgan bestående av 14 kommuner
i Namdalen, Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling. Utvikling av et Campus
Namdal ble definert som et strategisk satsingsområde i 2015. Prosjektet Ny Giv ble etablert i
Namsos kommune i 2016 som følge av nedleggingen av Nexans fabrikk i Namsos og tap av 40
arbeidsplasser.
Høsten 2016 ble det besluttet av Partnerskap Namdal og Ny Giv å gjennomføre en
mulighetsstudie for etablering av et Campus Namdal. Studien er oppsummert i TFoUarbeidsnotat
2018/111
https://tfou.no/publikasjoner/rapport-fra-mulighetsstudie-campusnamdal/. Studien synliggjør generell kunnskap om samhandling mellom FoU-miljøer,
næringsliv og offentlig sektor, og viser mange ulike positive effekter av samhandling og
samlokalisering.

Et Campus Namdal defineres som noe mer enn en tradisjonell universitets-campus, og
innebærer både et felles kunnskapssenter og en felles lokalitet, hvor universitet, videregående
skole, kommune og næringsliv i fellesskap etablerer samhandling og skaper grunnlag for vekst
og utvikling i regionen.
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1.1 Prosessen til nå
Etter fylkestingets vedtak i desember 2018 inviterte Namsos kommune Trøndelag
fylkeskommune og Nord universitet til videre arbeid med felles utredning av Campus
Namdal. Det ble satt ned en styringsgruppe for prosjektet, som har drøftet innholdet i denne
rapporten og videre prosess. Namsos kommune har hatt prosjektledelsen for arbeidet.
Hovedformålet i denne fasen av arbeidet har vært å beskrive et mulig innhold, synergier
og merverdi av en felles campus med videregående skole, universitet med mer. Mulige
utfordringer og strategier for å møte disse har også vært drøftet.
Medlemmer i styringsgruppa har vært:
Fra Nord universitet:
Aina Hildrum
Tomm Erik Svennebø Sandmoe
Lasse Finsås
Fra Trøndelag fylkeskommune:
Anders Lehn (seksjon tilbud og kompetanse,TRFK)
Christian Aamodt (Seksjon eiendom, TRFK)
Roger Nordahl (seksjon eiendom, TRFK)
Rune Venås (Seksjon eiendom, TRFK)
Steinar Lio (Olav Duun videregående skole)
Fra Namsos industribyggeselskap:
Sigurd Pettersen
Fra Namsos kommune:
Bjørn Terje Grøttheim (prosjektleder)
Ann Evy Duun
Erik Fossland Lænd
Ståle Ruud/ Nils Hallvar Brørs
Sigrid Tørriseng Angen
Namdal regionråd og Namdal næringsforening har kommet med innspill til arbeidet.
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3. Innledning
En felles Campus Namdal må vurderes i forhold til nasjonale og regionale føringer, og de
ulike aktørenes mål og strategier for å sette prosjektet inn i en større sammenheng. Et
felles kunnskapssenter og en felles lokalitet for utdanning og forskning bør bidra til å legge
et grunnlag for å nå de ulike aktørenes målsettinger, og bør være i tråd med nasjonale og
regionale prioriteringer.

3.1 Nasjonale og regionale føringer
Det kan argumenteres for utdanningsinstitusjonenes behov for å åpne seg opp mot
omgivelsene og knytte seg tettere til arbeidslivet, og dette legges som tydelige premisser i
den nasjonale kompetanse- og utdanningspolitikken. For eksempel legges det opp til tettere
kobling til yrkeslivet i den varslede stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans for høyere
utdanning. Her forutsettes det blant annet sterkere innslag av praksis i universitets- og
høgskolesektoren.
Utdanningsinstitusjonene, både på videregående og universitets-nivå, har behov for
samhandling i og om praksis med næringsliv, kommuner og spesialisthelsetjenesten.
Nasjonal kompetansepolitisk strategi viser til utfordringer knyttet til manglende
samordning mellom aktørene innen utdannings-, arbeidsmarkeds-, nærings- og
regionalpolitikken. Dette gjelder både på nasjonalt og regionalt plan, og mellom de ulike
forvaltningsnivåene.
Avstand til utdanningsinstitusjonene skaper utfordringer når det gjelder tilgang på
kandidater. Tilgang på kompetanse i arbeidsmarkedet skal styrkes gjennom et mer
systematisk samarbeid mellom fylkeskommunen og ulike kompetanseaktører. Videre
forutsettes bedre overganger til høyere utdanning som kan øke attraktiviteten til
yrkesfagene, og bidra til å dekke arbeidslivets behov for tverrfaglig kompetanse.
Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud er en viktig oppgave for høyere yrkesfaglig
utdanning (tidl. Fagskoler) og universiteter, og samarbeid med arbeidslivet bør styrkes og ses
i lys av regionale nærings- og kompetanseplaner og regionale partnerskap.
Også flere regionale planer og strategier definerer kompetanse, utdanning og samordning
som viktige områder, og henger sammen med føringene i den nasjonale kompetanse- og
utdanningspolitikken:
Trøndelagsplanen har et langsiktig tidsperspektiv, og skal definere regionens felles
overordnede mål fram mot 2030. Her pekes det både på å legge mer til rette for
samhandling mellom barnehage, skolesystem og det lokale arbeidslivet, samtidig som
høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet utenfor
lærestedenes nærmeste omland, blant annet for å øke studentenes kjennskap til
yrkesmulighetene i distriktet.

Side 6 av 19

193

88/20 Studiested Namsos - mulighetsstudie - 20/02660-1 Studiested Namsos - mulighetsstudie : Vedlegg 2 Rapport nr 2 om mulige synergier ved Campus Namdal (3)

Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til at fylket møter kompetanseutfordringene på
en offensiv måte, og legger opp til systematisk samarbeid gjennom forpliktende partnerskap.
Trøndelag fylkeskommune skal videre jobbe for et mer helhetlig system for
karriereveiledning som skaper samsvar mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse, bedre
samordning på tvers av utdanningsnivåene, og økt gjennomføring.
Namdalsstrategien vektlegger gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser, og
samhandling mellom næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører. Videre
understrekes målet om et attraktivt arbeidsmarked med god rekruttering og kompetent
arbeidskraft. Dette krever gode skole- og utdanningstilbud i grunn- og videregående skole,
fagskoler og universitet, og aktivt forsknings- og utviklingsarbeid på problemstillinger som er
viktige for regionen.
Framtidas skole – skolebruksplan Trøndelag er en fylkeskommunal politisk vedtatt
utviklingsplan som skal sikre en likeverdig utvikling av de 32 fylkeskommunale videregående
skolene. Fylkestinget i Trøndelag vedtok i desember 2017 visjonen «Vi skaper historie», jf FTsak 49/17. I februar 2018 ble følgende verdier for Trøndelag fylkeskommune vedtatt av
Fylkestinget: Åpen og nysgjerrig i holdning - Modig og ansvarlig i handling. Både visjonen og
verdiene for Trøndelag fylkeskommune vil prege arbeidet med skolebruksplanen i Trøndelag.

Lenker
Nasjonal kompetansepolitikk strategi:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/nasjonalkompetansepolitisk-strategi/id2537165/
Arbeidsrelevansmeldingen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/arbeidsrelevansmeldingen/id2638891/
Trøndelagsplanen 2019-2030:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen/
Kompetansestrategi for Trøndelag:
https://www.trondelagfylke.no/kompetansestrategi
Namdalsstrategien:
https://namdalregionrad.no/namdalsstrategien-pa-plass/
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3.2 Mål og strategier
Trøndelag fylkeskommune har gjennom “Økonomiplan for 2018-2021" fastsatt følgende
overordnede mål for utdanning: «...utvikle en desentralisert videregående skole som kan gi
ungdommene våre muligheter til en fremtidsrettet utdanning, som svarer til behovet i
næringslivet og offentlig sektor, der kunnskap er driveren i utviklingen.». Videre skal det
sørges for at for en bedre skole for alle gjennom satsing på skolebygg og skolehverdagens
helhetlige kvalitet og innhold.
Nord universitet har en visjon om «Globale utfordringer – regionale løsninger», og har
definert tre profilområder: Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, og Helse,
velferd og oppvekst. Nord universitet skal, gjennom aktivt samspill med samfunns- og
næringsliv, bidra til utvikling av regionen og nasjonen innen universitetets profilområder.
Olav Duun videregående skole har blant annet en visjon om å være et kraftsenter innen
kompetanse, kultur og kreativitet, og om å være en åpen skole hvor grunnopplæring, høyere
utdanning, kompetanse og frivillighet møtes for å bidra til utvikling og gode liv i Namdalen.
Namsos kommune utvides fra 1.1.2020 til å omfatte også Fosnes og Namdalseid kommuner.
En hovedmålsetting med å etablere den nye kommunen er å bygge en ny, helhetlig
kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg. Dette
skal blant annet gjøres ved å utvikle vekstkraft og attraksjon, og gjennom utvikling av
Namsos som regionby.
Namdal Næringsforening vektlegger nettverksbygging og samarbeid for utvikling og
innovasjon, og å skape attraktive møteplasser. Foreninga skal være en pådriver for å styrke
samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen. Næringsforeninga har som uttalt
strategi å legge til rette for kurs og etterutdanning, og for samarbeid med
utdanningsaktørene med flere med tanke på rekruttering og bolyst.
Namdal regionråd har en visjon om at Namdalen skal være en sterk og attraktiv region i
Trøndelag. I regionrådets strategidokument, Namdalsstrategien, er det nedfelt at det skal
jobbes for økt bruk av forskning og utvikling i kompetansebygging og verdiskaping, for
nærhet til gode tilbud for etter- og videreutdanning, og for å ha riktig kompetanse til rett tid
og sted i privat og offentlig sektor.
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4. Dagens situasjon
Det er flere gode eksempler på samarbeid og samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, kommuner, næringsaktører og andre i dag, men også barrierer, og
muligheter for videreutvikling av samarbeid.
Videregående skole har et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor når det
gjelder praksis og ulike hospiteringsordninger. Det samme gjelder kultur og idrett, hvor det
er samhandling i forhold til kommunale tjenester for barn, unge og eldre. Det kan hentes
store gevinster ved ytterligere utvikling og sambruk av lokaler for idrett, kultur og fritid.
Olav Duun videregående skole har de siste årene for eksempel hatt samarbeid med Nord
Universitet og Helse Nord-Trøndelag, særlig knyttet opp mot
ambulansearbeiderutdanningen ved Olav Duun og paramedisinutdanningen ved Nord
universet. Utveksling av lærerkrefter, samarbeid om øvingsavdelinger/utstyr og øvelser er
eksempler på dette.
Nord universitet har samarbeidsavtaler om praksisstudier, veiledning og FoU med
helseforetaket og kommunene, og løpende samarbeid om ulike FoU-prosjekter. Partnerskap
Namdalen er en samhandlingsarena mellom Nord universitet, kommunene i Namdalen og
Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er eksisterende samarbeid med apotek, farmasøytiske
bedrifter og laboratoriebedrifter, og stort potensial for videreutvikling av dette både innen
farmasi og innen andre områder som for eksempel helse og teknologi.
Kommunene rekrutterer ansatte utdannet både fra videregående skole og universitet, og
det er bilateralt samarbeid omkring praksis og FoU-prosjekter. Det er store muligheter i
videreutvikling av samarbeid mellom alle aktørene på områder som praksis, forskning, og
tilrettelegging for det gode student-/elevlivet. I tillegg kommer åpenbare muligheter som
ligger i ressursbesparelse gjennom felles bruk av lokaler og andre «stordriftsfordeler», og i
nærhet og formell og uformell samhandling i det daglige.
Namdal Regionråd har organisert sitt arbeid gjennom et arbeidsutvalg og ulike komiteer.
Nord universitet deltar som observatør i både arbeidsutvalg og komiteene for Kompetanse
og FoU og Næring og innovasjon. Regionrådet har, så langt, ikke formalisert samarbeid med
de videregående skolene.
Namsos Næringsforening har, gjennom sine medlemsbedrifter, lang erfaring med å
samarbeide med Olav Duun vgs. Samarbeidet har omfattet ulike fagkurs og innenfor praksis/lærlingefeltet.
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5.

Verdien av samlokalisering

Man kan jobbe for forsterket samarbeid gjennom formelle møtearenaer og avtaler om
samarbeid uten samlokalisering. Samtidig vil man trolig miste en del muligheter og positive
effekter når det gjelder daglig samhandling og utvikling av nye løsninger som et felles
Campus Namdal kan innebære.
I den politiske saken fra Hovedutvalget står følgende:
“Effekten av en campusløsning, der aktørene har et tett og forpliktende samarbeid i forhold
til faglige og sosiale arenaer er nok aller viktigst, kontra et fysisk «naboskap», der effekten i
all hovedsak dreier seg kun om bygningsmessig sambrukseffekter. Å finne møteplasser og
mer uformelle samhandlingsmønster, både mellom ansattegrupper og mellom studenter og
elever er noe av det som trolig kan gi størst effekt ved en campus. De mer uformelle
handlingene som er med på å utvikle læringsmiljøene, er like viktige i en campus, som faste
samarbeidsrutiner og ansvarsfordeling. Likevel må prosjektet inneha en formalitet slik at alle
aktører har de samme forpliktelsene overfor mål, strategier og handlingsplaner. Uten et
gjensidig samarbeid vil ikke prosjektet kunne nå målsettingene.”
Utvikling av lokale samhandlingsarenaer for forskning, utdanning og offentlig sektor bør
suppleres av forsterkede samarbeidsarenaer på regionalt og fylkeskommunalt nivå i nordre
del av Trøndelag.

5.1 Definerte fokusområder og ambisjoner
Trøndelag fylkeskommune har tidligere definert fokusområder knyttet til “Framtidas skole –
skolebruksplan Trøndelag. Fokusområdene med tilhørende ambisjoner skal være med på å
bygge opp under de overordnede målsettingene i fylkeskommunens økonomiplan og målene
for utdanningsavdelingen. Styringsgruppen vurderer fokusområdene som et godt
utgangspunkt for drøfting av felles ambisjoner for Campus Namdal og effektene/ merverdien
av samlokalisering, og har i tillegg definert et eget fokusområde knyttet til vekstkraft og
utvikling.
I påfølgende kapittel beskrives fokusområdene og de ulike aktørenes perspektiver på dem.
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5.1.2 Utdanning, FoU og arbeidsliv
Trøndelag fylkeskommune/
Olav Duun vgs

Utvikling av en bevisst holdning og strategi for samarbeid med lokalt
arbeidsliv som er forankret hos den enkelte skole innenfor skolens
tilbudte opplæringstilbud, slik at dette er noe som preger den
videregående skolen i Trøndelag. Dette bør gjennomføres med
utgangspunkt i lokale forhold og forutsetninger, men med klare
ambisjoner fra Fylkestinget

Nord universitet Namsos

Fremme samhandling med praksisfeltet for å utdanne kandidater som har
relevant kompetanse for arbeidslivet. En arena for utvikling av
forskningsprosjekter i samspill med aktørene på campus og regionen for
øvrig

Namsos kommune

Strategi for samhandling med videregående skole, høyere utdanning og
næringsliv for å sikre rekruttering, nødvendig kompetanse og utvikling. En
samlokalisering skal utløse synergier og merverdi for alle parter

Namdal Næringsforening

Næringslivet ønsker å være en positiv bidragsyter i utvikling av både
utdanning og FoU
Sørge for å ha riktig kompetanse til rett tid og sted i privat og offentlig
sektor. Økt bruk av forskning og utvikling i kompetansebygging og
verdiskaping

Namdal Regionråd

5.1.3 Faglig og sosial kompetanse
Trøndelag fylkeskommune/
Olav Duun vgs

Skolen skal være en arena som fremmer elevenes faglige og sosiale
kompetanse

Nord universitet Namsos

Samlokalisering gir studentene erfaring med tverrfaglig samhandling på
tvers av sektorer og aldergrupper for å bidra til fagutvikling og innovasjon

Namsos kommune

Vil være en god vertskommune for elever og studenter, utvide tjenester
for studenter/elever, og ha tilbud utenom skoletid som gjør Namsos til et
godt sted å leve, og den beste studentbyen.
Overgangene mellom utdanningsnivåene skal bli bedre, og man skal
hindre utenforskap og frafall fra utdanningene

Namdal Næringsforening

Vil bidra inn i utviklingen av et godt tilbud for studentene når det gjelder
fritid, handel og service
Godt samarbeid mellom skole og næringsliv. Gode og relevante tilbud på
alle våre videregående skoler

Namdal Regionråd
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5.1.4 Nærmiljø og samfunn
Trøndelag fylkeskommune/
Olav Duun vgs

Fylkeskommunen skal ha en aktiv tilstedeværelse i samfunn der det er
videregående skoler gjennom å legge til rette for samfunnsutvikling ved
sambruk mellom skolens funksjoner, skoleaktiviteter og lokalsamfunnets
behov

Nord universitet Namsos

En felles campus vil styrke mulighetene for å være en aktiv bidragsyter og
utviklingsaktør i nærmiljøet, jamfør samfunnsoppdraget

Namsos kommune

Kommunen vil bygge en ny campus Namdal som bygger skole og
universitet inn i byen, skaper møteplasser, og som gir arenaer for trivsel
og tilhørighet
Kommunen vil utvikle Namsos som regionby, og satse på
sentrumsutvikling
Samfunnsutvikling og utvikling av regionens samlede kompetanse

Namdal Næringsforening

Samhandling i en felles arena åpner for tettere toveis dialog om
muligheter og forventninger til alle aktører
God politisk samhandling og nettverksbygging i Namdalen der
regionrådet tar en koordinerende og samlende rolle

Namdal Regionråd

5.1.5 Teknologi og relevans
Trøndelag fylkeskommune/
Olav Duun vgs

Skolene gir relevant opplæring i samsvar med endringer i arbeids- og
samfunnsliv, samt at skolene har tilgang til teknologi i tråd med
teknologisk utvikling

Nord universitet Namsos

Utdanne profesjonsutøvere som er i stand til å tilegne seg kompetanse i
takt med teknologisk utvikling, med spesielt fokus på velferdsteknologi

Namsos kommune

Kommunen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og næringslivet er
i front når det gjelder opplæring i ny teknologi og å ta denne i bruk i
tjenesteutvikling. Det skapes arenaer for felles utviklingsprosjekter på
dette området, i samarbeid med teknologileverandørene.
- Det er et stort potensial for utdanning og forskning innen blå sektor,
som vil være en viktig for Nye Namsos kommune
Namdalsk næringsliv ønsker å være oppdatert på den teknologiske
utvikling. Etter- og videreutdanning vil være et prioritert område sammen
med utdanningsinstitusjonene
Velferdsteknologi og andre løsninger er viktige for å utvikle
Namdalskommunene videre, og finne bærekraftige løsninger på
helsetjenestene. Det er ønskelig med videreutvikling av prosjekter knyttet
til helsetjenestene i distriktene, sammen med teknologileverandører,
fylkeskommunen og FoU-aktører

Namdal Næringsforening

Namdal Regionråd
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5.1.6 Vekstkraft og utvikling
Trøndelag fylkeskommune/
Olav Duun vgs

Nord universitet Namsos

Nord Universitet, Sykehuset Namsos, Olav Duun vgs har etablert et godt
samarbeid. Dette skal videreutvikles innenfor helseområdet og offentlige
tjenester, og inkluderer også områdene farmasi og paramedic. Innen
helseområdet og realfagsområdet har vi utviklingsmuligheter rettet mot
blå sektor. Samarbeidet i næringsforeningene og øvrige etablerte
samarbeidsarenaer mellom næringslivet, det offentlige og
utdanningsvirksomhetene er et godt fundament for vekst og utvikling i
regionen.
Benytte den brede kompetansen som finnes i universitetet for å bidra til
vekst og utvikling i regionen. En moderne campus gir mulighet for at flere
fakulteter kan være tilstede for å bidra til både utdanning og forskning. En
samlokalisert campus gir en merverdi for aktørene samlet sett og hver for
seg.

Namsos kommune

Skape et nav og en arena for samhandling om utvikling mellom
kommune, næringsliv, utdanning og forskning. Bli den beste på
kunnskapsbasert tjenesteutvikling med et distriktsperspektiv, herunder
utdanne fagfolk som kommune-Norge og næringslivet trenger, og skape
framgang gjennom samarbeid om forskning. Både grønn (landbruk), blå
(havbruk) og hvit (helse) sektor er viktige områder for regionen.

Namdal Næringsforening

Økt og tett samhandling med alle fagområder både innenfor universitet
og videregående skole skal bidra til at lokalt næringsliv klarer å utvikle seg
og utnytte mulighetene i regionen.

Namdal Regionråd

Vil utarbeide strategi om samarbeid mellom næringsliv og
utdanningsinstitusjonene, basert på god samhandling mellom næringsliv,
offentlige myndigheter og kunnskaps- og FoU-aktørene (trippel helix)

5.2 Hva oppnås for fokusområdene og ambisjonene ved etablering av Campus
Namdal?
I Campus Namdalen er det definert 5 fokusområder med tilhørende ambisjoner og danner
grunnlaget for de ulike aktørers tilhørighet inn i Campus Namdal:
For Utdanning, FoU og arbeidsliv vil Campus Namdal:
•
•
•

Styrke utdanningstilbudene i samsvar med arbeidslivets kompetansebehov
Sikre tilgang på kandidater med relevant kompetanse for arbeidslivet
Skape arenaer for forskning, og styrke arbeidsrelevansen for høyere utdanning og
forskning

Merverdi i Campus Namdal kan skapes gjennom faglig samhandling mellom
utdanningsinstitusjonene, muligheter for samarbeid om undervisning, utvikling av felles fag/
fagmoduler, større samlet fagmiljø mm.
Campus Namdal vil bli en viktig møteplass mellom arbeidsliv og utdanning. En felles arena
hvor arbeidslivet både kan rekruttere sine fagfolk og i samspill med utdanningsaktørene
avdekke hvilken kompetanse som vil være etterspurt i fremtiden.
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Samfunnsutviklingen preges av ny teknologi, klimautfordringer, økt mangfold og et
kunnskapsbasert og internasjonalisert arbeidsliv. Behovet for parallell kompetanseutvikling
mellom skole og lokalmiljø bedrer mulighetene for elevene til å tilegne seg relevant
kompetanse.
Prinsipper for grunnopplæringen slår fast viktigheten av praktisk erfaring og relevant
kompetanse, og at elevene skal forberedes på arbeidslivet. Det er stort behov for faglært
arbeidskraft på landsbasis, og spesielt stort behov for helsefaglig utdannet personale.
Det vil være mulig å ha tettere samhandling om etablering og drift av etter- og
videreutdanningstilbud i en felles campus. Et felles utdanningssenter kan legge til rette for
dialog og samhandling med næringsliv og offentlige aktører for å drøfte behovet for
utdanningstilbud i regionen framover, både på videregående skole og i høyere utdanning.
Videre kan det utvikles et samarbeid om praksisperiodene i utdanningene, siden både
yrkesfagene på videregående skole og bl.a. helsefagene på universitetet har omfattende
praksis i løpet av utdanningen. Her er det potensiale for effektivisering og sparte ressurser,
bedre samhandling med kommunene og spesialisthelsetjenesten, og med næringslivet.
Det finnes også i dag samarbeid mellom videregående skole og bedrifter gjennom
hospiteringsordninger, og lærlingeordningen som er en viktig rekrutteringsmåte for mange
bedrifter. Videregående skoles erfaring med hospiteringsordninger og lærlingeløp kan
videreutvikles for å øke studenter i høyere utdannings kontakt mot arbeidslivet, utvikling av
nye trainee-ordninger mm.
Det kan tenkes utvikling av praksisarenaer som er av relevans både for elever i videregående
skole og studenter innen helsefagene, for eksempel knyttet til læring og mestring,
helsefremmende og forebyggende arbeid.
Studenter ved universitetet og forskere kan på videregående skole få arenaer det er relevant
å forske på. Eksempler kan være elevenes psykososiale helse, ungdomstid, oppvekst og
læretid.
Kommunen har samarbeid med videregående skole knyttet til tjenester både for barn, unge
og eldre, og med universitetet når det gjelder ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og
studenter som deltar i kommunale tjenestetilbud. Det er ønskelig å utvikle dette videre og
forsterke et systematisk samarbeid på ulike områder både når det gjelder praksisarenaer og
planlegging av forskningsaktivitet/ felles forskning av relevans for kommunal
tjenesteutvikling.

For Faglig og sosial kompetanse vil Campus Namdal:
•
•

Bidra til faglig utvikling og sosial kompetanse som forberedelse til videre studier og
arbeidsliv.
Øke samhandlingen i overgangen mellom utdanningsnivåene slik at utenforskap og
frafall forhindres.
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Dette betyr muligheter for bedre tilrettelegging for overganger og videre studier, og
muligheter for elever på videregående til å gjøre seg kjent med universitetsmiljøet.
Det vil være muligheter for felles undervisning på enkelte områder, studenter som veiledere
og hjelpelærere for elever på videregående og lignende.
Videre vil en større elev- og studentmasse totalt sett legge til rette for flere sosiale og
frivillige aktiviteter, organisasjonsarbeid mv., som igjen kan gi et mer mangfoldig tilbud som
gjør at elever og studenter trives og finner seg til rette.
Satsing på tilrettelegging for et positivt hybelliv bør være et mål spesielt for videregående
skole, hvor en del elever opplever hybeltilværelsen som tøff. Med et felles student- og
elevsenter legges det bedre til rette for oppsøkende virksomhet og forebygging av de
utfordringer som hybellivet kan gi.
Det er allerede flere arenaer hvor studenter og elever i videregående skole deltar og bidrar
inn i kulturskoleaktiviteter, idrett for barn og unge, kulturarrangementer mm. Dette kan
videreutvikles i en felles campus.
For Nærmiljø og samfunn vil Campus Namdal:
•
•
•

Styrke samfunnsutviklingen gjennom en levende og felles arena i sentrum
Skape et levende nærmiljø 24/7, og en aktiv byutvikling
Legge grunnlag for miljø- og bærekraftige løsninger

Dette innebærer blant annet en arena for flere aldersgrupper samlet, og totalt en stor
økning i antall personer som vil være til stede i byen på daglig basis. Dette bereder
muligheter for flere sosiale- og fritidsaktiviteter, og muligheter for et bedre tilbud innen
handel og service.
Namsos kommune ønsker å lage en ny bydel knyttet til Campus Namdal, og gjøre dette til et
helhetlig og attraktivt område. Blant annet skisseres gode bymiljø gjennom gangveier,
bystrand, kollektivknutepunkt mm.
Namsos kommune vil drøfte og avklare hvilke tjenester og tilbud som kan være aktuelle å
legge i tilknytning til campus. Blant annet samarbeid med kulturskole, opplæringssenter,
ulike praksisarenaer for studenter og elever innen helse, kino-tilbud, møte- og
konferanselokaler, og felleslokaler for studentaktiviteter/ velferdsbygg har vært trukket fram
i denne sammenhengen.
Det er ønskelig med en dialog med studentsamskipnaden rundt muligheter for bygging av
studentboliger i tilknytning til campus for å øke aktiviteten i området og legge til rette for et
attraktivt studenttilbud. Videre vil det være ønskelig å legge til rette for arenaer for trening
og fysisk aktivitet som kan benyttes av ansatte, studenter og elever, og befolkningen for
øvrig. Generelt bør det være et mål å skape en økt attraktivitet for Namsos som studentby
slik at man opprettholder og på sikt øker opptaket til helsefagene i Namsos.
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Flere studenter og elever samlet kan gi behov for (og legge grunnlag for) et utvidet
helsetjenestetilbud i området. Psykisk helse for elever og studenter er et viktig område både
for utdanningsinstitusjonene og kommunen, og å legge til rette for et godt, forebyggende
helsetilbud for denne gruppen vil derfor være viktig for alle parter. Flere fagressurser samlet
både fra videregående skole, universitet og kommune bør gi grunnlag for utvikling av et
samordnet og godt helsetilbud.
For Namdalen som region er det av stor verdi å ha en attraktiv og sterk regionby, og dette er
også viktig for en balansert utvikling av Trøndelag totalt sett.

For Teknologi og relevans vil Campus Namdal:
•
•
•

Tilby relevant utdanning og forskning i takt med teknologisk utvikling
Levere etter- og videreutdanning som øker attraktivitet og konkurransekraft
Legge til rette for allsidig og relevant praksis med god sammenheng mellom videre
utdanning og arbeidsliv

En felles campus kan tilby en læringsarena og tilgang på utstyr, personell, kompetanse og
fagmiljø som vil være mer enn de ulike aktørene har hver for seg. Næringslivet og offentlige
aktører vil kunne bruke campus som en arena for kurs og kompetanseheving, og etter- og
videreutdanning.
Det eksisterende simulatorsenteret for akuttmedisin kan og bør videreutvikles og fornyes
som en felles fagarena for undervisning, forskning og utvikling på simulering innen
akuttmedisin/ prehospitale tjenester. Senteret kan benyttes av paramedisinutdanningen,
ambulansefagutdanningen, sykehusets og nødetatenes personell mfl., og kan videreutvikles
som en del av et kurs- og konferansesenter.
Videregående skole og universitetet jobber i dag med å utvikle et studieforberedende
videregående tilbud innen redning og beredskap, for å legge grunnlag for videre studier
innen høyere utdanning for eksempel i helse, paramedisin, eller politifag.
Universitetets laboratorier kan benyttes i større grad av ulike næringsaktører i området. Det
vil være muligheter for samarbeid med teknologibedrifter og teknologimiljø på andre
campus når det gjelder helseforskning og tjenesteutvikling.
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For Vekstkraft og utvikling vil Campus Namdal:
•
•
•

Tiltrekke seg og videreutvikle kunnskap og kompetanse fra regionale og nasjonale
aktører
Bygge opp under kunnskapsbasert tjeneste- og produktutvikling
Være en arena for forskning og utvikling med relevans for regionen

Både utdanningsinstitusjonene og kommunen har en rolle som samfunnsutviklere i
regionen. Et felles utdanningssenter vil være et stort bidrag til å øke attraktiviteten for
regionen samlet og Namsos som regionby. En nybygd, funksjonell campus vil legge grunnlag
for utdanning og forskning i regionen i mange år framover.
Et større senter med mange helsefag på ulike nivå vil samlet kunne bidra med synergier når
det gjelder «det faglige næringslivet» knyttet til laboratorium, helse og medisinske tjenester,
velferdsteknologi, helseforskning mm. Det gir grunnlag for ny forskning og utvikling av
veiledningstjenester for elever og studenter som skal ut i praksis, og muligheter for ny
pedagogikk og opplæring.
Felles arealer og sambruk gir grunnlag for effektiv ressursutnyttelse som kan frigjøre
ressurser til faglig utvikling og forskning. Det vil være en forutsetning at bygg utformes slik at
det skapes møteplasser og reell sambruk, og ikke bare en samlokalisering som betyr at man
fungerer side om side og ikke sammen. Fellesfunksjoner som kan være aktuelle vil være
kantine, bibliotek, auditorier og møterom, idrettsarena, laboratorier, drift og renhold mv.
Et eksempel på en attraktiv fellesfunksjon er etableringen av et felles bibliotek ved Campus
Helgeland i Mo i Rana mellom kommunen og universitet.
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6. Strategier - Campus Namdal
6.1 Mulige hindringer/ risikovurderinger
Manglende forpliktelser og vedtak fra de ulike aktørene om tilslutning
•
•

I første omgang må det utvikles intensjonsavtaler som tydeliggjør intensjon og ambisjoner
for aktørene knyttet til samarbeidet.
Videre må det jobbes med gode samarbeidsavtaler som hindrer konflikter rundt
rammebetingelsene, og som fremmer samarbeid med utgangspunkt i innhold og fag, både
for investering og drift. Dette innbefatter arkitektoniske valg som fremmer samarbeid,
fellesarealer mm.

Økonomisk risiko og kostnader
•

Økonomiske konsekvenser må kartlegges for investeringer og drift, og vurderes i forhold til
andre alternativer på kort og lengre sikt. Viktig å se på løsninger med fellesarealer som gir
positive økonomiske konsekvenser for de ulike aktørene

Arkitektoniske valg som hindrer samhandling og sambruk
•
•

Manglende fokus på felles arenaer og dialog/ lever side om side.
Det må utvikles strategier for å oppnå tverrfaglig samhandling, sambruk av funksjoner og
lokaler, og som understøtter varige formelle og uformelle møteplasser.

6.2 Strategier for å oppnå mål
Campus Namdal legger til grunn følgende strategier for å nå målsettingene i ambisjonene:
•

Strategi for aktiv, tverrfaglig samhandling – fag og folk
o gir økt kompetanse og rekruttering til utdanningstilbudene
o skaper en arena for forskning og utvikling
o styrker arbeidslivet med ettertraktet kompetanse
o Skaper grunnlag for kunnskapsbasert tjeneste- og produktutvikling

•

Strategi for 24/7-campus – byen og studenten
o Bidrar til økt bruk av, god dialog og sambruk av funksjoner, flere møteplasser
og aktiviteter

•

Strategi for tilrettelagte bygningstekniske gode løsninger – åpent og fleksibelt
o understøtter og gir varige formelle og uformelle møteplasser mellom ansatte,
elever/studenter og mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet
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7. Veien videre
Høsten 2019 planlegges arbeid med intensjonsavtaler for partene, vurderinger knyttet til
økonomi i ulike alternativer, og avklaring av Namsos kommunes bidrag inn i nytt campus.
Det jobbes etter en tidsplan for endelig vedtak/ beslutning av framtidig lokalisering av Olav
Duun videregående skole i fylkestinget i desember 2019. Før dette vil det utarbeides et
forslag til intensjonsavtale mellom Namsos kommune og fylkeskommunen, som vil legges
fram for politisk behandling i Namsos kommune høsten 2019.
Parallelt med dette må det jobbes videre med utvikling av innholdet i Campus Namdal og
ovennevnte strategier. Det må settes ned en arbeidsgruppe som konkret ser på byggtekniske
løsninger, arealbehov, lokalisering, arkitektonisk utforming, fellesarealer,
samarbeidsløsninger, driftsløsninger, organisering av og eierskap til byggeprosjektet med
mer.
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OVERSIKT OVER LEDERSTILLINGER MED GEOGRAFISK PLASSERING
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at spørsmål knyttet til geografisk lokalisering av
ulike typer lederfunksjoner inngår i evalueringen av organiseringen som skal gjøres i 2021.
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Bakgrunn
Ved ansettelse av prorektor for utdanning i sak109/19 fattet styret følgende vedtak: «Styret
ber rektor legge fram en oversikt over hvordan lederne er geografisk plassert og med hvilket
mandat, på alle nivå i organisasjonen.»
Prorektor for utdanning fikk hovedarbeidssted Bodø. Ettersom dette innebærer at hele
rektoratet nå sitter i Bodø, ble det i styremøtet diskutert om dette kan komme til å gi en
ubalanse i ledelsens nærhet for ansatte og studenter og for nærheten til det samfunns- og
næringsliv universitetet skal samarbeide med i alle regioner.
Ettersom summen av ansvar og muligheten for nærhet må vurderes utfra hva som gjelder
for alle ledere i organisasjonen, ba styret om en oversikt over hvordan den geografiske
fordelingen er for hele lederstrukturen og hvilket ansvar og mandat som er tillagt de enkelte
lederne.
Gjennom styrevedtak i sakene 66/16, 67/16 og 68/16 som fastsatte organiseringen for
universitetet ble følgende vedtatt om hvor lederne på nivå to i organisasjonen skulle ha
arbeidssted:
- Dekan for FLU skulle være på Levanger, de øvrige fire dekanene i Bodø.
- En av direktørene skulle være i Bodø og en i Trøndelag.
- Prorektor for forskning skulle være i Bodø og prorektor for utdanning skulle være på
Levanger.
Ved utlysning er av stillingene som prorektor utdanning, prorektor forskning og direktør for
økonomi og HR det siste året har styret fraveket det opprinnelige kravet om arbeidssted, og
stillingene er utlyst med både Levanger og Bodø som mulig arbeidssted.
Organisasjonsstruktur og geografisk fordeling av ledere
I dag er den geografiske fordelingen av lederne ved institusjonen slik 1:
Rektor (Bodø)
FSV
Dekan (Bodø)
Fakultetsdirektør (Bodø)
Prodekan forskning og utvikling (Bodø)
Prodekan utdanning (Levanger)
Faggruppeleder - velferd og sosiale relasjoner (Bodø)
Faggruppeleder - historie, kultur og medier (Levanger)
Faggruppeleder - ledelse og innovasjon (Levanger)

1

I denne oversikten er i all hovedsak ledere med personalansvar tatt med. Unntaket er studiestedslederne og
noen få lederroller som rapporterer direkte til dekan (blant annet prodekanene). Ved institusjonen er det
mange ansatte som har lederansvar uten at de har personalansvar; dette kan eksempelvis være faglige
lederroller som studieprogramansvarlige, forskningsgruppeledere og teamledere i administrasjonen. Det blir
ikke gjort nærmere rede for geografisk fordeling av disse rollene i denne saken.
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Faggruppeleder - miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet
(Bodø)
HHN
Dekan (Bodø)
Fakultetsdirektør (Bodø)
Prodekan forskning og utvikling (Bodø)
Prodekan utdanning (Bodø)
Leder trafikkfag (Stjørdal)
Leder MBA (Stjørdal)
Faggruppeleder - økonomisk analyse og regnskap (Bodø)
Faggruppeleder - innovasjon og entreprenørskap (Bodø)
Faggruppeleder - marked, organisasjon og ledelse (Bodø)
Faggruppeleder – trafikk (Stjørdal)
Leder Nordområdesenteret (Bodø)
Leder Centre of high north logistics (Kirkenes)
FSH
Dekan (Bodø)
Fakultetsdirektør (Bodø)
Prodekan forskning og utvikling (Bodø)
Prodekan utdanning (Bodø)
Faggruppeleder – farmasi (Namsos)
Faggruppeleder – vernepleie (Namsos)
Faggruppeleder – sykepleie (Levanger)
Studieleder sykepleie (Bodø)
Studieleder sykepleie (Mo)
Studieleder Sykepleie (Levanger)
Studieleder sykepleie (Namsos)
Studieleder sykepleie (Vesterålen)

Studieleder praksis (Bodø)
Studieleder for masterutdanningene (Bodø)
FBA
Dekan (Bodø)
Fakultetsdirektør (Bodø)
Leder forskningsstasjon (Bodø)

Prodekan forskning og utvikling (Bodø)
Prodekan utdanning (Bodø)
Faggruppeleder – akvakultur (Bodø)
Faggruppeleder – økologi (Bodø)
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Faggruppeleder - alger og mikrobiell bioteknolog (Bodø)
Faggruppeleder – genomikk (Bodø)
Faggruppeleder – husdyr, produksjon og velferd (Steinkjer)
FLU
Dekan (Levanger)
Fakultetsdirektør (Levanger)
Kontorsjef studier (Bodø)
Kontorsjef økonomi (Levanger)

Prodekan forskning og utvikling (Bodø)
Prodekan utdanning (Levanger)
Faggruppeleder – grunnskole (Nesna)
Studieleder GLU (Bodø)
Studieleder GLU (Levanger)
Studieleder GLU (Nesna)

Faggruppeleder – barnehage (Bodø)
Studieleder BLU (Bodø)
Studieleder BLU (Levanger)
Studieleder BLU (Nesna)

Faggruppeleder – kunst og kulturfag (Levanger)
Faggruppeleder idrett (Bodø)
Faggruppeleder – praktisk pedagogisk utdanning (Bodø)
Faggruppeleder - logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk (Bodø)
Faggruppeleder - senter for praktisk kunnskap (Bodø)
Faggruppeleder - nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (Levanger)

Avdeling for økonomi og HR
Direktør for økonomi og HR (Bodø)
HR-sjef (Bodø)
Organisasjonssjef (Bodø)
Økonomisjef (Bodø)
Lønningsleder (Bodø)
Regnskapsleder (Bodø)

Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Direktør for digitalisering og infrastruktur (Stjørdal)
Digitaliserings- og IKT- sjef (Steinkjer)
Kontorsjef IKT- Brukerstøtte (Namsos)
Kontorsjef IKT- Drift (Stjørdal)
Kontorsjef Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (Steinkjer)

Eiendomssjef (Steinkjer)
Kontorsjef eiendomsforvaltning og renhold (Steinkjer)
Kontorsjef eiendomsdrift (Bodø)
Renholdsleder (Levanger)
Renholdsleder (Bodø)
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Avdeling for forskning og utvikling
Prorektor (Levanger eller Bodø)
Biblioteksjef (Bodø)
Kontorsjef publikumstjenester (Bodø)
Kontorsjef Informasjonsressurser (Levanger)
Kontorsjef lærings- og forskningstjenester (Bodø)

Avdeling for utdanning
Prorektor utdanning (Bodø)
Studiedirektør (Bodø)
Assisterende studiedirektør (Levanger)
Kontorsjef opptak og førstelinje (Bodø)
Kontorsjef eksamen, timeplan og vitnemål (Bodø)
Kontorsjef eksamen, timeplan og vitnemål (Steinkjer)
Kontorsjef internasjonalisering (Levanger)
Kontorsjef KOLT (Bodø)

Studiestedledere/studiestedskoordinatorer
På Stokmarknes, Mo i Rana, Nesna, Namsos, Steinkjer og Stjørdal er det opprettet stillinger
eller funksjoner som studiestedsleder/studiestedskoordinator. På Nesna og på Steinkjer er
dette en delfunksjon i en stilling, mens det på de øvrige studiestedene er en stilling.
Med unntak av på Stjørdal rapporterer alle disse til studiedirektør. Studiestedsleder på Mo
har personalansvar for en liten administrasjon, ellers har disse stillingene ikke
personalansvar.
Studiestedlederne/koordinatorene skal ivareta visse stedlige lederfunksjoner og har ansvar
for å følge opp lokale oppgaver som ikke ivaretas av de stedlige linjefunksjonene.
Studiestedslederne har en kjerne av felles oppgaver, men oppgavene variere.
Oppsummering
Fakulteter
Dekan og fakultetsdirektør på fire av fem fakultet er lokalisert i Bodø. På FLU er dekan og
fakultetsdirektør på Levanger.
FLU og FSV har en prodekan i Bodø og en i Trøndelag, mens FBA, FSH og HHN har begge
prodekanene i Bodø. HHN har to lederfunksjoner ved siden av prodekanene som rapporterer
direkte til dekan og sitter i ledergruppa: leder trafikkfag og leder MBA. Disse er begge
lokalisert i Trøndelag.
Alle fakultetene, med unntak av FSH, har faggruppeledere både i Bodø og Trøndelag.
• FSH har alle sine faggruppeledere i Trøndelag.
• FLU har fem faggruppeledere i Bodø, en på Nesna og to i Trøndelag.
• FSV har to faggruppeledere i Trøndelag og to i Bodø.
• HHN har tre faggruppeledere i Bodø og en i Trøndelag.
• FBA har fire faggruppeledere i Bodø og en i Trøndelag.
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FLU og FSH har i tillegg til faggruppeledere også studieledere med personalansvar. Disse
rapporterer til faggruppeleder eller dekan og har som en hovedregel et avgrenset, geografisk
ansvarsområde.
Fellesadministrasjon
• I avdeling for økonomi og HR er samtlige ledere i Bodø, hvor avdelingen også har en
stor andel av sine medarbeidere. I denne avdelingen er 7 av 45 årsverk er lokalisert i
Trøndelag.
•

I avdeling for digitalisering og infrastruktur er åtte av ti ledere i Trøndelag. I denne
avdelingen er 52 av totalt 119 årsverk lokalisert i Trøndelag.

•

I utdanningsavdelingen er studiedirektør i Bodø og assisterende studiedirektør i
Trøndelag. To av de fem kontorsjefene er i Trøndelag [1]. 23 av 67 årsverk er lokalisert
i Trøndelag.

•

I forskningsavdelingen er biblioteksjefen i Bodø. På nivået under er to ledere i Bodø
og en i Trøndelag. 12 av 32 årsverk på biblioteket har sitt arbeidssted i Trøndelag. I
forskningsadministrasjonen jobber samtlige medarbeidere i Bodø. Disse har
prorektor som sin nærmeste leder.

•

Kommunikasjonsenheten (inkl. trykkeriet) har lederen i Bodø og en kontorsjef i
Trøndelag. I denne enheten er 3 av 18 årsverk lokalisert i Trøndelag.

Ledernes mandat
Prorektorer og direktører ivaretar på delegasjon fra rektor et totalansvar for sitt
ansvarsområde i hele organisasjonen uavhengig av hvor de selv har sitt arbeidssted og hvor
de ansatte i deres linjer holder til. De har også et ansvar for samhandling med eksterne
aktører i hele området til universitet. I beskrivelsen av stillingene i utlysningene fremgår det
tydelig at stillingene krever tilstedeværelse i hele organisasjonen
Dekanene har et totalansvar for alle ansatte i sine fakultet og medansvar for den helhetlige
utviklingen av universitetet. Dekanene har også krav om tilstedeværelse i hele
organisasjonen. Alle fakulteter har ansatte på flere studiesteder.
Arbeidsgiveransvaret og resultatansvaret for de vitenskapelig ansatte er på alle fakultet
delegert fra dekan til faggruppeledere. Faggruppelederen er dermed nærmeste leder for den
enkelte vitenskapelige medarbeider.
De aller fleste faggruppene har ansatte på flere studiesteder, og det er faggruppeleders
ansvar å sikre samordning og koordinering av aktiviteten på tvers av studiestedene. I de
store faggruppene på FLU og FSH er personalansvaret delegert til studieledere som fungerer
som lokale ledere for de ansatte på hvert enkelt studiested. Koordineringen av
utdanningsaktiviteten gjøres gjennom en formell matrisestruktur hvor
studieprogramansvarlige har en sentral rolle.
Personalansvaret følger den vedtatte linjestrukturen ved institusjonen, og er uavhengig av
geografi. Det innebærer at mange ikke har sin nærmeste leder på samme studiested som
[1]

I 2018 ble det etablert en ny funksjon som kontorsjef i eksamensavdelingen med særskilt ansvar for de
ansatte i Trøndelag. Denne rapporterer til kontorsjef i Eksamensavdelingen.
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man selv arbeider, og at det også er lang avstand til overordnet ledelse. Det er en
kontinuerlig utfordring å finne frem til så gode praksiser som mulig i utøvelsen av
fjernledelse, og dette er et viktig diskusjonstema i de ulike ledergruppene i organisasjonen.
Temaet vil inngå som et sentralt element i lederutviklingsprogrammet som skal utvikles ved
institusjonen. Alle ledere skal prioritere fysisk tilstedeværelse der hvor de har ansatte, i
kombinasjon med utstrakt bruk av digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling.
Oppsummering og veien videre
Nord universitet er organisert «på tvers av geografi», og prinsippet om gjennomgående,
enhetlig ledelse fordrer at en i størst mulig grad utøver ledelse gjennom de faglige og
administrative ledelseslinjene. Med mange og delvis små studiesteder er det ikke mulig å ha
ledere på alle nivå på alle studiestedene.
Fordelingene av ledere på nivå 3 og 4 svarer langt på vei til den geografiske fordelingen av
ansatte og aktivitet knyttet til studier og forskning. I det store bildet er lederressursene
rimelig godt fordelt i organisasjonen. Et viktig forhold knyttet til opplevelsen av nærhet til
nærmeste leder, er størrelsen på den enheten man jobber i og kontrollspennet den enkelte
leder har. Dette er et element som bør vurderes nærmere når organiseringen evalueres.
Opplevelsen av at toppledelsen er synlig og tilstede kan nok variere mye fra medarbeider til
medarbeider og mellom de ulike studiestedene. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan
dette erfares i ulike deler av organisasjonen, og vurdere nærmere hvilke tiltak som kan bøte
på manglende opplevelse av nærhet.
En viktig del av universitetets strategi er å bidra til regional utvikling. Dette betinger tett
kontakt med nærings- og samfunnsliv i regionene både i Nordland og Trøndelag. Det
forutsetter tilstedeværelse av ledere som har tett kontakt med samfunns- og næringslivet.
Dette gjelder spesielt toppledelsen. Rektor vil derfor gjør en spesiell vurdering av hvordan
dette skal ivaretas i tiden fremover.
Da organisasjon og lederstruktur ble vedtatt i 2016 var det en forutsetning at den skulle
evalueres. Ved årsskiftet er det fire år siden dagens organisasjonsdesign ble implementert,
og i løpet av inneværende styreperiode skal det gjøres en evaluering av organisasjonen. I
denne evalueringen bør spørsmål knyttet til geografisk lokalisering av ulike typer
lederfunksjoner inngå.

213

90/20 Rapportering eierforvaltning 2019 - 20/02402-1 Rapportering eierforvaltning 2019 : Rapportering eierforvaltning 2019

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/02402-1
Reid Hole
Morten Skjelbred

Saksgang

Møtedato
18.09.2020

RAPPORTERING EIERFORVALTNING 2019
Forslag til vedtak:
Styret tar rektors rapportering til etterretning.

214

90/20 Rapportering eierforvaltning 2019 - 20/02402-1 Rapportering eierforvaltning 2019 : Rapportering eierforvaltning 2019

Sammendrag
Universitetsstyret skal årlig bli orientert om Nord universitets eierinteresser i form av en
oversikt over aksjeselskap som eies helt eller delvis av staten, og der universitetet har fått
fullmakt til å forvalte aksjer på vegne av staten. Av oversikten skal fremgå:
• Selskapets aksjekapital
• Statens eierandel i selskapet
• En kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet
• Andre forhold av betydning
I hht til «Policy for eierskap i aksjeselskap» vedtatt 22.07.2017, gjelder følgende
målsetninger
•
•
•

Egenkapitalandel ≥ 25 %
Resultat etter skatt ≥ 0
Likviditetsgrad1 1 ≥ 2

I h.h.t. til krav om rapportering til Riksrevisjonene, skal det rapporteres kun for selskap hvor
eierandelen er over 50%2.
Rapportering for 2019

Selskap
Norkveite AS

Orgnr.

A.kapital EK-IB

966065052 5,08 mill 6,06 mill

Nordlandsforskning 989714309 3,00 mill 9,18 mill
AS
Trøndelag F&U AS

989229389

Nord Innovasjon AS

989804340 1,2 mill 1,25 mill

4,99ill

4,2 mill

Gen.fors/
Eierandel Resultat KD Rapp
58,40 %

51 %

48,10 %

100 %

Oppnådd målsetning

47 690,- 28.mai 2020/ Egenkapitalandelmål - JA
7.juni 2020 Resultat etter skatt - JA
Likviditetsgrad - JA
1,44mill 30.apr 2020/ Egenkapitalandelmål - JA
10.junil 2020 Resultat etter skatt - JA
Likviditetsgrad - NEI
654 345,- 5.juni 2020/ Egenkapitalandelmål - JA
20.juni 2020 Resultat etter skatt - JA
Likviditetsgrad - NEI
- 118 532 27.mai 2020/ Egenkapitalandelmål - JA
03.juni 2020 Resultat etter skatt - JA
Likviditetsgrad - JA

Styrerep
Nei

Ja(3)

Ja(2)
Ja(Alle)

1

Likviditetsgrad 1 er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er
bedriftens betalingsevne.
2

Vedr Trøndelag F&U – selskapet eier 5,5% av egne aksjer, som medfører at Nord samlet disponerer +50%
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Saksframstilling

Norkveite AS
Selskapets formål og virksomhetsområde
Selskapets formål er å eie et produksjonsanlegg for marine arter som på forretningsmessig grunnlag
kan leies ut, og som kan drive forskning på marine arter, produsere egg, yngel og matfisk av marine
arter samt det som naturlig hører med. Selskapet er lokalisert i Bodø.

Drift og økonomi
Selskapet hadde i 2019 et overskudd på kr 47 690, som i sin helhet er avsatt til annen egenkapital.
Selskapets samlede egenkapital er på kr 6 067 524 per desember 2019. Egenkapitalandelen er på
99,6%.
For 2019 har Norkveite AS nådd alle mål i forhold til Nord universitets policy for eierskap.
Egenkapitalen i selskapet er solid.

Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål
Selskapet skulle bidra til utvikling av det marine forskningsmiljøet, men selskapet vil bli avviklet

31.12.2020 fordi det ikke har strategisk betydning for videre utvikling av universitetet, og
siden leieavtalen i Mørkvedbukta med Statsbygg utgår samme dato.
Etter avviklingen, vurderes bruken av frigjorte midler til andre strategiske tiltak for å forskning og
innovasjon ved universitetet.

Statens eierstyring
Generalforsamling ble avholdt 28. mai 2020, og rapport ble sendt til Kunnskapsdepartementet den
07. juni 2020. Det har ikke vært forhold som har medført at departementet har utøvd særskilt
myndighet overfor selskapet i 2019. Styret hva vedtatt å avvikle selskapet 31.12.2020.

Nordlandsforskning
Selskapets formål og virksomhetsområde
Nordlandsforskning AS har som formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskapning i aktivt
samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer.
Selskapet har ikke erverv som formål. Verdier som skapes i selskapet skal disponeres i tråd med
formålet og kan ikke utbetales som utbytte til aksjonærer.

Drift og økonomi
Selskapet hadde i 2019 et overskudd på kr 1 440 518, som er avsatt til annen egenkapital.
Selskapets samlede egenkapital er på kr 9 186 107 per 31.desember 2019. Egenkapitalandelen er
på 35,5 %.
Nordlandsforskning AS fikk kr 5 020 000 i basisbevilgning fra Norges Forskningsråd i 2019.
Nordlandsforskning fikk et akseptabelt overskudd i 2019, og de grep administrasjonen tok i 2018,
samt økt innsats på salg av kortsiktige forskningsprosjektet, fungerte tilfredsstillende. Instituttet har
lagt om regnskapsrutinene fra 2019 for å ytterligere å styrke den økonomiske kontrollen.
Finansieringen i selskapet følges opp i tråd med prinsipper for godt eierskap. Nord universitet mener
at det økonomiske resultatet for 2019 er tilfredsstillende, og at selskapet har en tilfredsstillende
finansiell situasjon.
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Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål
Virksomheten til Nordlandsforskning AS er tett knyttet opp mot Nord universitet sine sektorpolitiske
mål – da særlig innenfor forskning og formidling. Nord universitet anser den faglige virksomheten
som betydelig både i kvalitet og kvantitet.
Nord universitet legger til grunn at selskapet når sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål.

Statens eierstyring
Generalforsamling ble avholdt 10. april 2019, og rapportering sendt til KD den 15.april.

Trøndelag forskning og utvikling AS
Selskapets formål og virksomhetsområde
Selskapet har som formål å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid
med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på
aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med
særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.
Drift og økonomi
Selskapet hadde i 2019 et overskudd på kr 654 345, som er overført til udekket tap.
Selskapets samlede egenkapital er på kr 4 201 876 per 31. desember 2019.
Egenkapitalandelen er på 44,4%.
Trøndelag forskning og utvikling AS (TFoU) fikk 3 535 000 mill. kroner i grunnbevilgning fra
Norges Forskningsråd i 2019, og har også inntekter fra forsknings- og utviklingsarbeid fra
ulike statlige oppdragsgivere.
TFoU fikk et akseptabelt overskudd i 2019, og de grep administrasjonen tok i 2018, samt økt
innsats på salg av kortsiktige forskningsprosjektet, fungerte tilfredstillende. Nord universitet
anser kapitalsituasjonen i og driften av selskapet som anstrengt.
Departementet forutsetter fortsatt at TFoU i løpet av året gjennomfører og ferdigstiller en
fusjon med en annen FoU-institusjon. Dette sees i sammenheng med øvrig utvikling i
instituttsektoren. Denne prosessen forsetter inn i 2020 og det forventes en løsning i løpet av
året.
Finansieringen i selskapet følges opp i tråd med prinsipper for godt eierskap.
Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål
Selskapet skal bidra til at forskningsmiljøet i Nord universitet sitt nedslagsfelt i Trøndelag.
Virksomheten til Trøndelag Forskning og Utvikling AS er tett knyttet opp mot Nord
universitet sine sektorpolitiske mål – da særlig innenfor forskning og formidling.
Generalforsamling ble avholdt 5. juni 2020, og rapportert til KD 17. juni 2020

Nord innovasjon AS
Selskapets formål og virksomhetsområde
Nord innovasjon AS er Nord universitets innovasjonsselskap, med hovedfokus på kommersialisering
av resultater fra offentlig finansiert forskning ved universitetet. Selskapet fungerer dermed som Nord
universitets teknologioverføringskontor, i sektoren kjent som TTO – Technology Transfer Office.
Dette innebærer å forvalte universitetets immaterielle rettigheter og bidra med innovasjons‐ og
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kommersialiseringstjenester for Nord universitet, samt for øvrig bidra til et nyskapende miljø i
samarbeid med relevante partnere, industri, offentlige organ og myndigheter.

Drift og økonomi
Selskapet hadde i 2019 et underskudd på kr 118 532, hvorav kr 58 889 dekkes av annen
egenkapital og kr 59 643 fremføres som udekket tap. Selskapets samlede egenkapital er på kr
1 140 357 per desember 2019. Egenkapitalandelen er på 54,5 %.
Selskapet har i 2019 mottatt kr 579 396 gi tilskudd fra Norges forskningsråd (gjennom FORNY2020) til
gjennomføring av kommersialisering av forskningsresultater fra universitetet.
Aktiviteten i selskapet har vært noe mindre enn planlagt for 2019. Dette skyldes primært liten tilgang
på relevante prosjekter i form av forretningsideer fra forskningen ved Nord universitet som kan
utløse bruk av Lokale prosjektmidler fra FORNY-programmet. Videre ble det etter andre tertial 2019
avklart at arbeid med mobilisering og idésøk, samt impact, gjøres internt ved universitetet, og ikke
som en kjøpt tjeneste fra selskapet.
Selskapet mottok 2 forretningsideer, som har resultert i opprettet prosjekt og videre arbeid. I tillegg
er det arbeidet med en tidligere mottatt forretningside.

Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål
Selskapet skal bidra til å oppfylle Sektormål 2: «Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og
omstilling», herunder virksomhetsmål «Videreutvikle vår evne til å fremme innovasjon, verdiskaping
og omstilling i offentlig og privat virksomhet». En del av dette innebærer å ivareta
forskningsresultater med potensial for næringsmessig utnyttelse, herunder å vurdere og sikre
immaterielle rettigheter og videreutvikle forskningsresultater til kommersiell utnyttelse.

Statens eierstyring
Generalforsamling ble avholdt 16. mai 2019. KD rapport ble sendt inn 22. mai 2019.
Det har ikke vært forhold som har medført at departementet har utøvd særskilt myndighet overfor
selskapet i 2019.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01559-1
Reid Hole
Morten Skjelbred

Saksgang

Møtedato
11.06.2020

AVHENDING AV AKSJER I TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS
Forslag til vedtak:
1. Nord universitet avhender sine aksjer i TFoU AS til NTNU SF for kr. 1 pr. aksje.
2. Nord universitet skal ikke investere i et eget forskningsfond utover de verdier som ligger i
aksjer som overdras, bankinnskudd ved overdragelse og en eventuell utbetalt
basisbevilgning.
3. Styret gir rektor fullmakt til å avklare forutsetningene for eventuell finansiering av et
forskningssamarbeid.
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Sammendrag
Nord universitet skal, i henhold til styrende dokumenter, foreta en vurdering av selskapenes
oppnådde resultater før en overdragelse finner sted. Dette inkluderer bl.a. om drift og
økonomi er i forhold til mål satt av styret og departementet. Universitetet skal også sikre at
prinsippene for god eierstyring i staten er ivaretatt.
Trøndelag forskning og utvikling AS (TFoU) har de siste årene ikke oppfylt målene for videre
støtte og drift som er satt av KD.
KD fastslår i brev av 01.04.2020 at TFoU kan beholde basisbevilgningen for 2020 dersom det
er gjennomført en fusjon innen 1. januar 2021. TFoU har siden 2017 vurdert og søkt aktuell
fusjonspartner og styret i TFoU har anbefalt NTNU SF som den beste partner for fusjon.
NTNU SF har i sitt styret vedtatt fusjon med TFoU under visse forutsetninger, deriblant at
aksjene overdras vederlagsfritt til NTNU SF.
Med dette foreslås at styret vedtar å avhende samtlige aksjer i TFoU vederlagsfritt til NTNU
Samfunnsforskning AS.
Saksframstilling
I styremøtet 23. november 2017 i sak 121/17 «Eierskap og styring av forskningsinstituttene i
universitetets randsone» ble det gjort vedtak om hvordan eierskapet skulle utøves i hvert
enkelt forskningsinstitutt hvor Nord universitet har eierandeler. Styret ba rektor om å utøve
eierskap i TFoU 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 KD.»
TFoU har fått utbetalt basisbevilgning i perioden 2017 til 2019 til tross for at KDs sitt krav til
basisbevilgning for forskningsinstitutt ikke har vært innfridd. Departementet bekrefter at
basisbevilgning for 2020 beholdes dersom en fusjon er registrert innen 01.01.2021.

Bakgrunn
TFoU har undersøkt og vurdert flere mulige løsninger for eierskap siden 2017. Dette skyldes
at det har vært behov for TFoU å fusjonere med en aktuell partner, fordi målene som KD har
til basisbevilgning for forskningsinstituttene ikke var oppfylt.
Resultatet av disse prosessene er at styret i TFoU har anbefalt eierne at TFoU fusjonerer å
fusjonere med NTNU SF.
NTNU SF vurderes av styret som det beste og eneste alternativ for fremtidig eierskap av
TFoU. Styret i TFoU har gjennomført flere eiermøter (april, mai og august 2020) for å
diskutere saken og for få eiernes vurdering og veiledning i saken.
TFoU’s generalforsamling den 05.06.2020 behandlet ikke NTNU SF sitt tilbud om overtakelse
av selskapet. Men saken ble presentert i et påfølgende eiermøtet samme dag, uten at det
ble konkludert om alle eiere var positive til betingelsene gitt av NTNU SF. Det ble
gjennomført et nytt eiermøte den 13.08.2020 der eierne uttrykte seg positive til å overdra
aksjene vederlagsfritt, selv om flere av eierne måtte få dette bekreftet i sine styrende
organer.
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NTNU Samfunnsforskning AS (NTNU SF) gjorde i styremøtet 12.mai 2020 vedtak om at de
ønsker å overta vederlagsfritt 100 % av aksene i (TFoU) innen 30.09.2020, for deretter å
fusjonere virksomheten inn i NTNU SF. Vedtaket er basert på følgene betingelser:
a) videreføring av grunnbevilgning fra KD
b) gjennomføring av selskapsgjennomgang
c) vederlagsfri overføring av aksjer
d) ingen heftelser
e) etablering og finansiering av et forskningsfond
f) mor-datter-fusjon
g) fusjonsplan.
Utskrift av vedtaket er vedlagt dette dokumentet.
For Nord universitet er det pkt c) vederlagsfri overdragelse av aksjer og e) forskingsfond
(forskningssatsing) som styret må ta stilling til i denne saken.
I svarbrevet av 1. april 2020 bekrefter KD med å presisere at en fusjon som er ferdigstilt
(gjennomføring meldt til Brønnøysundregistrene) innen 1. jan 2021 vil sikre at TFoU får
utbetalt basisbevilgningen på tre millioner for 2020. Dette medfører at vedtak om fusjon (før
beslutning meldes til Brønnøysundregistrene) må gjøres før medio november. KD har i brev
av 17. juli 2020 svart på styrevedtaket gjort av NTNU SF (betingelse a) at grunnbevilgning på
ca. 3 millioner kan videreføres under forutsetning som angitt over.
Som en del av styrevedtaket i NTNU SF til aksjekjøpsavtalen ligger det en forutsetning at det
opprettes et forskningsfond. Forskningsfondet skal bidra til å styrke NTNU SF AS sin
kapasitetsbygging for anvendt forskning av høy kvalitet i samsvar med regionens sitt
kunnskapsbehov. Det vil være nødvendig med en konstruktiv dialog med nåværende eiere,
samt andre interessenter, om behov og mulighetsrom for en strategisk forskningssatsing.
Satsingen vil på denne måten kunne trekke veksler på utdanningsløpene ved universitetet og
studentenes bidrag til forskningen. Det vil også kunne være aktuelt med strategiske
samarbeid om prosjekter, rekruttering, II-er stillinger, osv. Etablering av et slikt fond må
være avklart og besluttet før fusjon gjennomføres.
Drøfting
Økonomi
Et grovt anslag av den økonomiske verdien av Nord sitt eierskap i TFoU kan gjøres med
utgangspunkt i salg av aksjene til en annen kjøper eller en vurdering av egenkapitalen i
selskapet. Siste omsetning av aksjer ble gjort til pålydende NOK 1.000. Dette indikerer en
verdi på Nords aksjer tilsvarende 2,4 MNOK (2.400 aksjer). Det vurderes imidlertid som lite
sannsynlig å finne en kjøper som er villig til å betale dette for samtlige av Nords aksjer.
Verdien på egenkapitalen 31.12.2019 var 4,2 MNOK. En eierandel på 48,1% indikerer en
verdi på 2,0 MNOK (ingen justering av egenkapitalen i denne betraktningen).
Et alternativ til å overdra aksjene til NTNU SF er på nåværende tidspunkt en styrt avvikling
eller en konkurs. Både styrt avvikling og en evt konkurs vil for Nord universitet resultere i tap
all aksjekapital og aktiva.
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Med bakgrunn i styrende dokumenter ved Nord universitet og statens krav til god
eierstyring, og den prosessen som har forgått i TFoU AS vedrørende videre drift og
alternative eierskap, legges det nå frem for styret ved Nord universitet et forslag om
vederlagsfri avhending av selskapets aksjer. Dette er i samsvar med tilbudet fra NTNU SF.
Faglig styrking
En fusjon mellom TFoU AS og NTNU SF kan medføre at NTNU SF og Nord universitet får en
felles lokalisering på InnoCamp i Steinkjer. En samlokalisering kan styrke den
samfunnsvitenskapelige forskningen i begge institusjonene til fordel for regionen og
nasjonalt.
Betingelse om etablering av forskningsfond.
For å imøtekomme betingelsen om etablering av et forskningsfond, eller en
forskningssatsing er det nedsatt en liten arbeidsgruppe med deltakere fra noen av eierne i
TFoU og en representant fra TFoU og NTNU SF. Nord universitet er representert i denne
gruppen. Det vil ikke være aktuelt for Nord universitet å legge økonomiske ressurser inn i en
slik forskningssatsing. Det som må vurderes er om det kan etableres en forskningssatsing
som legges ved siden av forskningsaktivitet i Nord universitet som et strategisk
forskningssamarbeid, som kan bidra til å styrke både forskningssatsingen for NTNU SF og
Nord universitet.
Konklusjon
En fusjon av TFoU med NTNU SF må ansees som en god løsning for videre drift av aktiviteten
som TFoU AS har stått for. Dette er en løsning som på best mulig måte ivaretar interessen
for eiere, ansatte og kunder.
Aksjekapital til Nord universitet vil bli overdradd til NTNU SF og må betraktes som et
økonomisk tap for universitet. Alternativet til overdragelse av aksjene til NTNU SF vil
imidlertid være avvikling eller konkurs som også vil resultere i tap av aksjekapitalen somtidig
som det resulterer i tap av forskningsaktivitet og kunnskapsarbeidsplasser i vår region.
En eventuell etablering av en forskningssatsing/ forskningsfond må utredes videre.
Arbeidsgruppen som har startet på oppgaven bes jobbe videre.

Vedlegg:
Notat Eiermøte
TFoU Vedtak Styremøte 12.05 – NTNU SF styrevedtak
Protokoll generalforsamling
Drøfting om NTNU SF sin overtakelse av TFoU
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Til Styret/Eiere i TFoU AS
Notat til eiermøte 13/8-20

Stjørdal kommunes rolle i forhold til strategi og eierskap i TFoU AS
I eiermøte 5/6-20 ble det stilt spørsmål ved Stjørdal kommunes engasjement som eier i TFoU AS og vi
finner det derfor formålstjenlig å klargjøre dette ovenfor styret og eiere i selskapet.

Strategi for selskapet
På bakgrunn av det strategiske arbeidet som ble adressert på GF/eiermøte i TFoU AS 6/6-17 ble det på
Stjørdal kommunes initiativ avholdt et møte med TFoU AS på Stjørdal den 28/6-17.
Vår holdning til de strategiske vurderingene ble formidlet til daglig leder i selskapet i møtet og også
muntlig og skriftlig til hovedeier Nord universitet 29/6-17:
«I forhold til bidrag til regional utvikling er min vurdering at samordning på overordnet nivå av regionale
institutter er et blindspor. Som nevnt ovenfor Skogvold er vi heller ikke så opptatt av eierskapets som
sådan – mye viktigere og prioritet å få til gode operasjonelle samarbeidsstrukturer.»
Med utgangspunkt i FoU strategi for Trøndelag vedtatt i 2016 har Stjørdal kommune i ettertid også
arbeidet med å få til et samarbeid med TFoU og flere relevante aktører her som Nord universitet (flere
møter/workshops på initiativ fra Stjørdal kommune) – uten at det har resultert i noe. Vi har heller ikke
registrert noe interesse fra TFoU om videre arbeid med dette. Det har også sviktet når det gjelder FoU
strategien for Trøndelag - ingen oppfølging eller plan for gjennomføring som vi har registrert og
tilsynelatende ukjent/irrelevant for TFoU med helt andre planer.
I forbindelse med melding om mulig bortfall av grunnbevilgning i desember 2017 bekrefter selskapet at
de fremdeles jobber med «nasjonal rolle» - ifølge nyhetsmelding fra selskapet referert i Trønder-Avisa
21/3-18:
«Det er synd at vi ikke får sjansen til å fullføre våre strategiske satsinger som et svar på tidligere signaler
fra Forskningsrådet. For TFoU som selskap betyr bortfallet av grunnbevilgningen at det blir krevende å ta
en nasjonal rolle.»
Vi har også registrert at det parallelt med at det blir signalisert mulig bortfall av inntil 3 mill kr i inntekter
ansettes det 3 nye medarbeidere fra 1/1-18 (nyhetsmelding på selskapets hjemmesider datert 3/1-18)
med en betydelig kostnadsøkning og økt risiko for selskapet.

Fusjonsplaner – manglende informasjon
Vi ble først klar over fusjonsplaner gjennom denne setningen i protokoll fra Generalforsamling 14/6-19
under sak 8 Valg av valgkomite:
«Vedtak: Valgkomiteen kan utvides ved oppnevning fra styret dersom fusjonsplanen ikke
gjennomføres.»
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Protokollen viser at fusjonsplaner har vært tema på Generalforsamling i 2019 (ikke i innkalling og ikke
protokollført) og på bakgrunn av dette ble det rettet en skriftlig henvendelse til selskapet ved daglig
leder om ytterligere informasjon 13/11-19:
«I Protokoll fra Generalforsamling 14. juni 2019 refereres det til fusjonsplaner for selskapet.
Stjørdal kommune kan ikke se å ha mottatt noe informasjon om dette og ber om å få tilsendt det som
foreligger av informasjon og samme informasjon som andre eiere/deltagere på generalforsamling.»
Henvendelsen er ikke besvart.

Videre
Vår vurdering er følgende:
TFoU deltar ikke i noe relevant samarbeidsstruktur her eller har noen synlig relevans. Vi registrerer
også at fusjonspartner vurderer det slik at selskapet har negativ verdi og ingen entusiasme eller nye
muligheter signaliseres. Overdragelse skal skje fri for forpliktelser og ved at nåværende eierne stiller
forskningsmidler til rådighet for videreføring av aktivitet (eller bidrar til disse) og grunnbevilgning fra
Forskningsrådet forutsettes videreført til NTNU Samfunnsforskning.
Styreleder i TFoU AS skriver følgende i innkallingen til eiermøtet 13/8:
«Styret er positivt innstilt til vedtaket hos NTNU Samfunnsforskning som sikrer våre viktigste
målsettinger om å opprettholde statlig basisfinansiering og virksomhet nord i Trøndelag,
samt bidra til at forskerne i TFoU blir del av sterke faglige forskningsgrupper. Vår
oppfatning er at fusjon med NTNU Samfunnsforskning er den eneste løsningen som sikrer
våre mål, og at det nå ikke finnes alternative løsninger for å opprettholde statlig
basisfinansiering.»
Det er grunn til å minne styret om at verken statlig basisfinansiering eller virksomhet nord i Trøndelag er
målsettinger for selskapet i henhold til vedtekter – derimot er selskapets formål:
«å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og
internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv,
innbyggere og offentlig forvaltning og med et særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.»
Styret og styremedlemmer representerer selskapet og ikke sær/enkeltinteresser.
Stjørdal kommunes vurderinger er gjort på bakgrunn av selskapets formål i henhold til vedtekter og vi er
ikke kjent med andre mål for selskapet som styreleder refererer til som «våre mål» i innkallingen til
eiermøtet.

Jorulf Husbyn
Næringssjef
Stjørdal kommune
5/8-20

224

Side 2

91/20 Avhending av aksjer i Trøndelag Forskning og Utvikling AS - 20/01559-1 Avhending av aksjer i Trøndelag Forskning og Utvikling AS : TFoU-vedtak styremøte 12.05

Styret i NTNU Samfunnsforskning AS gjorde 12.05.2020 følgende vedtak (5 mot 2 stemmer):

NTNU Samfunnsforskning AS (NTNU SF) ønsker å overta 100 % eierskap i Trøndelag Forskning og
Utvikling AS (TFoU) ved kjøp av aksjer innen 30.09.2020, for deretter å fusjonere virksomheten inn i
NTNU SF. Hensikten med oppkjøpet mot en fusjon, er at NTNU Samfunnsforskning AS skal:
-

Komplettere instituttets rolle med bredere regional relevans og styrke den samlede
posisjonen i Trøndelagsregionen.
Tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy
internasjonal kvalitet nasjonalt og regionalt.
Styrke grunnlaget som et nasjonalt ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt innen
sine felt.
Styrke instituttets grunnlag for universitetssamarbeid i regionen.
Bidra til at relevant anvendt forskning kommer i bruk for innovasjon i privat og offentlig
sektor.
Sørge for økt kjennskap og «eierskap» til NTNU SF i politiske miljøer, offentlig sektor og
næringslivet i regionen.

En slik løsning er basert på betingelser som angitt nedenfor:
Betingelser
a) Det avklares med Kunnskapsdepartementet at styrets vedtak, sammen med TFoUs vedtak,
tilfredsstiller forutsetningene for videreføring av grunnbevilgning for TFoU.
b) Det gjennomføres en selskapsgjennomgang av TFoU som NTNU SF finner tilfredsstillende før
endelig oppkjøp kan gjennomføres.
c) NTNU SF kjøper alle aksjer i TFoU for NOK 1,- senest innen 30.09.2020.
d) NTNU SF overtar alle aksjene fri for eventuelle heftelser.
e) Nåværende eiere av TFoU forplikter seg til å etablere og finansiere et forskningsfond i
samarbeid med NTNU SF. Forskningsfondet skal bidra til å styrke NTNU SFs kapasitetsbygging
for anvendt forskning av høy kvalitet i samsvar med regionens kunnskapsbehov. Et slikt fond
må være avklart før fusjon gjennomføres.
f) TFoU fusjoneres inn i NTNU SF ved en enkel mor-datter fusjon etter aksjelovens
bestemmelser § 13-23.
g) I en fusjonsplan (jfr aksjelovens § 13-3) vil minimum følgende forutsetninger inngå:
o TFoU organiseres som en egen avdeling (resultatenhet) i NTNU SF
o Eventuelle inngåtte særavtaler i TFoU opphører fra fusjonstidspunktet
NTNU SF ber TFoU avklare eiernes aksept av betingelsene i punkt c) som grunnlag for en
aksjekjøpsavtale.
NTNU SF ber TFoU om å initiere dialog med eierne for i samarbeid å avklare punkt e) som betingelse
for fusjon.
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Drøfting om NTNU Samfunnsforskning
sin overtakelse av TFoU
Sammendrag
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjennom flere år jobbet for å oppnå en
sammenslåing med et større forskningsmiljø. Siden høsten 2018 har
Kunnskapsdepartementet (KD) stilt krav om en fusjon for å videreføre statlig
basisfinansiering.
NTNU Samfunnsforskning (NTNU SF) har i mai 2020 gjort vedtak om at de på noen
betingelser ønsker å overta 100 % eierskap i TFOU, i den hensikt å fusjonere inn selskapet.
Viktigste betingelse for aksjeoverdragelsen er at denne skjer vederlagsfritt. Basert på en
helhetlig drøfting anbefaler TFoU nåværende eiere å akseptere dette tilbudet.
For gjennomføring av fusjon har NTNU SF satt en betingelse om at nåværende eiere
etablerer og finansierer et forskningsfond for det nye instituttet. TFoU mener at det på flere
måter er vanskelig å etablere et forskningsfond for ett forskningsinstitutt, men ser at
intensjonene bak denne betingelsen er gode. TFoU anbefaler derfor eierne om å bidra
konstruktivt i en dialog om en strategisk forskningssatsing for et nytt
samfunnsvitenskapelig institutt i Trøndelag, i tett samarbeid med Nord universitet og NTNU,
og at det settes ned en arbeidsgruppe som utvikler en slik satsing.

1 Innledning
Hensikten med dette notatet er å beskrive Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) sitt
syn på NTNU Samfunnsforskning (NTNU SF) sitt vedtak om å overta 100 % av eierskapet i
TFoU i den hensikt å fusjonere inn TFoU i NTNU SF.
I notatet drøftes vedtaket i seg selv, intensjonen bak vedtaket og betingelsene som stilles i
vedtaket. Notatet konkluderer med styrets anbefaling overfor nåværende eiere i selskapet.

2 Bakgrunn
Nåværende eiere i TFoU har blitt holdt jevnlig orientert om arbeidet med å finne en
fusjonspartner (eller lignende) som gir sikkerhet for videre drift av virksomheten.
TFoU har siden 2015 hatt som strategi å søke strategisk samarbeid med andre institutter.
Samtidig har instituttet hatt en prosess med Norges forskningsråd, og senere direkte med
Kunnskapsdepartementet (KD), om betingelsene for statlig basisfinansiering til instituttet.
Målsettingene for dette arbeidet har vært:
a) å bevare TFoU som et forskningsinstitutt innenfor den statlige basisfinanseringen,
b) å opprettholde virksomhet i Steinkjer (nord i Trøndelag og utenfor Trondheim), og
c) sørge for at forskerne i TFoU kan bli en del av sterke forskningsgrupper i en ny
virksomhet.
Det har blitt avholdt eiermøter i forbindelse med ordinære generalforsamlinger hvert år
siden 2016, hvor strategiske valg har blitt diskutert. De siste årene har det blitt avholdt
eiermøter 5. okt 2018, 5. des 2019, 28. apr 2020 og sist i forbindelse med
generalforsamling 5. jun 2020.
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Forutsetningene for arbeidet med strategisk samarbeid ble vesentlig endret etter at
Forskningsrådet i desember 2017 anbefalte KD å ta TFoU ut av ordningen med statlig
basisfinansiering. KD har senere gitt instituttet midlertidig forlenget basisfinansiering, først
ut 2019, deretter (i brev av 1. apr 2020) ut 2020, med tydelige krav om at selskapet må
fusjonere inn i et annet forskningsmiljø.
Arbeidet har hele tiden lagt stor vekt på å finne en strategisk fornuftig løsning, både
eierskapsmessig, geografisk og faglig.
NTNU SF gjorde 12. mai 2020 vedtak om at de ønsker å overta 100 % eierskap i TFoU,
basert på betingelser om a) videreføring av grunnbevilgning fra KD, b) gjennomføring av
selskapsgjennomgang, c) vederlagsfri overføring av aksjer, d) ingen heftelser, e) etablering
og finansiering av et forskningsfond, f) mor-datter-fusjon, og g) fusjonsplan. Utskrift av
vedtaket er vedlagt dette notatet.
KD har i brev av 17. jul 2020 svart på vedtaket hos NTNU SF (betingelse a) om videreføring
av grunnbevilgning). KD bekrefter her sitt brev av 1. apr i år, og presiserer at en fusjon må
være ferdigstilt (gjennomføring meldt til Brønnøysundregistrene) innen 1. jan 2021. Dette
medfører at vedtak om fusjon (før beslutning meldes til Brønnøysundregistrene) må gjøres
før medio november.

3 Drøfting
3.1 Vedtakets konklusjon
Løsningen som nå ligger på bordet med overtakelse fra NTNU SF sikrer videre drift basert
på dagens TFoU.
Instituttet må gjennomføre en sammenslåing med et annet forskningsmiljø for å fortsatt
motta statlig basisfinansiering (målsetting a) ovenfor). TFoU mener pr i dag at dette er den
eneste løsningen som også opprettholder virksomheten nord i Trøndelag (målsetting b)
ovenfor), og løsningen gir dessuten gode muligheter for faglig sterkt samarbeid (målsetting
c) ovenfor).
Løsningen samsvarer også med TFoU sine strategiske analyser og valg. Det er behov for en
styrking av de samfunnsvitenskapelige instituttene i Trøndelag, og gjerne i samarbeid med
både NTNU og Nord.
Basert på dette er TFoU positive til at NTNU SF overtar 100 % eierskap i TFoU i den hensikt
å gjennomføre en mor-datter-fusjon med TFoU.

3.2 Vedtakets intensjon
TFoU stiller seg bak intensjonen i vedtaket.
TFoU mener at en fusjon vil styrke det nye instituttets rolle med en bredere regional
relevans og dermed en styrket posisjon som kunnskapsaktør i Trøndelag. Forskning av høy
kvalitet gir kunnskap som kan nyttiggjøres av næringsliv og offentlig sektor både
internasjonalt, nasjonalt og regionalt. For å være regionalt relevant må instituttet være en
aktiv aktør i det regionale innovasjonssystemet, og et sammenslått NTNU SF har gode
muligheter til å være en tydelig aktør i Trøndelag og i Trondheim. Kun gjennom en aktiv
deltagelse i partnerskapene, sammen med næringslivet og deres organisasjoner, med
virkemiddelapparatet og med offentlige myndigheter, lokalt og regionalt, kan instituttet ta
en slik rolle.
Særlig interessant er NTNU SF sin motivasjon for å styrke samarbeidet mellom instituttet og
universitetene i regionen. NTNU SF og TFoU har hver for seg erfaring med samarbeid med
henholdsvis NTNU og Nord universitet. Størst potensial for videre utvikling er samarbeidet
med Nord universitet, som det nyeste universitetet. En strategisk fokusert satsing på
forskning i og for regionen, sammen med Nord universitet og NTNU, har store muligheter.
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3.3 Betingelser i vedtaket
TFoU stiller seg i hovedsak bak alle betingelser i vedtaket. Vi har imidlertid kommentarer til
betingelsen om et forskningsfond. Alle betingelser gjennomgås punktvis nedenfor.
a) Basisfinansiering
Det er et grunnleggende premiss at Kunnskapsdepartementet viderefører den statlige
basisfinanseringen for TFoU inn i det nye instituttet. Eventuelle merknader eller krav fra KD
må tas hensyn til i videre prosess, blant annet KD sine brev av 1. apr og 17. jul i år.
b) Selskapsgjennomgang
Det er et selvsagt krav fra NTNU SF at det gjennomføres en selskapsgjennomgang slik at
det finnes god og utdypende informasjon om TFoU ved overtakelsen. Selskapsgjennomgang
er gjennomført pr d.d.
c) Vederlagsfri overdragelse
TFoU har i hele denne prosessen signalisert til eierne at en overtakelse fra et annet selskap
bør skje gjennom en vederlagsfri overdragelse av aksjene. Dette er ikke basert på en
verdivurdering av selskapet, men må ses som en investering av aksjepostene (samlet
nærmere 5 mill kr) inn i et nytt institutt.
Både TFoU og NTNU SF har, som mottaker av statlig basisfinansiering, vedtektsfestet at det
ikke utbetales utbytte til eierne. Utbyttet fra et forskningsinstitutt er kunnskap, og ikke
direkte økonomisk utbytte. I hovedsak er dette den samme begrunnelsen som nåværende
eiere hadde for å delta i emisjonen til TFoU i 2006. NTNU SF er 100 % eid av NTNU, og
dette gir en ytterligere sikkerhet for at selskapet drives videre på non-profit basis.
Overdragelsen får direkte betydning for balanseregnskapene til nåværende eiere, og er
selvfølgelig et vesentlig steg for alle eiere. Basert på drøftingen ovenfor vil TFoU likevel
anbefale eierne å godta en kostnadsfri overdragelse av aksjepostene.
Gjennom avholdte eiermøter har vi erfart at det er ulike syn på en vederlagsfri
overdragelse, og det jobbes med løsninger på dette.
d) Heftelser
Alle aksjer i TFOU er fri for heftelser.
e) Forskningsfond
NTNU SF har satt som betingelse at nåværende eiere av TFoU skal forplikte seg til å
etablere og finansiere et forskningsfond i samarbeid med NTNU SF. Hensikten er å kunne
bygge kapasitet for anvendt forskning av høy kvalitet i samsvar med regionens
kunnskapsbehov. TFoU mener at det på flere måter er vanskelig å etablere et
forskningsfond for ett forskningsinstitutt, men vi er samtidig positive til intensjonen bak
denne betingelsen. Særlig positivt er det å se en kapasitetsbyggende satsing i sammenheng
med ønsket om et strategisk samarbeid med universitetene, og da særlig Nord universitet.
Det vil være viktig og nødvendig å definere en bredt anlagt og strategisk forskningssatsing,
hvor ulike virkemidler kan inngå.
TFoU ønsker å bidra til en konstruktiv dialog med alle nåværende eiere, samt andre
interessenter, om behov og mulighetsrom for en strategisk forskningssatsing. Behovet for
en slik satsing må forankres i kommunale og regionale strategier, og også samsvare med
viktige nasjonale og globale samfunnsutfordringer. Det vil derfor være viktig med en dialog
med kommunale og regionale myndigheter og virkemiddelapparat.
Nåværende eiere kan på denne måten bidra til å forme den strategiske forskningssatsingen
slik at de ikke bare er bidragsytere til den, men også samarbeidsaktører til
forskningsaktørene når satsingen skal operasjonaliseres.
I samarbeid med Nord universitet ligger det nye muligheter for å løfte dialogen om en
strategisk forskningssatsing. Satsingen vil på denne måten kunne trekke veksler på
utdanningsløpene ved universitetet og studentenes bidrag til forskningen. Det vil også
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kunne være aktuelt med strategiske samarbeid om prosjekter, rekruttering, II-erstillinger,
osv.
TFoU vil anbefale eierne å ta del i den videre dialogen om en strategisk forskningssatsing
for nye NTNU SF i samarbeid med NTNU og Nord universitet. Satsingen må finansieres eller
ha gode finansieringsplaner.
Et konkret forslag fra TFoU er å opprette en strategisk forankret arbeidsgruppe med
deltagere fra næringslivet, offentlige aktører og forskningsmiljøene. Arbeidsgruppen kan gis
et mandat for å utvikle rammer for og innhold i en strategisk forskningssatsing.

3.4 Overordnet drøfting og konklusjon
KD har gitt TFoU en åpning for fortsatt basisfinansiering, men krever til gjengjeld at
instituttet skal fusjonere med et annet miljø. En fusjon med NTNU SF er sannsynligvis den
eneste mulige løsningen for å tilfredsstille kravet fra KD, og det er også instituttets ønskede
løsning fra et strategisk ståsted. Vi mener at løsningen gir gode muligheter for faglig
utvikling for forskere lokalisert til InnoCamp på Steinkjer, basert på en god og konstruktiv
integrasjon med forskergruppene i NTNU SF på Dragvoll. Denne løsningen vil sikre at hele
NTNU SF gjør seg mer regionalt relevant, og dette vil i særlig grad komme hele det gamle
Nord-Trøndelag til gode.
TFoU vil derfor anbefale eierne å akseptere tilbudet fra NTNU SF om overtakelse av 100 %
eierskap i TFoU. Hensikten med overtakelsen er å fusjonere inn selskapet.
TFoU mener at betingelsene i tilbudet er akseptable. Gjennom å overdra aksjepostene
kostnadsfritt vil et beløp på nærmere 5 mill kr investeres inn i det nye instituttet.
En strategisk forskningssatsing innebærer store muligheter for det nye NTNU SF i tett
samarbeid med regionale utviklingsaktører, private og offentlige. Satsingen krever et
grundig forarbeid, og det bør opprettes en arbeidsgruppe med ansvar for videre arbeid.
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INTERNREVISJON - ANSKAFFELSESPROSESS
Forslag til vedtak:
1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de merknader og anbefalinger som fremkommer i rapporten.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har et samarbeid om internrevisjon med Universitetet i Stavanger (UiS),
Universitetet i Agder (UiA) og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Tema for internrevisjon våren
2020 ble vedtatt i sak 10/20 den 30.1.2020. Denne styresaken fremlegger resultater fra
gjennomført internrevisjon av anskaffelsesprosessen ved Nord universitet.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonen har observert at Nord har fokus på å opptre i tråd med gjeldende regelverk
og har stor grad av risikobevissthet. Retningslinjer og rutiner for innkjøp er tilgjengeliggjort
på Nords intranett.
Internrevisjonen har hatt samtaler med Nords ledelse og ressurspersoner i innkjøpsavdelingen. I tillegg til dokumentgjennomgang og samtaler, har revisjonen gjennomført en
rekke stikkprøvekontroller på leverandørnivå. Rapporten fra internrevisjonen oppsummer
funn Nord bør følge opp.
Vurdering
Nord universitet kjenner seg igjen i de funn som er avdekket gjennom internrevisjonen på
området. Innkjøpsavdelingen har hatt samtaler med internrevisjonen om funnene og
rapporten oppsummerer flere områder med forbedringspotensial som Nord vil ta med seg i
det videre forbedringsarbeidet på området.

Vedlegg:
Revisjonsrapport Nord våren 2020
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REVISJONSRAPPORT
Nord universitet
Anskaffingsprosessen

Distribuert til:
Styret
Universitetsdirektør
Revidert part

Eining for internrevisjon:
Rolf Jegervatn (UiS), Ane Fiskebekk (UiA), Marit Virkesdal (HVL) og Thorbjørn Aakre (Nord)

Stad: Bodø – Nord universitet via Teams
Revisjonsdato: 23.-24.04.2020
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Samandrag
Med bakgrunn i godkjent revisjonsplan 2020, har vårens revisjon omfatta gjennomgang av rutinar for
internkontroll knytt til anskaffingsprosessen. Anskaffingsområdet er eit høgst regulert område
gjennom både Reglement for økonomistyring i staten og i Lov om offentlege anskaffingar med
tilhøyrande forskrifter.
Internrevisjonen har observert at Nord har fokus på å opptre i tråd med gjeldande regelverk og har
stor grad av risikomedvit. Nord har ei eiga faggruppe knytt til innkjøp som er organisert under
økonomiavdelinga. Denne faggruppa skal vere involvert i alle anskaffingar over kr. 100 000 eks. mva.
Nord arbeidar med å etablere profesjonaliserte bestillarar, men i dag er i utgangspunktet alle
innkjøparar når det gjeld kjøp under kr. 100 000 eks. mva. Med dagens organisering opplever Nord at
det vert utfordrande å nå ut med tilstrekkeleg informasjon til rette mottakarar.
Nord har delvis teke i bruk nytt bestillings- og fakturasystem som er implementert i store delar av
sektoren (UBW), og Nord arbeider med å få heile verksemda til å nyttiggjera bruken av systemet.
Nord har etablert ein prosess for anskaffingar som ser ut til å fungere på ein god måte, men har
likevel ein veg å gå før dei har oppnådd ynskja organisering og implementering og bruk.
Retningslinjer og rutinar er tilgjengeleggjort på Nords intranett, som er Nord sin primære
kommunikasjonskanal ovafor tilsette når det gjeld innkjøp. Internrevisjonen finn det som ei tenleg
tilnærming å ha målretta og tilpassa informasjon på intranett slik Nord har valt.
Internrevisjonen har hatt samtalar med verksemda si leiing og ressurspersonar frå innkjøpseininga i
gjennomføringa av revisjonen. I tillegg til dokumentgjennomgang og samtalar, har revisjonen
omfatta stikkprøvekontrollar i verksemdene sine anskaffingar på leverandørnivå. Desse viste nokre
funn som Nord må følgje opp. Internrevisjonen har hatt dialog med revidert part om funna, og dei vil
følgje opp med tiltak.
Internrevisjonen har teke ei vurdering av revisjonen som vart gjennomført i 2014, og samanlikna
hovudfunna mot revisjonen våren 2020. Denne vurderinga finn ein i kapittel 3.0 i rapporten.
Anbefalte tiltak:
•

•
•
•

Internrevisjonen vil anbefale verksemda å halde fram å informere løpande om nye
rammeavtalar, at rammeavtaleoversikta til ei kvar tid er oppdatert og gjennomføre
opplæring og kontrollar som sikrar endå betre rammeavtalelojalitet.
Internrevisjonen vil anbefale Nord å utarbeide ein plan for den vidare implementeringa av
system og organisering av funksjon.
Internrevisjonens inntrykk er at verksemda manglar ein etablert og formålstenleg prosess for
god nok oppfølging av kontraktar.
Internrevisjonen vil anbefale Nord å etablere rutinar for vurdering av habilitet ved
anskaffingar.

2
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1. Bakgrunn og formål med revisjonen
1.1 Bakgrunn
Med bakgrunn i godkjent revisjonsplan 2020, har vårens revisjon omfatta gjennomgang av rutinar for
internkontroll knytt til anskaffingsprosessen. Val av revisjonstema er mellom anna grunna i eit ynskje
frå verksemdene, samt eit større fokus på aktuelt tema blant kontrollorgan i sektoren.
Anskaffingsområdet er eit høgst regulert område gjennom både Reglement for økonomistyring i
staten og i Lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrifter. Anskaffingslova har som
formål å bidra til økt verdiskaping i samfunnet basert på forretningsmessigheit og likebehandling.
Kravet til at prosessen kan etterprøvast og at den er gjennomsiktig inneber at ein må kunne
dokumentere kva som har gått føre seg i anskaffingsprosessen. Denne revisjonen vil kontrollere i kva
grad verksemdene har gode rutinar og prosessar for å sikre at ein etterlever desse gjeldande
lovkrava.
Anskaffingsprosessen var òg tema for revisjon tilbake i 2014. Det har vore endringar i gjeldande
regelverk i etterkant av førre revisjon. Med bakgrunn i desse endringane, samt auka fokus på
internkontroll på området dei seinare år, vil vårens revisjon avvike noko frå revisjonen som blei
gjennomført i 2014. Dette for å optimalisere revisjonens nytteverdi. Internrevisjonen ser det som
nyttig å sjå korleis verksemdene har innordna seg til nytt regelverk, samt følgt opp internrevisjonens

1.2 Formål
Formålet med revisjonen er å gjennomgå verksemda sine interne retningslinjer og rutinar for
anskaffingsprosessen med sikte på etterleving av lov og forskrift om offentlege anskaffingar, samt
Reglement for økonomistyring i staten.

1.3 Metode og avgrensing
Revisjonen omfattar gjennomgang av verksemda sin etablerte internkontroll og forvaltning av
prosess knytt til anskaffingsområdet ved dei fire verksemdene. Internrevisjonen har hatt samtale
med verksemda si leiing og ressurspersonar frå innkjøpseininga. I tillegg til dokumentgjennomgang
og samtalar, har revisjonen omfatta stikkprøvekontrollar i verksemdene sine anskaffingar på
leverandørnivå. Dette er avgrensa til å omfatte rekneskapsdata for perioden januar 2017- desember
2019.
Internrevisjonen har valt å dele inn testinga etter gjeldande terskelverdiar omtalt i lovar og
retningslinjer.
• Innanfor terskelverdi 1 (anskaffingar mellom 0 og 100 000 kr eks. mva) blei det valt ut 10
tilfeldige leverandørfakturaer med kontroll av art og frekvens, samt bruk av rammeavtaler
(leverandørlojalitet).
• Innanfor terskelverdi 2 (anskaffingar mellom 100 000 og 1 300 000 kr eks. mva) og
terskelverdi 3 (anskaffingar over 1 300 000 kr eks. mva) blei det valt ut seks tilfeldige
leverandørfakturaer innanfor kvar av dei to terskelverdiane med til dømes kontroll av
4
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leverandørlojalitet, konkurranseutsetting, protokollføring, dokumentasjon og liknande krav i
tråd med gjeldande lovar og forskrifter.
Riksrevisjonen har i dei seinare år hatt fokus på anskaffingsområdet, med særleg fokus på
rammeavtaler og leverandørlojalitet. På bakgrunn av dette har internrevisjonen sett det som tenleg å
utføre særskilte kontrollar på bruk av gjeldande rammeavtaler, samt påpeike aktuelle teneste- og
produktgrupper der det kan vere grunnlag for å etablere nye rammeavtaler med bakgrunn i frekvens
og omfang.

1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriteria baserer seg på anerkjente rammeverk for god verksemdstyring. Det har vært spesielt
fokus på verksemda si gjennomføring av anskaffingar og etterleving av gjeldande lovkrav.
A. Overordna målsetjing og regulatoriske rammer
•

•

Korleis vert innkjøpsområdet vurdert som ein strategisk viktig del av overordna måloppnåing?
Er det utarbeidd ein eigen innkjøpsstrategi, og korleis er denne forankra i verksemda sin
overordna strategi? Er innkjøp inkludert i langtidsplanar?
Er interne retningslinjer og rutinar på plass og oppdatert i tråd med gjeldande regelverk?

B. Organisering og prosess for anskaffingar
•
•
•
•

Korleis er prosess for innkjøp organisert?
Er det tydeleg fordeling av roller og ansvar?
Kva er fordelar og ulemper med dagens organisering?
Har verksemda tatt i bruk bestillingssystem, og kor stor del av anskaffingane vert gjort gjennom
systemet (flaskehalsar)?

C. Internt miljø og risikovurdering
•
•

Føreligg det risikomedvit i verksemda knytt til anskaffingsprosessen?
Kva risikoar vert vurdert som størst?

D. Kontroll, kvalitet og forbetring
•
•
•
•
•

Er det etablert eit internkontrollsystem med retningslinjer og rutinar?
Kva konkrete kontrolltiltak vert gjennomført for å sikre god internkontroll i
anskaffingsprosessen i tråd med identifiserte risikoar som vert trekt fram av verksemda sjølv?
Kva systemstøtte og etablerte IT-kontroller vert nytta for å sikre god etterleving?
Korleis er prosessen knytt til å avdekke behovet for nye rammeavtaler?
I kva grad opplever verksemda lojalitet knytt til bruk av rammeavtaler?

E. Informasjon og kommunikasjon
•

Er informasjon om anskaffingsprosessen i form av rutinar og krav i regelverk tilgjengeleg og
tilstrekkeleg, og vert dei kommunisert ut i verksemda?

5
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•

Kva tiltak er gjennomført for å auke del anskaffingar som vert gjort gjennom
bestillingssystemet?

2.0 Observasjonar
2.1 Overordna målsetjing og regulatoriske rammer
Beskriving
Nord har ikkje innarbeidd innkjøpsområdet som ein eigen strategisk del av Nords overordna strategi.
Nords leiing vurderer organiseringa av innkjøp som eit viktig verktøy for korrekt handtering og
etterleving av Lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrift. Nords leiing ser på innkjøp
som ein viktig administrativ støttefunksjon i eit komplekst og lovregulert område, og eit område det
er viktig med ein høg standard og veletablerte kontrollar.
Hittil har ikkje innkjøp vore inkludert i Nords sin bruk av prognosar. Nord har tenkt meir operativt og
praktisk rundt anskaffingsområdet. Nord har ikkje ein eigen innkjøpsstrategi i form av utarbeidd
handlingsplan for anskaffingar.
Nord har etablert gode retningslinjer og rutinar for anskaffingsprosessen som er oppdatert og i tråd
med gjeldande regelverk.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonen observerer at retningslinjer og rutinar er oppdatert og i tråd med gjeldande
regelverk. Internrevisjonen tenkjer at Nord kunna nytta seg av strategiske handlingsplanar innanfor
innkjøp.

6
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2.2 Organisering og prosess for anskaffingar
Beskriving
Nord har ei eiga faggruppe knytt til innkjøp som er organisert under Økonomi/HR. Denne faggruppa
skal vere involvert i alle anskaffingar over kr. 100 000 eks. mva, og einingane fyllar ut
innmeldingsskjema når dei har behov for å gjere ei anskaffing. Faggruppa gjer i tillegg råd ved behov
for kjøp under kr. 100 000 eks. mva. om dei vert kontakta. Nord arbeidar med å etablere
profesjonaliserte bestillarar, men i dag er i utgangspunktet alle innkjøparar ved Nord når det gjeld
kjøp under kr. 100 000 eks. mva. Med dagens organisering opplever Nord at det vert utfordrande å
nå ut med tilstrekkeleg informasjon til rette mottakarar. Innanfor nokre tenester- og varegrupper
gjerast sentraliserte anskaffingar på vegne av heile verksemda kor ein opplever høg grad av
avtalelojalitet i høve til inngåtte rammeavtalar. Godkjenning av bestillingar følger normal
fullmaktsstruktur med arbeidsflyt gjennom attestant og anviser.
Nord har delvis teke i bruk nytt bestillings- og fakturasystem som er implementert i store delar av
sektoren (UBW), og Nord arbeider med å få heile verksemda til å nyttiggjera bruken av systemet.
Dette vil i følje Nord bidra til større grad av kontroll og etterleving av gjeldande regelverk. Nord seier
sjølv at prosessen vil kunne bli meir effektiv som følje av digitalisering, og førehandsgodkjenning vil
bidra til auka kvalitet og meir "gjennomtenkte" innkjøp samt bruk av rammeavtalar.
Ansvar og rolle
Nord har etablert ei eiga rådgjevande faggruppe knytt til innkjøp som er organisert under
Økonomi/HR. Nord har som målsetjing å opprette profesjonaliserte bestillarar innanfor
innkjøpsfunksjonen.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonens inntrykk er at Nord har etablert ein prosess for anskaffingar som ser ut til å fungere
på ein god måte, men Nord har likevel ein veg å gå før dei har oppnådd ynskja organisering og
implementering og bruk av system.
Anbefalte tiltak
• Internrevisjonen vil anbefale verksemda å halde fram å informere løpande om nye
rammeavtalar, at rammeavtaleoversikta til ei kvar tid er oppdatert og gjennomføre
opplæring og kontrollar som sikrar endå betre rammeavtalelojalitet. Dette vil kunne føre til
auka forståing av anskaffingsprosessen i heile verksemda.
• Internrevisjonen vil anbefale Nord å utarbeide ein plan for den videre implementeringa av
system og organisering av funksjon.
Ansvar
Økonomi/HR er orientert og følger opp tiltak.
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2.3 Internt miljø og risikovurdering
Beskriving
Det er høg grad av risikomedvit ved Nord. Nord uttrykkjer at det alltid vil vere ein risiko knytt til brot
på regelverk, og då særleg ved desentraliserte kjøp som vert teke utanfor system og kor faggruppa
innkjøp ikkje vert involvert. Ein profesjonalisert bestillingsfunksjon vil kunne redusere nemnte
risikoar i høg grad når dette vert fullt implementert.
Manglande kapasitet, kunnskap og tenleg system for kontraktsoppfølging vert også trekt fram som ei
utfordring, men Nord seier at dei er i gong med å få utarbeidd eigne rutinar for området.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonen vurderer risikomedvitet ved Nord som høgt, noko som vert reflektert gjennom eit
veletablert internkontrollregime, samtalar med Nord og nøkkelkontrollar som er etablert.
Anbefalte tiltak
• Internrevisjonens inntrykk er at verksemda manglar ein etablert og formålstenleg prosess for
god nok oppfølging av kontraktar. Dette vert trekt fram av faggruppa innkjøp ved Nord.
Ansvar
Økonomi/HR er orientert og følger opp tiltak.

8
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2.4 Kontroll, kvalitet og forbetring
Beskriving
Nord har oversikt over lovar og forskrifter som gjeld for anskaffingsprosessen, noko som også vert
reflektert i retningslinjer og rutinar for verksemda. Det er etablert kontrolltiltak for å sikre god
internkontroll i anskaffingsprosessen. Dette omfattar å sikre etterleving av Lov om offentlege
anskaffingar med tilhøyrande forskrifter. Det blir gjennomført jamleg internkontroll ved at Innkjøp
utfører kontroller på leverandørar og konto. Det er lagt inn stopp i rekneskapssystemet på konto
1298 for å sjå til at eigendelar aktiverast, men det er ikkje lagt inn automatiske stopp som sikrar
etterleving av innkjøpsreglementet. Nord opplever varierande grad av lojalitet til inngåtte
xrammeavtalar, særleg kor det ikkje gjerast sentraliserte innkjøp.
Ansvar og rolle
Økonomi/HR har ansvar for å sjå til at tilfredsstillande kontrollregime er etablert.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonen vurderer at det er ei omfattande oppgåve å sikre at anskaffingsprosessen, med
mange involverte personar, er godt ivaretatt. Dette fordrar at gode internkontrollrutinar er etablert
og fungerer etter intensjonen.
Internrevisjonen avdekka ikkje vesentlege avvik i samband med testinga ved Nord.
Merknadar frå testing
• Testinga avdekka eitt tilfelle med manglande godkjenning av BDM i protokoll
• Testinga avdekka eitt tilfelle av manglande dokumentasjon på konkurranseutsetjing.
• Testinga viser manglande rutinar for habilitetsvurdering
• Testinga avdekke eitt tilfelle kor estimert verdi vert overskriden ift. inngått avtale.
• Testinga avdekka fem tilfelle kor andre leverandørar enn rammeavtaleleverandørane har
vore nytta.
• Testinga avdekka to tilfelle kor internrevisjonen tenkjer at det finnast grunnlag for vurdering
av rammeavtale.
Anbefalte tiltak
Internrevisjonen vil anbefale Nord:
•
•
•

•

å utarbeide rutinar for oppfølging av estimerte verdiar ift. inngåtte avtalar.
å etablere ytterlegare kontrollar kring bruk av rammeavtalar og grunnlag for etablering av
nye rammeavtalar.
å setje opp automatiske IT-kontrollar i UBW som omfattar stans i etterkontroll på bakgrunn
av beløp, konto og leverandørgruppe. Dette for å sikre betre kontroll mot dei lovkrav som
føreligg på området.
å etablere rutinar for vurdering av habilitet ved anskaffingar.

Ansvar
Økonomi/HR er orientert og følger opp tiltak.
9
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2.5 Informasjon og kommunikasjon
Beskriving
Retningslinjer og rutinar er tilgjengeleggjort på Nords intranett som er Nord sin primære
kommunikasjonskanal overfor tilsette når det gjeld innkjøp. Det som ligg på intranett er den mest
nødvendige informasjonen. Nord har hatt fokus på at tilgjengeleg informasjon på intranett skal vere
lett tilgjengeleg og lett forståeleg.
Per i dag har ikkje Nord strukturert opplæring av tilsette på området, men faggruppa nyttar
leiarsamlingar til å nå ut med informasjon. I tillegg gis noko opplæring ad-hoc.
Ved rolletildeling i bestillingssystemet, som er under implementering er det laga eit eige skjema som
skal fyllast ut av bestillaren. Her gjerast ein merksam på gjeldande regelverk og annan informasjon
som ein må setje seg inn i. Med definerte bestillarar i nytt system vert det enklare å nå ut med
målretta informasjon og opplæring.
Ansvar og rolle
Økonomi/HR har ansvar for å tilsjå at tilstrekkeleg informasjon blir kommunisert ut til dei aktuelle
rollane og at nødvendig opplæring blir gjeve.
Internrevisjonens vurdering
Internrevisjonen finn det som ei tenleg tilnærming å ha målretta og tilpassa informasjon på intranett
slik Nord har valt, men tenkjer at Nord med fordel kan vurdere å utarbeide eit eige
opplæringsprogram for dei tilsette som har aktuelle roller i anskaffingsprosessen.
Anbefalte tiltak
• Internrevisjonen anbefaler Nord å utarbeide opplæringsprogram for dei tilsette som har
aktuelle roller i anskaffingsprosessen.
• Internrevisjonen anbefaler til dømes utarbeiding av korte videosekvensar som gjer raskt svar
på dei mest aktuelle spørsmåla som dei tilsette vil møte på i anskaffingsprosessen. Inntrykket
frå andre verksemder som har nytta slike videosekvensar er at dette er ein effektiv
læringsform som vert nytta hyppig.
Ansvar
Økonomi/HR er orientert og følger opp tiltak.
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3.0 Fellestrekk hos dei reviderte verksemdene
Internrevisjonen ser at alle dei fire reviderte verksemdene har etablert eit internkontrollregime for
revidert område og opptrer i tråd med gjeldande regelverk. Vårt inntrykk er at risikomedvit for
revidert område er til stades hjå alle verksemder, noko som vert reflektert gjennom etablert
internkontrollregime og nøkkelkontrollar ved verksemdene. Verksemdene peikte sjølv på at det er
krevjande å fange opp alle sårbarheiter i etablert internkontroll, og viser til dømes til
kontraktsoppfølging og kontrollar på bilagsnivå som nokon av utfordringane.
Internrevisjonen ser at verksemdene i stor grad har etablert internkontroll som sikrar etterleving av
etablerte rammeavtalar, men der ein likevel ser at verksemdene har behov for tett oppfølging og
kontroll.
Vurdering i forhold til gjennomført revisjon i 2014
Internrevisjonen ser at alle dei reviderte einingane har styrka og utvikla innkjøpsfunksjonen sidan
førre revisjon av anskaffingsprosessen. Internrevisjonen ser at verksemdene har innretta
innkjøpsfunksjonen på ulike måtar som fungerer godt for kvar enkelt verksemd.
Til tross for endra regelverk, struktur og innretting, ser internrevisjonen tydeleg forbetring med
omsyn til konkurranseutsetting uavhengig av terskelverdi og dokumentasjon.
Internrevisjonen ser at alle dei reviderte einingane har styrka og tatt grep i anskaffingsfunksjonen,
men ser at det framleis hjå verksemdene er både behov for økt bemanning og opplæring av
nøkkelpersonell.
Ein ser at det har vore eit auka fokus på rammeavtalar i verksemdene sidan førre revisjon. Til dømes
har Riksrevisjonen hatt eit auka fokus på anskaffingsområdet over dei seinare åra gjennom sine
revisjonar i sektoren, fellestilslutningar i sektoren og auka merksemd i media knytt til
leverandørlojalitet på inngåtte rammeavtalar.
Auka bruk av tekniske hjelpemidlar i form av konkurranseverktøy og anskaffingssystem har bidratt til
styrka internkontroll på anskaffingsområdet ved at oppbygginga av systema sikrar etterleving av
regelverk, interne rutinar og leverandørlojalitet.
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4. 0 Moglege forbetringspunkt
I dette kapittelet vil vi samle nokre tips til moglege forbetringar som vi gjennom revisjonen har sett at
ei eller fleire av verksemdene praktiserer pr i dag, og som internrevisjonen tenkjer at fleire av
verksemdene kan vurdere:
• Produsere og tilgjengeleggjere opplæringsvideoar på intranettet. Korte videosnuttar er eit
lågterskeltilbod til tilsette som skal foreta anskaffingar, og som kan nyttiggjerast fleire gongar
ved behov. Der dette allereie er tatt i bruk er dette godt motteke og ein opplever at det er
ressurssparande.
• Legge inn saksnummeret frå arkivsystemet for aktuell avtale i bilagstekst- eller
kommentarfeltet i fakturasystemet for at ein lettare kan finne tilbake til aktuelle saker til
dømes i samband med internkontroll.
• Finne ein einsarta struktur i arkivsystemet for merking av alle anskaffingar for at ein lettare
kan finne tilbake til aktuelle saker til dømes i samband med internkontroll. Internrevisjonen
opplever at det er behov for at verksemdene samlar all informasjon i arkivsystemet.
• Opplæring, informasjon og kontrollar som sikrar endå betre rammeavtalelojalitet i
verksemdene.

12
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Sammendrag
Saken gir en oversikt over andelen midlertidige undervisnings- og forskerstillinger ved Nord
universitet. I årsrapporten for 2018-2019 hadde Nord universitet satt et mål om å ha mindre
enn 14 % midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Denne målsetningen ble
nådd med en midlertidighet på 12,7 %. Denne andelen ligger lavere enn flere
sammenlignbare institusjoner.
Det er også satt opp en oversikt over andelen midlertidige stillinger i saksbehandler/utrederstillinger.

Saksframstilling
Det er rettet stor politisk oppmerksomhet mot å få ned bruken av midlertidige ansettelser i
staten generelt – og i akademia spesielt. Derfor er blant annet bruken av midlertidige
ansettelser innenfor undervisnings- og forskerstillinger et nasjonalt styringsparameter for
alle universiteter og høyskoler i Norge. Kunnskapsdepartementet har et klart mål om å
redusere midlertidige ansettelser, og Nord universitet må følge dette opp i
ansettelsesprosessene. Statistikkgrunnlaget i saken er hentet fra Tilstandsrapporten/DBH.
Uttrekket er fra oktober 2019.
Statsansattelovens hovedregel er at ansettelser skal være faste, med mindre det er unntak
hjemlet i lov. Universitetet har legitime behov for midlertidige tilsettinger av ulike årsaker,
og noe midlertidighet er dermed både naturlig og ønsket. Ved tilsetting i midlertidige
stillinger gjøres en særskilt vurdering av hjemmel og årsak i hvert enkelt tilfelle. Det er
krevende å definere riktig nivå for midlertidige ansettelser. Ved Nord universitet er det en
målsetting å redusere andelen midlertidige stillinger.

Andel (%) midlertidige årsverk i undervisnings- og
forskerstillinger per institusjon 2019
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Figur 1: Andel midlertidige årsverk per institusjon.
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I forhold til sammenlignbare institusjoner har Nord universitet en lav andel midlertidige
årsverk i undervisnings- og forskerstillinger. Dette viser at utfordringene knyttet til
midlertidighet er større ved andre institusjoner. I årsrapporten for 2019 satte Nord et mål
om å ha mindre enn 14 % midlertidighet. Med 12,7 % har målet blitt nådd. Utviklingen har
vært positiv de to siste årene. Gjennomsnittet i sektoren var på 15,5 % i 2019.

Figur 2: Andel midlertidige stillinger per fakultet.
Det er noen forskjeller i behovet for midlertidige stillinger fakultetene imellom. Med 17,9 %
har FBA høyest bruk av midlertidighet. I andre enden av skalaen ligger FLU med 7,1 %
midlertidighet. Det er innenfor stillingene «universitetslektor» og «høgskolelærer» at
midlertidige ansettelser benyttes mest.
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Figur 3: Andel midlertidige stillinger i saksbehandler-/utrederstillinger
Andel midlertidige årsverk i saksbehandler-/utrederstillinger er ikke et nasjonalt
styringsparameter, og følges derfor ikke tett opp i styringsdialogen mellom departementet
og institusjonene. Andelen kan likevel være relevant å se på i denne sammenhengen. Som
figur 3 viser har andelen gått opp siden 2017, men ligger fremdeles under flere
sammenlignbare institusjoner. Som for undervisnings- og forskerstillinger vil det være
nødvendig og ønskelig med noe midlertidighet også her. Hovedregelen også for
saksbehandler-/utrederstillinger er fast ansettelse.

Oppsummering
Nord universitet har en lavere bruk av midlertidige ansettelser innenfor undervisnings- og
forskerstillinger enn gjennomsnittet i sektoren. Trenden har også vært positiv de to siste
årene. Utviklingen følges årlig i kraft av å være et nasjonalt styringsparameter, og blir
dermed en del av årsrapport og styringsdialog med departementet. På grunn av den
tilfredsstillende situasjonen legges det ikke opp til særskilte tiltak ut over de vanlige
vurderingene hjemlet i statsansatteloven som gjøres i hver enkelt ansettelsesprosess.
Når det gjelder bruk av midlertidige ansettelser i saksbehandler-/utrederstillinger er
situasjonen en litt annen. Andelen har gått opp de to siste årene, fra 8,5 % i 2017 til 12,5 % i
2019. Det er et forholdsvis lavt antall årsverk (35 i 2019) som er midlertidig, så andelene
varierer derfor en del fra år til år. Denne andelen følges ikke opp av departementet som et
nasjonalt styringsparameter, og vil derfor være noe som Nord universitet selv må følge opp
som en del av det strategiske HR-arbeidet fremover. Vi vil gjøre en nærmere analyse av
midlertidigheten i de administrative stillingene, og dersom den stigende tendensen siste tre
år fortsetter, vil vi vurdere behovet for tiltak.
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RETNINGSLINJER FOR EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET
Forslag til vedtak:
1. Styret fastsetter reviderte retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord
universitet i henhold til fremlagte forslag.
2. Rektor får fullmakt til å fastsette gjeldende metoder for beregning og belastning av
institusjonens felleskostnader som indirekte kostnader i eksternfinansiert virksomhet.
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Sammendrag
Retningslinjene for eksternfinansiert aktivitet har til hensikt å
• være tydelige på hovedprinsippene for eksternfinansiert virksomhet
• sikre universitetets rettigheter og verdier gjennom utarbeidelse av gode søknader og
avtaler
• legge til rette for ensartede metoder for behandling av spesielle problemstillinger
• ha et regelverk som er lett tilgjengelig for faglig og administrativt ansatte, og som
fungerer godt i daglig drift
Saksframstilling
Bakgrunn
I rundskriv F- 07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende
samarbeid og erverv av aksjer, setter Kunnskapsdepartementet krav om at styret fastsetter
retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Før fusjonen i 2016 hadde
tidligere Høgskolen på Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland egne
retningslinjer for den eksternfinansierte virksomheten. Disse bygget alle på
Kunnskapsdepartementets regelverk, og var langt på vei lik, både i prinsipp og ordlyd. I en
overgangsperiode etter fusjonen er tidligere Universitetet i Nordlands retningslinjer lagt til
grunn for Nord universitets bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet. I denne saken
fastsetter styret reviderte retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord
universitet.
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-07-13 regulerer også erverv og forvaltning av aksjer,
som ivaretas av Nord universitets «Policy for eierskap i aksjeselskaper». Denne ble vedtatt
av Nord universitets styre 22. juni 2017, og inneholder interne rutinebeskrivelser for
forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper eid av Nord universitet.

Drøfting
Retningslinjene for eksternfinansiert aktivitet har til hensikt å
• være tydelige på hovedprinsippene for eksternfinansiert virksomhet
• sikre universitetets rettigheter og verdier gjennom utarbeidelse av gode søknader og
avtaler
• legge til rette for ensartede metoder for behandling av spesielle problemstillinger
• ha et regelverk som er lett tilgjengelig for faglig og administrativt ansatte, og som
fungerer godt i daglig drift
Nedenfor drøftes hovedpunktene i de foreslåtte retningslinjene:

Pkt. 1: Fastsettelse av virkeområde:
Retningslinjene skal gjelde for alle typer forpliktende samarbeid om faglig aktivitet, for
tildelinger utenom grunnbevilgningen fra departementet. Som beskrevet over, så reguleres
randsonevirksomheten ved Nord universitet av egne retningslinjer.
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Pkt.2 Hovedprinsipp for forpliktende samarbeid med andre virksomheter
Følgende hovedprinsipp er grunnleggende og ufravikelige for alle typer bidrags- og
oppdragsfinansiert aktivitet:
• Krav om faglig interesse for institusjonen
• Fagmiljø internt ved institusjonen skal involveres
• Faglig uavhengighet
• Økonomisk forsvarlig, dvs. ivareta institusjonens økonomiske interesser
• Full kostnadsdekning, dvs. at institusjonen kan ikke direkte eller indirekte
subsidiere aktivitet ved samarbeidsprosjekt.
Disse prinsippene må «ligge i ryggmargen» på alle som er involvert i eksternfinansiert
virksomhet på institusjonen, og de må gjenspeiles i alt arbeid som blir utført.
Pkt. 3 Søknad om midler
Søknadsutformingen er en viktig del av prosjektprosessen, da mye av premissene for det
videre arbeidet blir lagt i den fasen. Det er viktig at administrasjonen blir involvert tidlig i
prosjektprosessen, for å sikre at nødvendige vurderinger i henhold til gjeldende lover og
regelverk blir gjort på et tidlig stadium. Budsjettet for den planlagte aktiviteten må være
tilstrekkelig gjennomarbeidet, siden søknaden gir vilkårene oppdragsgiver/ bidragsyter
aksepterer og bygger sitt tilsagn på. Dekan eller andre som er bemyndiget til å signere
søknaden før den sendes, skal påse at søknaden er kvalitetssikret.
Pkt. 4 Samarbeidsavtale
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet vil i de fleste prosjekt involvere en eller flere
samarbeidspartnere og/eller underleverandører utenfor institusjonen. Det stilles krav til
kvaliteten på utarbeidede avtaler, for å sikre at institusjonens interesser blir ivaretatt, både i
løpende drift og ved eventuell uenighet mellom partene.
Som hovedregel skal ansatte ved institusjonen utføre arbeid med bidrags- og
oppdragsfinansiert virksomhet innenfor ordinær arbeidsplan. Arbeid ut over arbeidsplan skal
avtales særskilt og honoreres i henhold til gjeldende regelverk. Personalmessige medvirkning
i prosjektene utdypes nærmere i vedlegg, der det blant annet presiseres at ansatte ved Nord
universitet ikke kan engasjeres via eget firma for å utføre arbeid for universitetet. Det
understrekes for øvrig i retningslinjenes punkt 3 at søknad om eksterne midler alltid skal
være i regi av institusjonen, det er ikke adgang til å påta seg oppdrag i eget navn.
Pkt. 5 Organisering av eksternfinansiert aktivitet
For å sikre forsvarlig faglig og administrativ gjennomføring av en eksternfinansiert aktivitet,
stilles det under punkt 5 krav til intern organisering. Slik institusjonen er organisert i dag, så
ivaretas all faglig aktivitet på fakultetene, mens den administrative delen følges primært opp
på fakultetene, med en overordnet oppfølging av prosjektporteføljen ved sentral
økonomiavdeling. For å sikre transparente systemer som gir tilstrekkelig informasjon for alle
involverte på en effektiv måte, skal prosjektinformasjon registreres i universitetets
elektroniske prosjektsystem.
Krav om fullbudsjettering og økonomisk forsvarlig drift som beskrives i retningslinjenes
punkt 2, presiseres også i punkt 5. Krav om eget prosjektregnskap for hver aktivitet er
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nødvendig for intern oppfølging, men vil også i de fleste tilfeller være et krav fra
oppdragsgiver.
I de fleste prosjekt er lønn den største kostnadsposten. Registrering av faktiske timer brukt
på prosjektaktiviteten er den mest nøyaktige måten å måle denne kostnaden på. I vedlagte
forslag til interne retningslinjer stilles det derfor krav om at prosjektdeltagere selv skal
registrere timer brukt på prosjektet, og at det skal gjøres i samme måned som timene er
utført. Dette skal sikre at prosjektet dekker kostnaden for medgått tid, og at
prosjektregnskapet som minimum er oppdatert pr månedsslutt.
Prosjektregnskapet skal vise alle kostnader som prosjektet medfører for institusjonen,
herunder også kostnader som ikke direkte kan henføres til aktiviteten (indirekte kostnader).
Det brukes ulike metoder for beregning og belastning av indirekte kostnader, avhengig av
prosjektets art. Universitets- og høyskolerådet (UHR) har vært ansvarlig for å utarbeide en
felles metode for beregning og regnskapsføring av totale kostnader i prosjekt for UHsektoren. Dette arbeidet har resultert i TDI-modellen, som tar utgangspunkt i Tid / Direkte
kostnader/ Indirekte kostnader. Denne metoden er innarbeidet for forskningsprosjekt ved
Nord universitet, og det arbeides nå med innføring av tilsvarende metode for prosjekt innen
etter- og videreutdanning. Vi ber om at rektor får fullmakt av styret til å vedta
beregningsmetoder for indirekte kostnader.
Den økonomiske situasjonen for Nord universitet fremover krever at vi styrker både
kvaliteten og relevansen på den økonomiske informasjonen fra regnskapet. Økonomisk
oppfølging av eksternfinansiert virksomhet er viktig og det forutsetter at regnskapet viser
reelle kostnader. Gjennom videre arbeid med registrering av faktiske kostnader som tilhører
prosjektaktiviteten og gode metoder for beregning av indirekte kostnader, vil vi sikre en mer
reell fullbudsjettering og fullkostberegning for den eksternfinansierte virksomheten.
Kunnskapsdepartementets retningslinjer skiller tydelig på behandlingen av bidragsprosjekt
og oppdragsprosjekt. Bidragsprosjekt er prosjekt der institusjonen får støtte til
gjennomføring av aktivitet uten at finansieringskilden skal ha direkte motytelse eller
eksklusiv rett til resultatet. I bidragsprosjekt kan institusjonen selv bidra med del av
finansieringen, hvis den faglige interessen tilsier dette. Vedtak om slik delfinansiering må
fattes av dekan eller den han bemyndiger, og dette må dokumenteres. Det understrekes at
slik deltagelse ikke må medføre konkurransevridning i markedet. Oppdragsprosjekt
foreligger når en ekstern oppdragsgiver har krav til leveranse (motytelse). I disse tilfellene er
det spesielt viktig å påse at oppdragsgiver dekker alle kostnader som prosjektet fører med
seg, både direkte og indirekte kostnader. Man må ikke komme i en situasjon der
institusjonen (bevisst eller ubevisst) subsidierer oppdraget med egne midler.
I noen tilfeller kan det være vanskelig å definere om eksterne inntekter skal behandles som
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet eller som f.eks salgsinntekter. I forslaget til interne
retningslinjer er det beskrevet hva som kjennetegner aktivitet som normalt skal behandles
som salg eller gave, og som ikke direkte omfattes av regler for bidrags- og oppdragsfinansiert
virksomhet.
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Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen forskrift om egenbetaling ved universitet
og høyskoler (FOR 2005-12-15 nr 1506), som også gjelder for studier med egenbetaling
gjennomført som bidrags- eller oppdragsfinansiert utdanning.

Vedlegg:
Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet

1. Fastsettelse av virkeområde
Retningslinjene gjelder for alle typer forpliktende samarbeid mellom Nord universitet og
andre selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Retningslinjene skal gjelde for alle
tildelinger utenom grunnbevilgningen fra departementet.
Nord universitets retningslinjer tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets reglement om
statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F07-13) med tilhørende veileder.

2. Hovedprinsipp for forpliktende samarbeid med andre virksomheter:
- krav om faglig
interesse

a) Samarbeidet skal være av faglig interesse for ett eller flere fakultet og i
tråd med institusjonens strategi. Aktiviteten skal styrke institusjonens
evne til å utføre sine primæroppgaver.

-involvere fagmiljø
internt

b) Fagmiljøet internt ved institusjonen skal involveres i samarbeidet. Et
hovedformål skal være at kvaliteten på aktiviteten i interne fagmiljøer
blir bedre som følge av samarbeidet.

-faglig
uavhengighet

c) Samarbeidet skal sikre faglig uavhengighet, herunder ivareta
vitenskapelig integritet og følge akademiske standarder.

-økonomisk
forsvarlig

d) Samarbeidet skal forvaltes slik at det ivaretar institusjonens økonomiske
interesser.

-fullbudsjettering

e) Prosjektregnskapet skal vise alle direkte og indirekte kostnader knyttet
til prosjektets aktivitet. Institusjonen kan ikke direkte eller indirekte
subsidiere aktivitet ved samarbeidende virksomhet.

Det vises også til Forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet, og andre
gjeldende etiske retningslinjer for universitetet.

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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3. Søknad om midler
Søknader om eksterne midler skal være i regi av Nord universitet.
Søknader skal utarbeides i samarbeid med fakultetets administrasjon, og nødvendige
vurderinger skal utføres og dokumenteres før søknad leveres. Det skal utarbeides budsjett
med oversikt over alle inntekter og kostnader som aktiviteten medfører.
Søknader skal signeres av dekan eller den som dekan bemyndiger. Søknad fra fellesavdeling
skal signeres av avdelingsdirektør eller prorektor. Søknader som involverer flere enheter
med eget budsjettansvar, skal være internt godkjent av bemyndiget for aktuelle enheter.
Sentral økonomiavdeling skal ha oversikt over hvilke personer som er delegert fullmakt til å
signere.
Hvert fakultet skal til enhver tid ha en lett tilgjengelig oversikt over alle eksterne søknader,
og det skal gjøres ved at alle søknader registreres i Nords prosjektverktøy. Slik vil man til
enhver tid ha en total oversikt over søknader på institusjonsnivå.

4. Samarbeidsavtale
Når institusjonen deltar i forpliktende samarbeid, skal dette nedfelles i skriftlig avtale.
Avtalen skal minst omfatte følgende forhold:
•

Samarbeidspartnere
Alle samarbeidende parter må angis i avtalen med navn, organisasjonsnummer og
kontaktperson.

•

Leveranse
Leveransens art og omfang, med klargjøring av eventuelle krav til motytelse.
Målsetningen med bruken av midlene må klart fremgå.
Ved forskningssamarbeid er det viktig at rettighetsspørsmål avklares i forkant av
prosjektet. Dette kan bl a dreie seg om spørsmål knyttet til rett til publisering, IPR og
fordeling av verdier (godtgjørelse).

•

Personalforhold
I den grad universitetets ansatte skal utføre arbeid for samarbeidende virksomhet,
skal dette skje i henhold til skriftlig avtale mellom partene (se også vedlegg 2 om
personalmessig medvirkning).

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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•

Økonomi
Avtalen skal regulere de økonomiske forhold mellom institusjonen og samarbeidende
virksomhet, herunder betalingsbetingelser (tidspunkt og beløp). Som hovedregel skal
oppdragsgiver betale forskuddsvis. Ved fravikelse av hovedregel skal
kredittvurdering foretas i henhold til gjeldende rutiner. Avtalen må inneholde
angivelse av merverdiavgift og evt. andre avgifter.

•

Andre avtaleforhold
- Kontraktsperiode
- Heving/oppsigelse av avtalen

Når det er aktuelt ut fra virksomhetens art, må det i tillegg vurderes om avtalen skal
regulere:
•
•
•
•

Intellectual property rights (IPR)
Andre rettigheter, plikter og ansvar for partene, herunder eiendomsretten til utstyr
kjøpt inn på prosjektet
Konfidensialitet
Force majeure

Kontrakter av særlig overordnet, strategisk betydning skal forelegges Nord universitets styre.
Kontrakter/tilsagnsbrev for fakultet skal signeres av dekan eller den dekan bemyndiger.
Kontrakter/tilsagnsbrev for fellesavdeling skal signeres av avdelingsdirektør eller prorektor.
Kontrakter som involverer flere enheter med eget budsjettansvar, skal være internt godkjent
av bemyndiget for aktuelle enheter. Signaturmyndighet fremgår av oversikt utarbeidet av
sentral økonomiavdeling.
Signerte kontrakter/tilsagnsbrev skal arkiveres i universitetets arkivsystem, og saksnummer i
arkiv skal være tilgjengelig i institusjonens elektroniske prosjektverktøy.

5. Organisering av eksternfinansiert aktivitet
All eksternfinansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter, og for disse skal det
utarbeides
- Egne avtaler
- Totalbudsjett og periodisert budsjett
- Prosjektregnskap
Alle prosjekt skal være registrert i universitetets elektroniske prosjektverktøy.
Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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Hvert prosjekt skal fullbudsjetteres (jfr. retningslinjenes pkt 2 e), det vil si at prosjektbudsjett
og -regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader som prosjektet fører med seg.
Budsjett for direkte kostnader skal også inneholde et anslag over egne ansattes tidsbruk i
prosjektet omregnet i kroner.
Prosjektdeltagere skal registrere faktisk timeforbruk i alle prosjekter. Timene skal
fortløpende registreres i prosjektverktøyet, i samme måned som de er utført. Unntatt fra
timeregistrering er direkte lønnede i prosjekt, som er tilsatt i hel eller del av stilling.
Indirekte kostnader skal beregnes etter gjeldende beregningsmetode for Nord universitet.
Det enkelte prosjekt skal være dokumentert slik at etterprøving og kontroll er mulig.
Det må foreligge tilsagnsbrev fra bidragsyter/signert kontrakt med oppdragsgiver før
prosjektaktivitet kan starte opp og kostnader kan belastes prosjektregnskapet.
Det skal påses at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ikke svekker institusjonens faglige
uavhengighet, og at aktiviteten forvaltes på en betryggende måte. Det vises også til
institusjonens retningslinjer for ivaretakelse av informasjonssikkerhet.

Spesielt for bidragsprosjekt:
- ikke direkte
leveranse til
finansieringskilde

Med bidragsfinansiert aktivitet forstås aktivitet hvor institusjonen henter støtte
fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til direkte
leveranse (motytelse) til finansieringskilde.

- krav om
fullbudsjettering

Alle direkte og indirekte kostnader som bidragsfinansiert aktivitet fører med
seg, skal vises i prosjektets budsjett og regnskap.
Et eventuelt regnskapsmessig overskudd fra bidragsfinansiert aktivitet skal ikke
gi regnskapsmessig resultat, men skal avregnes og avsettes som forpliktelse.

egenfinansiering:
krav om
godkjenning

Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert aktivitet, skal ledelsen
vurdere om prosjektet er i tråd med institusjonens strategi og har slik faglig
interesse at det tilsier egenfinansiering. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres, og egenfinansiering skal godkjennes av dekan eller den han har
bemyndiget.

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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Spesielt for oppdragsprosjekt:
- oppdragsgivers
krav på motytelse

Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås aktivitet som institusjonen har avtalt å
utføre mot vederlag, hvor ekstern(e) oppdragsgiver(e) har krav til leveranse
(motytelse). Med motytelse menes at risiko og kontroll over en eiendel
overføres fra institusjonen til motparten(e) i avtaleforholdet. Med risiko
menes i denne sammenheng gevinst- eller tapspotensiale, og med kontroll
menes beslutningsmyndighet og råderett over eiendelen.

- krav om
fullbudsjettering

Alle direkte og indirekte kostnader som oppdragsfinansiert aktivitet fører med
seg, skal vises i prosjektets budsjett og regnskap. I tillegg skal det beregnes en
rimelig fortjeneste på oppdraget, jfr EØS-regelverket som skal hindre ulovlig
konkurransevridende offentlig støtte.

- krav om ekstern
fullfinansiering

For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og
indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og universitetet skal kunne
dokumentere dette.

Andre eksterne inntekter som ikke direkte omfattes av F-07-13:
Salg:
Aktiviteter av mindre omfang der det forekommer transaksjoner, men der det ikke er
hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjonen som kreves for
oppdragsfinansiert aktivitet, kan i de fleste tilfeller klassifiseres som salg.
Kunden(e) skal dekke alle direkte og indirekte kostnader som aktiviteten fører med seg,
og det skal beregnes en rimelig fortjeneste (for å hindre ulovlig konkurransevridende
offentlig støtte).
Gave:
Med gave forstås midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den økonomisk.
Det må ikke være bindinger på gaven slik at den kan anses som betaling for en ytelse til
giveren.
Gaver må dokumenteres i samsvar med de krav giveren stiller til bruk av midlene.

Studier med egenbetaling:
Finansiering av utdanningstilbud som er rettet mot enkeltstudenter skal skje i
overensstemmelse med forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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For bidrags- og oppdragsfinansiert utdanning som gir formell uttelling i form av
studiepoeng eller medfører tildeling av grader, skal institusjonen alltid ha det faglige
ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen, tilsvarende som for utdanningstilbud
finansiert ved statlige bevilgninger.

Vedlegg:
1. Sentrale definisjoner
2. Personalmessig medvirkning i prosjekter

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord universitet
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Vedlegg 1 til Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord
universitet

Sentrale definisjoner
(hentet fra Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteter og høyskolers
forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, rundskriv F-07-13, med tilhørende veileder).

Med institusjon forstås vedkommende statlige universitet eller høyskole og virksomheter
som reglementet er gjort gjeldende for.
Med bevilgning forstås tildelinger fra departementer som blir stilt til disposisjon for
institusjonen gjennom tildelingsbrev.
Med bidragsfinansiert aktivitet1 forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra
nasjonale og internasjonale finansieringskilder uten at det foreligger krav om motytelse fra
institusjonen når avtale om støtte inngås.
Ved bidragsfinansiert aktivitet vil det normalt foreligge en søknad fra bidragsmottaker, og
det er primært bidragsmottaker selv som nyter godt av bidraget. Men bidragsfinansiert
aktivitet kan også være tildelt etter konkurranse.
Med oppdragsfinansiert aktivitet1 forstås prosjekter institusjonen utfører mot betaling fra
ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når
avtale/kontrakt inngås.
Med motytelse menes at risiko og kontroll over en eiendel overføres fra institusjonen til
motparten(e) i avtaleforholdet, med andre ord at det foreligger en transaksjon mellom
partene i avtaleforholdet. Med risiko menes i denne sammenhengen eiendelens gevinsteller tapspotensial, og med kontroll menes beslutningsmyndighet og råderett over
eiendelen.
Med gave1 forstås midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den økonomisk.
Med randsoneaktivitet forstås bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som institusjonen har
organisert eksternt i samarbeid med selvstendige virksomheter, uavhengig av om
institusjonen selv har aksjer i virksomheten eller ikke. Med randsoneaktivitet forstås også
eierskap i selskaper med andre formål som er av særlig faglig interesse.

1

Se også Kunnskapsdepartementets tabell «Eksempler på klassifisering og forvaltning av Bidrags- og
oppdragsfinansiert aktivtet (BOA)»:
https://www.regjeringen.no/contentassets/09b2321172214bbab182515b50d06da4/eksempler-paklassifisering-og-forvaltning-av-bidrags--og-oppdragsfinansiert-aktivitet-boa-160419.pdf
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Med primæroppgaver forstås aktivitet som er avgjørende for å sikre og styrke institusjonens
evne til å utføre sine oppgaver, jf. lov og tildelingsbrev.
Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker
fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi.
Med faglig uavhengighet forstås fravær av uønskede eller utilsiktede bindinger på hvordan
institusjonen forvalter sine økonomiske ressurser. Faglig uavhengighet innebærer også at
forpliktende samarbeid ikke medfører begrensninger i institusjonens selvstendighet i faglige
spørsmål.
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Vedlegg 2 til Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Nord
universitet

Personalmessig medvirkning i prosjekter
1. Prosjekter skal gjennomføres i regi av Nord universitet (Nord) innenfor gjeldende
retningslinjer og etablerte fullmakter. Dersom en tilsatt ved Nord får henvendelser
om utførelse av eksternfinansiert virksomhet, plikter han/hun å arbeide for at
aktuelle oppdrag skal tilbys universitetet.
2. Tilsatte ved Nord kan bli pålagt arbeid med eksternfinansiert virksomhet innenfor
ordinær arbeidsplan, på lik linje med bevilgningsfinansiert virksomhet. Eventuelt
arbeid utover rammen for den enkeltes arbeidsplan skal avtales på forhånd og
honoreres i henhold til gjeldende regelverk.

3. Ansatte ved Nord kan ikke engasjeres som firma/næringsdrivende for å utføre
eksternfinansiert virksomhet. Deltidsansatte ved Nord som også er tilsatt/engasjert
hos annen arbeidsgiver, kan kun utføre bidrags- eller oppdragsvirksomhet på vegne
av denne for universitetet etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og Nord (se
retningslinjenes pkt. 4 om samarbeidsavtale).

4. Når universitetets fast ansatte personale arbeider på et eksternt finansiert prosjekt,
skal lønnskostnadene belastes prosjektet direkte. Dersom det gjelder lønn for kortere
perioder eller mindre stillingsandeler, må andel lønn løpende belastes
prosjektregnskapet. Belastning av lønn skal dokumenteres.

5. Alle ansatte ved Nord har plikt til å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder
for deres arbeid og til å følge opp disse i sitt daglige virke. I denne sammenheng vises
til Statens personalhåndbok pkt. 10.13 Ekstraerverv m.m. Ansatte skal ikke ha
eksterne engasjementer som medfører at fakultetenes/avdelingens/enhetens
handlingsfrihet innskrenkes. Alle ansatte har meldeplikt for ekstraerverv og
bistillinger, se Nord universitets retningslinjer for sidegjøremål.

Side 1 av 1
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/02562-1
Anne-Line Bosch Strand
Anniken Peters

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

NYE VEDTEKTER BOLIGSTIFTELSEN
Forslag til vedtak:
Styret samtykker til endring av vedtekter for Boligstiftelsen ved universitetet i Nordland slik
de foreligger i vedlegg av 11.juni 2020.
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Innledning
Formålet til Boligstiftelsen er å anskaffe eller oppføre boligbygg og leie ut boligene til ansatte
og engasjerte ved universitetet. Stiftelsen eier 6 leiligheter og 8 hybler i Bodø.
Boligstiftelsen ble opprettet av Bodø kommune i 1986, og har et styre bestående av
styreleder som utnevnes av Bodø kommune, samt tre styremedlemmer hvor Nord
universitet utnevner to medlemmer og ett medlem velges av beboerne.
I 2009 inngikk Boligstiftelsen og Studentsamskipnaden en avtale som regulerer leieforholdet
av Boligstiftelsen sine eiendommer. Studentsamskipnaden leier samtlige eiendommer til
Boligstiftelsen, og ivaretar løpende drift og vedlikehold av disse. All utleie administreres av
Studentsamskipnaden og boenhetene inngår fullt ut som en del av Samskipnaden sin
boligportefølje som de leier ut. Tildelingen av boenheter til ansatte/engasjerte ved Nord
universitet skjer på bakgrunn av forespørsel fra det enkelte fakultet eller direkte fra den
ansatte selv. Pr. d.d. er 20 enheter leid ut til ansatte ved Nord universitet, og PhD-kandidater
utgjør hovedparten av leietakerne. Det betyr at tilbudet fra Studentsamskipnaden er større
enn tilgjengelige enheter hos Boligstiftelsen.
Studentsamskipnaden betaler en fast årlig leie uavhengig av utleiebelegget de oppnår.
Leieinntekten skal dekke Boligstiftelsen sine kostnader til avskrivning av bygninger og evt.
inventar, avsetning til fremtidig vedlikehold av bygningene, forsikring og kommunale
avgifter, samt netto kapitalkostnader.
Det er ingen ansatte i Boligstiftelsen, men stiftelsen har forretningsfører som er ansatt ved
Nord Universitet.
Saksfremlegg
Det står nedfelt i vedtektene til stiftelsen at styret til boligstiftelsen tillegges myndighet å
foreslå vedtektsendring, men vedtektene kan bare endres med et samtykke fra styret ved
universitetet.
Styret i Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland har i styremøtet 11.juni 2020 vedtatt nye
vedtekter. Hovedformålet med vedtektsendringen er å oppdatere navnet til stiftelsen slik at
dette følger navnet til universitetet (Boligstiftelsen ved Nord universitet), samt at
Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret har enhetlig og korrekt informasjon. Styret i
boligstiftelsen ønsker i tillegg å endre styresammensetningen samt justere noe av teksten i
vedtektene.
Formålet med denne saken er at styret ved Nord universitet gir styret i boligstiftelsen
samtykke til endring av vedtektene for stiftelsen.
Drøfting
De nye vedtektene skal erstatte tidligere gjeldende vedtekter fra 29.04.1995 registrert av
Stiftelsestilsynet 1.mai 2010. Nye vedtekter trer i kraft når de er godkjent av
Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 50 og § 51, og registreres da også samtidig i
Stiftelsesregisteret. Dette skjer på bakgrunn av en søknad fra Boligstiftelsen til
Stiftelsestilsynet.
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Styret i boligstiftelsen har vedtatt nye vedtekter etter 1995, men vedtektene ble ikke sendt
til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Derfor står vedtektene fra 1995 fortsatt som gjeldende
vedtekter. Stiftelsen sendte imidlertid inn nye vedtekter til Enhetsregisteret
(Brønnøysundregistrene), og siste registrerte vedtekter i Enhetsregisteret er fra 22.03.2013. I
vedtektene registrert i Enhetsregisteret er bl.a. navnet på stiftelsen endret i forhold til
vedtektene fra 1995. Navnet ble endret fra Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø til
Boligstiftelsen ved Universitetet i Nordland.
Det betyr at boligstiftelsen opererer med ulike navn og vedtekter i de to nevnte registrene.
Dette må rettes opp og det gjøres ved å oppdatere vedtektene til boligstiftelsen hvor alle
endringer etter 1995 er nedfelt. Det sendes søknad til Stiftelsestilsynet slik at gjeldende
vedtekter kan dateres 11.juni 2020. Samtidig vil avviket i registrert informasjon om stiftelsen
mellom de to registrene (Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret) også bli rettet opp.
I og med at boligstiftelsen har tatt i bruk navnet som er registrert i Enhetsregisteret, er
samme navn benyttet som boligstiftelsen sitt navn i styreprotokoll fra 11.juni 2020 og i
saksfremlegget for styret til Nord universitet. I gjeldende vedtekter som er registrert hos
Stiftelsestilsynet er derimot stiftelsen sitt navn Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø. Når
boligstiftelsen sender søknad om vedtektsendring til Stiftelsestilsynet, vil navn i gjeldende
vedtekter måtte brukes og dermed avvike fra dette dokumentet.
Under følger en opplisting av hvilke endringer som er foretatt i forhold til gjeldende
vedtekter av 29.04.1995. Vedtektene fra 2013 legges ved som dokumentasjon på
navnebruken til stiftelsen.
Endringene i vedtektene består av følgende:
1. Navnet til Boligstiftelsen er endret fra «Boligstiftelsen ved Høgskolen i Bodø» til
«Boligstiftelsen ved Nord universitet». All tekst i vedtektene hvor navnet
fremkommer er derfor oppdatert.
2. Sammensetning av styremedlemmer endres (§3)
Boligstiftelsen endrer praksis fra at 1 styremedlem med vara oppnevnes av leieboere
til at Nord studentsamskipnad skal utpeke ett medlem og dets varamedlem.
3. Fortsettelse §3.
Nærmere spesifisering av hvordan medlemmer til styret oppnevnes av Nord
universitet, er fjernet. Tekst om funksjonstid vedrørende første driftsår er tatt ut av
vedtektene. Tittelen «styreformann» er endret til «styreleder» og tittelen
«varamann» er endret til «varamedlem»
4. §4.
En henvisning til at Årsoppgjør, driftsbudsjett og en melding fra styret i Boligstiftelsen
forelegges styret til Nord universitet er fjernet og erstattet med følgende tekst:
«Avtaler av særlig overordnet, strategisk betydning skal forelegges Nord universitet
sitt styre».
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5. §5.
Første avsnitt er endret til «styret kan delegere representasjonskompetansen til ett
eller flere styremedlemmer ved styrevedtak» . Navnet på Nord studentsamskipnad er
oppdatert, samt stillingstittelen «direktør økonomi og HR». Tredje avsnitt er endret
til: «Revisor velges av styret». Styret velger revisor i samme møte som Årsregnskapet
behandles, og punktet «Valg av revisor» settes opp som fast punkt i agenda for
møtet hvor Årsregnskapet behandles fra og med inneværende regnskapsår.
6. §7.
Navnet på departement som mottar eiendeler ved opphør av stiftelsen er oppdatert
fra «Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet» til
«Kunnskapsdepartementet».
Stiftelsens formål er ikke endret som følge av nye vedtekter.
Søknaden om vedtektsendring skal ha følgende vedlegg:
• Vedtaket i styret til stiftelsen om endring av vedtekter
• Samtykket fra Nord universitet sitt styre
• Uttalelse fra Bodø kommune (oppretter av stiftelsen)
Angående det siste punktet over har stiftelsen sin forretningsfører sendt en henvendelse til
Bodø kommune og bedt om en uttalelse, jf. stiftelsesloven §49. Frist for svar ble satt til 31.
august 2020. Forretningsfører har ikke mottatt svar innen fristen. Dersom oppretter velger å
ikke uttale seg, vil det være tilstrekkelig for søknaden til Stiftelsestilsynet at styret i
boligstiftelsen legger fram dokumentasjon på at oppretter er gitt mulighet til å gi en
uttalelse.

Vedlegg:
1. Vedtekter 29.04.1995
2. Vedtekter 22.03.2013
3. Vedtekter 11.06.2020
4. Signert styreprotokoll fra 11.06.2020 for Boligstiftelsen ved universitetet i Nordland.
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VEDTEKTER
FOR
BOLIGSTIFTELSEN VED NORD UNIVERSITET

§1
Boligstiftelsen ved Nord universitet er opprettet av Bodø Kommune. Stiftelsen er et eget rettssubjekt
og har til formål å erverve eller forestå oppføring av boligbygg og leie ut boligene i slike bygg til
ansatte og engasjerte ved Nord universitet. Stiftelsen har dessuten til formål å erverve eller forestå
oppføring av andre boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for leietakerne,
eller når utleier av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.
Forretningskontoret er i Bodø.
Stiftelsen har mottatt tilskudd på kr. 315.000,- fra Statens bygge- og eiendomsdirektorat. Tilskuddet
er å anse som stiftelsens grunnkapital.

§2
Leilighetene tilvises av Nord universitet. Nytilsatte skal prioriteres. Kontrakt inngås normalt for inntil
2 år. Dersom boenhetene står ledige ut over rimelig tid kan disse leies ut til andre i inntil 1 år.

§3
Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, hvorav 1 medlem
oppnevnes av Bodø Kommune og 2 medlemmer med varamedlem oppnevnes av Nord universitet.
Så lenge boligene leies ut gjennom Nord studentsamskipnad, skal samskipnaden oppnevne 1
styremedlem med varamedlem. Funksjonstid for styremedlemmer er to år.
Kommunens representant er fast styreleder og velges for den kommunale valgperiode. Vara
styreleder velges av styret selv.
Styret kan treffe vedtak når minst 3 av medlemmene er tilstede og minst 3 er enige i vedtaket.

§4
Styret skal sørge for en forsvarlig regnskapsførsel. Årsoppgjør, driftsbudsjett og en melding fra styret
skal hvert år forelegges Bodø Kommune. Avtaler av særlig overordnet, strategisk betydning skal
forelegges Nord universitet sitt styre.
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§5
Styret kan delegere representasjonskompetansen til ett eller flere styremedlemmer ved styrevedtak.

Ved eventuelt salg av boliger skal Nord studentsamskipnad ha forkjøpsrett.

Revisor velges av styret.

Stiftelsens forretningsfører er Nord universitet, 8049 BODØ, ved direktør økonomi og HR eller den
han/hun bemyndiger.

§6
Eventuelt overskudd på driften av Boligstiftelsen ved Nord universitet må bare nyttes til:
a. nedbetaling av pantegjeld.
b. utbedring og/eller forbedring av boligene
c. nedsettelse av husleien
§7
Myndighet til å foreslå vedtektsendring tilligger styret i Boligstiftelsen ved Nord universitet. Disse
vedtektene kan bare endres med samtykke fra styret ved Nord universitet.

Ved et eventuelt opphør av virksomheten skal eiendelene tilfalle Staten ved
Kunnskapsdepartementet, men skal så vidt mulig nyttes i samsvar med det opprinnelige formål

À jour pr. 11.06.2020
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05318-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
18.09.2020

OPPNEVNING AV STUDENTREPRESENTANTER TIL SKIKKETHETSNEMNDA FOR
STUDIEÅRET 2020/21
Forslag til vedtak:
Styret oppnevner Trond Jørgen Owren og Vilde Alice Sandnes som studentrepresentanter i
skikkethetsnemnda for studieåret 2020/21.
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Sammendrag
Alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanninger som nevnt i Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 1, skal ha oppnevnt en skikkethetsnemnd.
Studentrepresentanter oppnevnes for ett år av gangen, og medlemmer til
skikkethetsnemnda oppnevnes av «styret selv», jfr. forskriften § 7.

Saksframstilling
Bakgrunn
I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7 skal «styret selv»
oppnevne medlemmer til skikkethetsnemnda. Studentrepresentanter oppnevnes for ett år
av gangen.
Etter valg i Studentorganisasjonen NORD er følgende studentrepresentanter foreslått:
• Trond Jørgen Owren
• Vilde Alice Sandnes
Det skal ikke oppnevnes vararepresentanter til skikkethetsnemnda.

Drøfting
Owren er student ved bachelor i sykepleie, mens Sandnes er student bachelor i havbruksdrift
og ledelse.
I rundskriv F-2016-7 til skikkethetsforskriften heter det i merknaden til § 7 at det legges stor
vekt på at representantene har «god kjennskap» til utdanningene som er underlagt
skikkethetsvurdering. Det er kun én av de foreslåtte representantene (Owren) som er
student ved en utdanning som er underlagt skikkethetsvurdering, men skrivet fra
studentorganisasjonen viser hvordan de samlet og hver for seg, har god kjennskap til slike
utdanninger og hvordan de kan bidra på en god måte i nemndsarbeidet.

Vurdering
Det innstilles på at studentene Trond Jørgen Owren og Vilde Alice Sandnes oppnevnes som
studentrepresentaner i skikkethetsnemnda for studieåret 2020/21.

Vedlegg:
Forslag til studentrepresentanter til skikkethetsnemnda studieåret 2020/21
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Det ble bedt om en redegjørelse fra oss om våre valgte studenter til skikkethetsnemnda
studieåret 2020-21, Jørgen Owren og Vilde Alice Sandnes, i forbindelse med utarbeidelse av
saksfremlegg til universitetsstyret, om deres kjennskap til de utdanningene underlagt
skikkethetsvurdering.
I det nevnte rundskriv til skikkethetsforskriften heter det i merknaden til den aktuelle
bestemmelsen at det skal legges stor vekt på at representantene har god kjennskap til de
utdanningene som er underlagt denne vurderingen av skikkethet.
Det er vår oppfatning, gjennom valgprosess og samtalemøte 10.08, at Owren og Sandnes har
en grunnleggende god forståelse av både hvilke utdanninger som inngår, hva som kreves i
slike utdanninger, i tillegg til hvorfor det er så viktig med vurdering av skikkethet.
Vi mener det også er positivt for nemnden at Owren er sykepleiestudent og at Sandnes er
student ved havbruksdrift og ledelse. Det vil være styrkende for nemnden med
studentrepresentanter som vil bidra med en evne til å se situasjoner fra ulike perspektiver.
Studentene Owren og Sandnes reflekterer godt over å være studentrepresentanter i
skikkethetsnemnda og hva som inngår i dette. Dette er studenter som viser en evne til å jobbe
med slik seriøs tematikk som den gitte nemnden innehar.
Vi føler oss trygge på at disse to studentene er godt rustet til det arbeidet som ligger under
skikkethetsnemnda. Med bred forståelse for både utdanningene, refleksjonsevne ovenfor ulike
problemstillinger og utfordringer, samt stødige i samarbeid med andre, er vi ikke i tvil om
hvorvidt disse er skikket og vi anbefaler universitetsstyret oppnevne vårt våre årsmøtevalgte
studentrepresentanter.

Emelie Johanne Johansen
Studentleder, Studentorganisasjonen Nord
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05744-6
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

STYRETS MØTEPLAN 2021
Forslag til vedtak:
Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2021
27. (jubileumsseminar) og 28. januar (møte)
10. mars
28. april
10. juni
9. september
28. oktober
9. desember
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00194-5
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

LANGTIDSDAGSORDEN 17. SEPTEMBER
Forslag til vedtak:
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:
27. (seminar) og 28. oktober (møte) (Bodø)
Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Etablering av nye studier 2021-2022
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Mandat og opplegg for evaluering av organisasjonsdesign
Utviklingsavtalen
Strategi 2030
Status økonomi FLU
Status kompetanseutvikling
Revidering av forskrift om studier og eksamen
Status studiestedsstruktur/omstilling
16. desember (Levanger)
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning
Strategi 2030
Rapport og prognoser for ph.d. programmene
Inntektsfordelingsmodellen
Plan for 2021 (årsrapport)
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Status studiestedsstruktur/omstilling
Oppfølging av personalpolitikken
Arbeidsvilkår
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00195-4
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

ORIENTERINGER 17. SEPTEMBER
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende orienteringer til orientering:
Kunnskapsdepartementet
1) Revidert nasjonalbudsjett 2020 kap. 226, post 21. Supplerende tildelingsbrev til Nord
universitet om midler til rekruttering til lærerutdanning og forsøksordning for
lærerkvalifisering, datert 03.07.20
2) Statsbudsjettet 2020, kap 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev om støtte til
stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører, datert 31.08.20
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Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Deres ref

Vår ref
18/5604

Dato
3.7.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020, kap. 226, post 21. Supplerende
tildelingsbrev til Nord universitet om midler til rekruttering til
lærerutdanning og forsøksordning for lærerkvalifisering
Vi viser til at Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett 2020 den 19. juni, jf. Prop. 117 S (20192020) og Innst. 360 S (2019-2020).
Videre vises det til tidligere tildelinger, og pågående prosesser med rekruttering til
lærerutdanning og kvalifisering til læreryrket.

1. Mål for tildelingen
Det er behov for flere kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. Mange som
underviser i skolen, er ikke kvalifiserte lærere. Utfordringene er størst i Nord-Norge.
Departementet er kjent med at Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet har etablert strukturer for samarbeid med stedlige aktører for å møte disse
utfordringene.
Midlene skal stimulere til økt rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for
trinn 1–7, og til å understøtte gjennomføringen av prosjektet for at personer med påbegynt, men
ikke fullført lærerutdanning, skal kunne fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning.
Vi gjør oppmerksom på at Høgskulen på Vestlandet har fått midler til å drifte et nasjonalt
rekrutteringsprosjekt.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18

Telefon 22 24 90 90*
www.kunnskapsdepartementet.no

Org no. 872 417 842
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Avdeling for høyere utdanning,
forskning og internasjonalt arbeid
Telefon 22 24 74 22
Telefaks 22 24 27 33

Saksbehandler
Ellen Birgitte Levy
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2. Beløp og utbetaling
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 500 000 kroner til Nord Universitet.
Midlene utbetales til Nord Universitets konto 6345 05 30494.

3. Føringer for tildelingen
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 360 S (2019–2020), Prop. 117 S (2019–2020) og
av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet.

4. Krav til rapportering
Nord Universitet skal inkludere rapportering om bruk av midlene i Årsrapport (2020–2021) som
skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022. Vi forutsetter at virksomheten fører
prosjektregnskap for disse midlene
Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tilskuddet er
benyttet i samsvar med forutsetningene i tilskuddsbrevet.

5. Kontroll
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene.
Med hilsen

Matias Nissen-Meyer (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Birgitte Levy
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Riksrevisjonen
Sametinget
Samisk høgskole
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
19/4493

Dato
31. august 2020

Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev om støtte til
stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører
Vi viser til at Stortinget vedtok endringer i statsbudsjettet for 2020 under blant andre
Kunnskapsdepartementet, som økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, jf. Innst. 360 S
(2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020).

1. Mål for tildelingen
Sluttfinansiering av stipendiater og postdoktorer finansiert av EU og private aktører.

2. Beløp og utbetaling
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 40 mill. kroner til universiteter og høyskoler til
støtte til stipendiater og postdoktorer med finansiering fra EU og private aktører. Midlene tildeles
basert på institusjonenes andel slike stillinger, til følgende mottakere:
Antall
ph.d. og Andel
postdok av total

Institusjon
Arkitektur- og designhøgskolen
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Stavanger
Nord universitet
Handelshøyskolen BI
OsloMet – storbyuniversitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

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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3
4
11
41
21
2
8
19
52

0,4 %
0,5 %
1,4 %
4,9 %
2,5 %
0,2 %
1,0 %
2,3 %
6,3 %

Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning, forskning og
internasjonalt arbeid

Tildelt
beløp
(1000 kr)

145
193
542
1 975
1 012
96
385
915
2 505

Saksbehandler
Herdis Hølleland
22 24 76 35
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MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Høgskolen i Østfold

Sum

4
235
239
101
62
24
4
830

0,5 %
28,3 %
28,8 %
12,2 %
7,5 %
2,9 %
0,5 %

193
11 322
11 515
4 866
2 987
1 156
193
40 000

Midlene utbetales i én rate til institusjonenes kontonummer.

3. Føringer for tildelingen
Nedstengingen av universiteter, høyskoler, skoler og barnehager grunnet Covid 19 har ført til at
stipendiater og postdoktorer har blitt forsinket i sitt kvalifiseringsarbeid. Som departementet
orienterte om i brev av 17. juni 2020 er muligheten for forlengelse av ansattperioden for
stipendiater og postdoktorer hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3. Institusjonene håndterer
forsinkelser og henvendelser om forlengelser.
Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 360 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020)
og kravene fastsatt i dette brevet. Stipendiater og postdoktorer med finansiering fra næringslivet
skal prioriteres.
Universitets- og høyskolerådet (UHR) har kartlagt hvor mange stipendiater og postdoktorer som
er finansiert av EU og private aktører. Fordelingen av midlene er basert på den enkelte
institusjons andel av den totale gruppen av stipendiater og postdoktorer med slik finansiering, i
tråd med tabellen over. Institusjonene prioriterer selv hvordan midlene til sluttfinansiering av
disse stipendiatene og postdoktorene skal fordeles internt på institusjonen.

4. Krav til rapportering
Rapportering om bruk av midlene skal inkluderes i årsrapporten for 2020 som skal sendes til
postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2021.

5. Kontroll
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene.
Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Herdis Hølleland
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kopi:
Riksrevisjonen
Mottakerliste:
Arkitektur- og designhøgskolen
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Stavanger
Nord universitet
Handelshøyskolen BI
OsloMet – storbyuniversitetet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Høgskolen i Østfold
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00196-5
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
17.09.2020

REFERATER 17. SEPTEMBER
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende referater til etterretning:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
1) Møte 09.06.20
2) Møte 23.06.20
3) Møte 23.06.20 (postmøte)
4) Møte 11.08.20
5) Møte 11.08.20 (postmøte)
6) Møte 25.08.20
7) Møte 08.09.20
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrativt ansatte
1) Møte 09.06.20
2) Møte 23.06.20
3) Møte 26.06.20
4) Møte 26.06.20
4) Møte 11.08.20
6) Møte 25.08.20
7) Møta 08.09.20
AMU
1) Møte 25.06.20
IDF
1) Møte 19.06.20
2) Møte 23.06.20
3) Møte 13.08.20 (ettersendes)
4) Møte 21.08.20
5) Møte 31.08.20
6) Møte 14.09.20 (ettersendes)
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.06.2020 kl. 08:15
Skype
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per Jarle Bekken, Per Bjarne Ravnå, Brit
Torunn Rohnes, Maren Thun

Forfall:

Arne Brinchmann

Andre:

Runar Michaelsen, Eirin Åsheim, Marianne H. Breimo, Marianne
Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

174/20 20/01484-1

Utlysning av 1-2 midlertidige stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i
matematikkdidaktikk/ matematikk, st. nr. 30070757 - FLU GLU - Nesna

3

175/20 20/01485-1

Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i sykepleie st.nr. 30090627 - FSH Namsos

4

176/20 16/05570-9

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i norsk, st. nr. 30072277- FLU- GLU- Levanger -

5

Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som
universitetslektor ved skuespillerutdanningen, st.nr.
30072762, FLU KK Verdal

6

Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som
universitetslektor i samisk, st. nr. 30072118 - FLU - GLU Bodø

7

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
professor st.nr. 30071505 HHN Bodø.

8

177/20

16/0105516

16/03509178/20
27
179/20

15/0206613

1
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180/20 16/02943-4

Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr.
30071320, HHN Steinkjer

9

181/20

15/0194220

Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr.
30071716, HHN Mo i Rana

10

182/20

15/0507614

Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr.
30072069, HHN Bodø

11

183/20 15/01538-9

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i finans st.nr. 30071396 HHN Bodø

12

184/20 15/04397-8

Forlengelse av midlertidig ansettelse som
universitetslektor, st. nr. 30071985, HHN Bodø

113

185/20 18/03311-8

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor i sykepleiefag - st.nr. 30081042 - FSH
Levanger

14

186/20 19/01840-7

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor i sykepleiefag - st.nr. 30071074 - FSH
Levanger

15

19/01843187/20
10

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som
høgskolelærer i sykepleiefag - st.nr. 30083718 - FSH
Levanger

16

188/20

15/0206715

80 % permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st. nr. 30065762 - FBA - Bodø

17

189/20

16/0117815

Søknad om opprykk til stilling som førstelektor i
pedagogikk, st. nr. 30070773 - FLU - GLU - Nesna

18

Teams, 09.06.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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174/20 Utlysning av 1-2 midlertidige stillinger som førsteamanuensis/
førstelektor/ universitetslektor i matematikkdidaktikk/ matematikk, st. nr.
30070757 - FLU - GLU - Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
174/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse 1-2 midlertidige stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i matematikkdidaktikk/ matematikk, st.
nr. 30070757 – FLU – GLU – Nesna.
Midlertidig stilling hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav b, vikariat for Maria Herset
som er i stipendiatstilling.

Møtebehandling
Utvalget fikk fremlagt ønskede endringer fra fakultetet av vedlagt utlysningstekst:
Under Kvalifikasjonskrav - Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor» ønskes følgende
formulering:
«For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad i matematikkdidaktikk/
matematikk.» Utvalget ber fakultet vurdere å stryke «norsk» og heller presise i
utlysningsteksten krav om å beherske norsk alternativt skandinavisk språk muntlig og
skriftlig.
Videre ba fakultet om at følgende formeluering ble lagt til under overskrift «felles for alle»:
«Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å
ansette med kompetanse innen matematikkdidaktikk/ matematikk, kan søkere med
kompetanse innen realfag vurderes.» Utvalget vedtar å ikke inkludere dette i
utlysningsteksten, samt beholde følgende setning fakultet har ønsket stryke fra fremlagt
utlysningstekst:
«Søkere til midlertidig stilling må inneha nødvendig utdanningsfaglig kompetanse på
tidspunktet for ansettelse.»
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse 1-2 midlertidige stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i matematikkdidaktikk/ matematikk, st.
nr. 30070757 – FLU – GLU – Nesna med de endringer av utlysningstekst som fremkom i
møtet.
Midlertidig stilling hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav b, vikariat for Maria Herset
som er i stipendiatstilling med de merknader som fremkom i teksten.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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175/20 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i sykepleie - st.nr.
30090627 - FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
175/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis i
sykepleie i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30090627 - FSH Namsos.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som førsteamanuensis i
sykepleie i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30090627 - FSH Namsos.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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176/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II i
norsk, st. nr. 30072277- FLU- GLU- Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
176/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Åse Marie Ommundsen
i 20 % midlertidig bistilling som professor II i norsk, st.nr. 30072277 – FLU GLU Levanger, for
perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Åse Marie Ommundsen
i 20 % midlertidig bistilling som professor II i norsk, st.nr. 30072277 – FLU GLU Levanger, for
perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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177/20 Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som universitetslektor ved
skuespillerutdanningen, st.nr. 30072762, FLU KK Verdal.
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
177/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å gi Morten Røsrud permisjon uten lønn i
tiden 15. august til 31. desember 2020 i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr.
30072762, FLU KK Verdal.
Permisjonen gis med hjemmel i § 23 i Nords personalreglement.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å gi Morten Røsrud permisjon uten lønn i
tiden 15. august til 31. desember 2020 i forbindelse med overgang til annen stilling, st.nr.
30072762, FLU KK Verdal.
Permisjonen gis med hjemmel i § 23 i Nord universitets personalreglement.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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178/20 Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som universitetslektor i
samisk, st. nr. 30072118 - FLU - GLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
178/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Sandra Maria Rahka ulønnet
permisjon fra 100 % stilling som universitetslektor i samisk, st. nr. 30072118 – FLU – GLU –
Bodø. Permisjonsperioden er 01.08.20- 31.07.23.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i personalreglementets § 23, nr. 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Sandra Maria Rahka ulønnet
permisjon fra 100 % stilling som universitetslektor i samisk, st. nr. 30072118 – FLU – GLU –
Bodø. Permisjonsperioden er 01.08.20- 31.07.23.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i personalreglementets § 23, nr. 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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179/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som professor
st.nr. 30071505 HHN Bodø.
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
179/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Petter Nore i 20 %
stilling som professor, st.nr. 30071505 - HHN Bodø, for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Ansettelsen er hjemlet i aldersgrenseloven § 3.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Petter Nore i 20 %
stilling som professor, st.nr. 30071505 - HHN Bodø, for perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Ansettelsen er hjemlet i aldersgrenseloven § 3.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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180/20 Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30071320,
HHN Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
180/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Birgitte Hovdan
Molden som stipendiat, st.nr. 30071320, HHN Steinkjer for perioden 8.8.20 – 7.9.20.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Birgitte Hovdan
Molden som stipendiat, st.nr. 30071320, HHN Steinkjer for perioden 08.08.2020 –
07.09.2020.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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181/20 Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30071716,
HHN Mo i Rana
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
181/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Marit Breivik-Meyer
som stipendiat, st.nr. 30071716, HHN Mo i Rana for perioden 01.08.2020 – 03.09.2020.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Marit Breivik-Meyer
som stipendiat, st.nr. 30071716, HHN Mo i Rana for perioden 01.08.2020 – 03.09.2020.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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182/20 Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30072069,
HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
182/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Amsale K.
Temesgen som stipendiat, st.nr. 30072069, HHN Bodø for perioden 1.7.2020 – 31.7.2020.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Amsale K.
Temesgen som stipendiat, st.nr. 30072069, HHN Bodø for perioden 01.07.2020 –
31.07.2020.
Forlengelsen er hjemlet i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3 sjette ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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183/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II i
finans st.nr. 30071396 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
183/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Øystein Gjerde i
20% midlertidig stilling som professor II i finans, st.nr. 30071396, for perioden 01.08.2020 31.07.2022.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Øystein Gjerde i
20% midlertidig stilling som professor II i finans, st.nr. 30071396, for perioden 01.08.2020 31.07.2022.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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184/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor, st. nr.
30071985, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
184/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Per Ivar J. Seljeseth i midlertidig stilling
som universitetslektor i markedsføring st.nr. 30071985 HHN Bodø for perioden 01.05.2020 –
31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.

Møtebehandling
Utvalget presisere i vedtaket at det er en forlengelse av en midlertidig ansettelse.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Per Ivar J. Seljeseth i
midlertidig stilling som universitetslektor i markedsføring st.nr. 30071985 HHN Bodø for
perioden 01.05.2020 – 31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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185/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i
sykepleiefag - st.nr. 30081042 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
185/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Cathrine Ragna S.
Jenssen i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag for perioden
01.08.2020 – 31.12.2020- st.nr. 30081042 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Cathrine Ragna S.
Jenssen i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag for perioden
1.8.2020 – 31.12.2020- st.nr. 30081042 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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186/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor i
sykepleiefag - st.nr. 30071074 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
186/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Cathrine Ann-Helen
Raaen i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag for perioden 1.8.2020
– 31.12.2020- st.nr. 30071074 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ann-Helen Raaen i
midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag for perioden 01.08.2020 –
31.12.2020- st.nr. 30071074 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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187/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag - st.nr. 30083718 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
187/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Sigrid Wist i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 1.8.2020 –
31.12.2020- st.nr. 30083718 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Sigrid Wist i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.08.2020 –
31.12.2020- st.nr. 30083718 - FSH Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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188/20 80 % permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st. nr. 30065762 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
188/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Margarita NovoaGarrido om 80 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin, st.nr. 30065762 – FBA – Bodø i perioden 1.09.2020 – 31.08.2021.
Permisjonen skal nyttes for å tiltre en stilling ved Folkehelseinstituttet.
Innvilgelse av permisjon er hjemlet i Personalreglementet §22 nr. 1 og 3.
Møtebehandling
Saken tilbake til fakultetet for å vurdere å endre ansettelse i henhold til HR-sjefens
kommentar i saksfremlegget. Ulønnet permisjon fra fast stilling for overgang til annen statlig
fast stilling må begrunnes særskilt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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189/20 Søknad om opprykk til stilling som førstelektor i pedagogikk, st. nr.
30070773 - FLU - GLU - Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
189/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Inger Lise Valstad opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30070773, FLU
GLU Nesna.
Opprykket gis med virkning fra 1. juni 2020.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
Forskerstillinger.
Møtebehandling
Ansettelsesutvalget viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger § 2-4, punkt 9., hvor det står at ny søknad om opprykk tidligst kan sendes
inn to år etter at det er gitt melding om avslag. Det er ikke gått to år siden forrige vurdering,
og søknad om opprykk innvilges ikke før etter angitt periode nedfelt i forskrift.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke innvilge Inger Lise Valstad opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30070773, FLU
GLU Nesna.
Avslaget begrunnes at det ikke har gått to år siden forrige søknad om opprykk til førstelektor
i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-4,
punkt 9.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

23.06.2020 kl. 08:15
Skype
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Arne Brinchmann, Per Bjarne Ravnå, Brit
Torunn Rohnes, Per Jarle Bekken; Maren Thun

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hjartøy Breimo, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
19/00247190/20
11

Ny utlysning av fast stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk st.nr.
30082853 HHN Stjørdal

5

191/20 20/01623-1

Utlysning av minst fire midlertidige stillinger som
stipendiat i bedriftsøkonomi, st. nr. 30090613 m.fl., HHN
Bodø

6

192/20 20/01548-1

Utlysning av inntil to faste stillinger som førsteamanuensis/
førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30071305- FLU- 7
GLU/ BLU- Levanger

193/20 20/01453-1

Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av
profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr.
30070689 - FLU - GLU - Bodø

8

194/20 17/00278-5

Søknad om ulønnet permisjon i 50 % av fast stilling som
universitetslektor i sykepleie - st.nr. 30071216 - FSH
Levanger

9

16/01997195/20
15

Søknad om forlenget 20 % permisjon uten lønn fra fast
stilling som universitetslektor ved farmasiutdanningen,
st.nr. 30070919 - FSH Namsos

10

1
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196/20

16/0095121

Søknad om forlenget stipendiatperiode grunnet covid-19
pandemien , st. nr. 30071302 FSH Levanger

11

197/20

15/0211012

Søknad om 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling
som universitetslektor i
juridiske fag, st. nr. 30071712 - FSV Bodø

12

198/20

15/0200412

Søknad om permisjon uten lønn st.nr. 30071587 HHN Bodø 13

199/20 16/03498-9

Søknad om forlenget permisjon fra stilling som professor i
musikk, st.nr. 30071140, FLU KK Levanger

14

200/20 15/01420-5

80 % permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis
innen akvakultur - st. nr. 30071695 - FBA - Bodø

15

80% permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st.nr. 30065762 - FBA Bodø

16

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som
høgskolelærer i sykepleiefag - st.nr. 30084331 FSH
Vesterålen

17

18

201/20

15/0206716

202/20 19/00945-9

203/20

15/0202923

Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som
førsteamanuensis II i sykepleie, st.nr. 30071634, FSH Bodø

204/20

20/0014025

Ansettelse i stilling som professor (senterleder) ved Senter
19
for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088898 - FSH Levanger

205/20

20/0014326

Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i
helse- eller sosialvitenskap ved Senter for
omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088899 - FSH Levanger

200

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen
helsevitenskap og spiseforstyrrelser – st. nr 30079707 FSH
Bodø

211

Vedrørende oppsigelse av 30 % av fast 100 % stilling førsteamanuensis, st. nr. 30071124 - FSV Levanger -

222

Midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II, st.
nr. 30079117 - FSV

233

Ansettelse i 35 % midlertidig stilling som universitetslektor,
st.nr 30075603 - FSV Bodø

244

Ansettelse i midlertidig 100% stilling som forsker II - st.nr
30090617 - FSV Bodø

255

18/02457206/20
76
207/20

16/0139138

208/20 18/01114-5
209/20

15/0147736

210/20 16/05364-9

2
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211/20

18/0308413

Annsettelse i midlertidig 35 % stilling som
universitetslektor i historie - st nr 3000855 - FSV Bodø -

266

212/20

15/0475733

Forlengelse av ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
førsteamanuensis i sosialt arbeid i perioden 01.08.20 31.12.20 st.nr 30071024 - FSV Bodø

277

Ansettelse i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor
i HRM, st.nr 30084116 - FSV Vesterålen

288

Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i moderne
historie, st.nr. 30074136 - FSV Bodø

299

Ansettelse i syv stillinger som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, str.nr. 30084002, 30084003, 30087178, 30087179,
30087180, 30090610 og 30090611 - FSV Bodø og Levanger

30

213/20 19/03640-4
214/20

19/0212834

19/03048215/20
25
216/20

18/0286512

Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, st.
nr. 30080666, HHN Mo i Rana

32

217/20

15/0203311

Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II i
entreprenørskap st.nr. 30071601 HHN Bodø

33

19/03917218/20
20

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor i
finansregnskap og revisjon st.nr. 30084758 og 30089077
HHN Bodø

34

15/0282118

Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som forsker,
st. nr. 30071888, HHN Bodø

35

20/00324220/20
12

Ansettelse i to stillinger som stipendiat i studier av
profesjonspraksis innen barnehagefeltet, st.nr. 30089088
og st.nr. 30070658 FLU BLU Bodø

36

221/20 20/00931-7

Ansettelse i åremålsstilling som Senterleder for Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, st. nr. 30071856 FLU - Bodø

37

Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i
engelsk, st. nr. 30082631 - FLU - GLU- Levanger

38

219/20

222/20

16/0579215

15/02089223/20
15

Forlengelse av vikariat i åremålsstilling som faggruppeleder
for kroppsøving og idrett, st. nr. 30030379 - FLU - KIF 39
Levanger

19/03445224/20
27

Ansettelse av ytterligere én kandidat i fast stilling i
forbindelse med søkere til stilling 30072713 - Heidi Vollan
Solvik - Universitetslektor i veterinærmedisin - FBA Bodø

3
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20/00563225/20
16

Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som
professor, Erlend Birkeland Nilsen, st.nr. 30089350 – FBA
Steinkjer

41

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleie - st.nr. 30080669 - FSH Mo i Rana

42

Orienteringssaker
23/20

20/01422-1

Teams, 23.06.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
utvalgsleder
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190/20 Ny utlysning av fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i
pedagogikk st.nr. 30082853 HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
190/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30082853 HHN – Stjørdal, i henhold til
vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30082853 HHN – Stjørdal, i henhold til
vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
310

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

191/20 Utlysning av minst fire midlertidige stillinger som stipendiat i
bedriftsøkonomi, st. nr. 30090613 m.fl., HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
191/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut minst 4 midlertidige stillinger som
stipendiat i bedriftsøkonomi med en ansettelsesperiode på tre år, st.nr. 30090613 m.fl.,
HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse følger av universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd,
bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut minst 4 midlertidige stillinger som
stipendiat i bedriftsøkonomi med en ansettelsesperiode på tre år, st.nr. 30090613 m.fl.,
HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse følger av universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd,
bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

192/20 Utlysning av inntil to faste stillinger som førsteamanuensis/
førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30071305- FLU- GLU/ BLULevanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
192/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse inntil to faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30071305 – FLU – GLU/ BLU –
Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse inntil to faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30071305 – FLU – GLU/ BLU –
Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

193/20 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i studier av
profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr. 30070689 - FLU - GLU
- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
193/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en 100 % midlertidig stilling som
stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr. 30070689 –
FLU – GLU – Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en 100 % midlertidig stilling som
stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr. 30070689 –
FLU – GLU – Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

194/20 Søknad om ulønnet permisjon i 50 % av fast stilling som
universitetslektor i sykepleie - st.nr. 30071216 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
194/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Hege R. Nygård om
ulønnet permisjon i 50 % av 100 % fast stilling som universitetslektor i sykepleie – st.nr.
30071216 – FSH Levanger.
Permisjonen gjelder for perioden 1.8.2020 – 31.7.2021, og gis ihht Nord universitets
personalreglement § 23 pkt 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Hege R. Nygård om
ulønnet permisjon i 50 % av 100 % fast stilling som universitetslektor i sykepleie – st.nr.
30071216 – FSH Levanger.
Permisjonen gjelder for perioden 1.8.2020 – 31.7.2021, og gis ihht Nord universitets
personalreglement § 23 pkt 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
314

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

195/20 Søknad om forlenget 20 % permisjon uten lønn fra fast stilling som
universitetslektor ved farmasiutdanningen, st.nr. 30070919 - FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
195/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Aileen C. Lien om 20 %
redusert arbeidstid fra 100 % fast stilling som universitetslektor ved farmasiutdanningen for
perioden 01.08.2020 – 31.07.2021, st. nr. 30070919 – FSH Namsos.
Lien vil i perioden arbeide i 80 % stilling.
Redusert arbeidstid gis i henhold til Statens personalhåndbok kap. 3.3.3.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Aileen C. Lien om 20 %
redusert arbeidstid fra 100 % fast stilling som universitetslektor ved farmasiutdanningen for
perioden 01.08.2020 – 31.07.2021, st. nr. 30070919 – FSH Namsos.
Lien vil i perioden arbeide i 80 % stilling.
Redusert arbeidstid gis i henhold til Statens personalhåndbok kap. 3.3.3.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

196/20 Søknad om forlenget stipendiatperiode grunnet covid-19 pandemien ,
st. nr. 30071302 FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
196/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke innvilge forlenget ansettelse i stilling
som stipendiat grunnet covid-19 pandemien, st.nr. 30071302 FSH Levanger.
Avslaget gis på bakgrunn av at vilkårene for forlengelse ihht Policy vedrørende forlengelser
av ansettelsesperioden som følge av koronapandemien for stipendiater ansatt ved Nord
universitet.
Møtebehandling
Navn på søker, Bente Irene Løkken, legges til i vedtak. Policy er ikke formelt vedtatt per
23.06.2020, og utvalget viser til § 2-3, 6.ledd i forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke innvilge forlenget ansettelse av Bente
Irene Løkken i stilling som stipendiat grunnet covid-19 pandemien, st.nr. 30071302 FSH
Levanger.
Avslaget gis med henvisning til forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger § 2-3, 6.ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

197/20 Søknad om 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som
universitetslektor i juridiske fag, st. nr. 30071712 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
197/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Thomas Benson om 20
% permisjon uten lønn fra sin faste 100 % stilling som universitetslektor i juridiske fag, st.nr.
30071712 – FSV Bodø, for perioden 01.08.2020 – 31.07.2022.
Benson vil i perioden arbeide i 80 % stilling.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Thomas Benson om 20
% permisjon uten lønn fra sin faste 100 % stilling som universitetslektor i juridiske fag, st.nr.
30071712 – FSV Bodø, for perioden 01.08.2020 – 31.07.2022.
Benson vil i perioden arbeide i 80 % stilling.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

198/20 Søknad om permisjon uten lønn st.nr. 30071587 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
198/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå søknad om ett års permisjon uten
lønn fra Konstantin Timochenko st.nr. 30071587 HHN Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå søknad om ett års permisjon uten
lønn fra Konstantin Timochenko st.nr. 30071587 HHN Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

199/20 Søknad om forlenget permisjon fra stilling som professor i musikk,
st.nr. 30071140, FLU KK Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
199/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Frode Fjellheim forlenget permisjon
i 50 % av sin stilling som professor i musikk i tiden 01.08.2020 - 31.07.2021, st.nr. 30071140,
FLU KK Levanger.
Permisjonen er i henhold til § 23 punkt 1 i Nord universitets personalreglement.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Frode Fjellheim forlenget permisjon
i 50 % av sin stilling som professor i musikk i tiden 01.08.2020 - 31.07.2021, st.nr. 30071140,
FLU KK Levanger.
Permisjonen er i henhold til § 23 punkt 1 i Nord universitets personalreglement.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

200/20 80 % permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis innen
akvakultur - st. nr. 30071695 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
200/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torstein Kristensen om
80 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som førsteamanuensis i
akvakultur, st.nr. 3202224 – FBA – Bodø i perioden 1.10.2020 – 30.09.2021.
Permisjonen skal nyttes for å tiltre en stilling i ScaleAQ AS.
Innvilgelse av permisjon er hjemlet i Personalreglementet §23 nr. 1 og 3.
Møtebehandling
Ansattnummeret er korrigert i vedtak. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Torstein Kristensen om
80 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som førsteamanuensis i
akvakultur, st.nr. 30071695 – FBA – Bodø i perioden 1.10.2020 – 30.09.2021.
Permisjonen skal nyttes for å tiltre en stilling i ScaleAQ AS.
Innvilgelse av permisjon er hjemlet i Personalreglementet §23 nr. 1 og 3.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

201/20 80% permisjon fra fast stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st.nr. 30065762 - FBA Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
201/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Margarita NovoaGarrido om 80 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin, st.nr. 30065762 – FBA – Bodø i perioden 1.09.2020 – 31.08.2021.
Permisjonen skal nyttes for å tiltre en stilling ved Folkehelseinstituttet.
Innvilgelse av permisjon er hjemlet i Personalreglementet §22 nr. 1 og 3.

Møtebehandling
Ansattnummeret er korrigert i vedtak. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Margarita NovoaGarrido om 80 % permisjon uten lønn fra sin faste stilling som førsteamanuensis i
veterinærmedisin, st.nr. 30071746 – FBA – Bodø i perioden 1.09.2020 – 31.08.2021.
Permisjonen skal nyttes for å tiltre en stilling ved Folkehelseinstituttet.
Innvilgelse av permisjon er hjemlet i Personalreglementet §22 nr. 1 og 3.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

202/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag - st.nr. 30084331 FSH Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
202/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Priscilla Solheim i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.08.2020 – 30.
06.2020, st.nr. 30084331 – FSH Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b, og er som
vikar for Ann Karin Robertsen.
Møtebehandling
Årstall i sluttdato korrigeres til 2021. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Priscilla Solheim i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.08.2020 – 30.
06.2021, st.nr. 30084331 – FSH Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b, og er som
vikar for Ann Karin Robertsen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

203/20 Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som
førsteamanuensis II i sykepleie, st.nr. 30071634, FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
203/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av
Knut Dybwik i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i sykepleie, st.nr. 30071634, FSH Bodø
for perioden 07.07.2020 – 31.07.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av
Knut Dybwik i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i sykepleie, st.nr. 30071634, FSH Bodø
for perioden 07.07.2020 – 31.07.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

204/20 Ansettelse i stilling som professor (senterleder) ved Senter for
omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088898 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
204/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjersti Grønning i 100 % stilling som
professor (senterleder) ved Senter for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088898 – FSH
Levanger.
Ansettelsen er midlertidig og gjelder i to år fra 01.09.2020, eller etter annen avtale om
tiltredelsestidspunkt.
Dersom Grønning takker nei, tilbys stillingen til
1. Førsteamanuensis Rose Mari Olsen
2. Førsteamanuensis Jorunn Bjerkan
Ansettelse i midlertidig stilling gis ihht statsansatteloven § 9 pkt 1, bokstav a).
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kjersti Grønning i 100 % stilling som
professor (senterleder) ved Senter for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088898 – FSH
Levanger.
Ansettelsen er midlertidig og gjelder i to år fra 01.09.2020, eller etter annen avtale om
tiltredelsestidspunkt.
Dersom Grønning takker nei, tilbys stillingen til
1. Førsteamanuensis Rose Mari Olsen
2. Førsteamanuensis Jorunn Bjerkan
Ansettelse i midlertidig stilling gis ihht statsansatteloven § 9 pkt 1, bokstav a).
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

205/20 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i helse- eller
sosialvitenskap ved Senter for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088899 - FSH
Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
205/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jorunn Bjerkan i 50 % stilling som
førsteamanuensis i helsevitenskap ved Senter for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088899 –
FSH Levanger.
Stillingen er midlertidig og gjelder i to år fra 01.09.2020, eller etter avtale om annet
tiltredelsestidspunkt. Bjerkan gis samtidig permisjon i 50 % av fast stilling som
førsteamanuensis ved bachelor sykepleie for samme periode.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9nr. 1, bokstav a), og
permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jorunn Bjerkan i 50 % stilling som
førsteamanuensis i helsevitenskap ved Senter for omsorgsforskning, midt, st.nr. 30088899 –
FSH Levanger.
Stillingen er midlertidig og gjelder i to år fra 01.09.2020, eller etter avtale om annet
tiltredelsestidspunkt. Bjerkan gis samtidig permisjon i 50 % av fast stilling som
førsteamanuensis ved bachelor sykepleie for samme periode.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9nr. 1, bokstav a), og
permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

206/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen helsevitenskap
og spiseforstyrrelser – st. nr 30079707 FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
206/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sanja Krvavac i midlertidig tre-årig
stilling som stipendiat innen helsevitenskap og spiseforstyrrelser – st. nr 30079707 FSH
Bodø.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til:
2. Terhi Holster
3. Marina Giacopetti
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.08.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sanja Krvavac i midlertidig tre-årig
stilling som stipendiat innen helsevitenskap og spiseforstyrrelser – st. nr 30079707 FSH
Bodø.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til:
2. Terhi Holster
3. Marina Giacopetti
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.08.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

207/20 Vedrørende oppsigelse av 30 % av fast 100 % stilling førsteamanuensis, st. nr. 30071124 - FSV Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
207/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger tar Torill Moes oppsigelse i 30 % av hennes faste 100
% stilling til etterretning. Oppsigelsen gjelder med virkning fra og med 01.08.2020.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger tar Torill Moes oppsigelse i 30 % av hennes faste 100
% stilling til etterretning. Oppsigelsen gjelder med virkning fra og med 01.08.2020.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

208/20 Midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II, st. nr.
30079117 - FSV
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
208/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stilinger vedtar å forlenge Halvard Viken ansettelse i
midlertidig 20 % bistilling som professor II for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2023, st. nr.
30079117 – FSV.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
Møtebehandling
Etternavn rettes til Vike. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stilinger vedtar å forlenge Halvard Vike ansettelse i
midlertidig 20 % bistilling som professor II for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2023, st. nr.
30079117 – FSV.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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209/20 Ansettelse i 35 % midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr
30075603 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
209/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Julia Olsen i midlertidig 35 % stilling
som universitetslektor for perioden 01.08.20 – 31.12.20 st.nr 30075603- FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statsansatteloven §9 nr. 1, bokstav b.
Møtebehandling
Det presiseres i vedtaket at det er en forlengelse. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Julia Olsen i midlertidig
35 % stilling som universitetslektor for perioden 01.08.20 – 31.12.20 st.nr 30075603- FSV Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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210/20 Ansettelse i midlertidig 100% stilling som forsker II - st.nr 30090617 FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
210/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Torill Tørrisplass i midlertidig
100 % stilling som forsker II for perioden 01.08.20 – 31.01.21 st.nr 30090617- FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 nr. 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Torill Tørrisplass i midlertidig
100 % stilling som forsker II for perioden 01.08.20 – 31.01.21 st.nr 30090617- FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 nr. 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25
330

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

211/20 Annsettelse i midlertidig 35 % stilling som universitetslektor i historie
- st nr 3000855 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
211/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jørgen Thommesen Fjørtoft i
midlertidig 35 % stilling som universitetslektor i historie for perioden 01.08.20 – 31.07.21
st.nr 30070855 – FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b – vikar i
påvente av ansettelse etter utlyst stilling.
Møtebehandling
Det presiseres i vedtaket at det er en forlengelse. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Jørgen Thommesen
Fjørtoft i midlertidig 35 % stilling som universitetslektor i historie for perioden 01.08.20 –
31.07.21 st.nr 30070855 – FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b – vikar i
påvente av ansettelse etter utlyst stilling.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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212/20 Forlengelse av ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
førsteamanuensis i sosialt arbeid i perioden 01.08.20 - 31.12.20 st.nr
30071024 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
212/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Maja Nilssen i midlertidig 100 %
stilling som førsteamanuensis for perioden 01.08.20 – 31.12.20 st.nr 30071024- FSV Bodø
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 punkt 1 bokstav b,
vikar i påvente av ansettelse.
Møtebehandling
Det presiseres i vedtaket at det er en forlengelse. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Maja Nilssen i
midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis for perioden 01.08.20 – 31.12.20 st.nr
30071024 - FSV Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 punkt 1 bokstav b,
vikar i påvente av ansettelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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213/20 Ansettelse i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor i HRM,
st.nr 30084116 - FSV Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
213/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann-Sølvi Johansen i midlertidig 20
% stilling som universitetslektor i HRM for perioden 01.08.20 – 31.01.21, st.nr 30084116-FSV
i Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 nr. 1 bokstav b.
Møtebehandling
Det presiseres at det er en forlengelse, og at vikariatet er for Karianne Sørgård Olsen.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlengelse ansettelsen Ann-Sølvi Johansen
i midlertidig 20 % stilling som universitetslektor i HRM for perioden 01.08.20 – 31.01.21,
st.nr 30084116 - FSV i Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens tjenestemenn §9 nr. 1 bokstav b.
Vikariatet er for Karianne Sørgård Olsen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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214/20 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i moderne historie, st.nr.
30074136 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
214/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Malte Griesse i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i moderne historie, st.nr. 30074136 – FSV Bodø.
Dersom Griesse velger å takke nei skal stillingen tilbys til følgende søkere i denne
rekkefølgen:
• Lars Kirkhusmo Pharo
• Ingo Heidbrink
• Marta Grzechnik
• Andreas Stucki
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Malte Griesse i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i moderne historie, st.nr. 30074136 – FSV Bodø.
Dersom Griesse velger å takke nei skal stillingen tilbys til følgende søkere i denne
rekkefølgen:
• Lars Kirkhusmo Pharo
• Ingo Heidbrink
• Marta Grzechnik
• Andreas Stucki
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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215/20 Ansettelse i syv stillinger som førsteamanuensis i sosialt arbeid, str.nr.
30084002, 30084003, 30087178, 30087179, 30087180, 30090610 og 30090611
- FSV Bodø og Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
215/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å:
1. ansette Jonathan Tritter i midlertidig 100 % stilling i 2 år som førsteamanuensis i
sosialt arbeid, st.nr. 30084003, FSV Levanger. Dersom Tritter ved periodens utløp
utviser tilstrekkelig gode kunnskaper i et skandinavisk språk, skal Tritter tilbys denne
stillingen som fast stilling.
2. ansette Catrine Torbjørnsen Halås i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, st.nr. 30087178, FSV Bodø
3. ansette Stine Bruland i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.nr.
30087179, FSV Levanger
4. ansette Hilde Åsheim i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.nr.
30090610, FSV Bodø
5. ansette Ann-Torill Tørrisplass i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, st.nr. 30090611, FSV Bodø
6. ansette Vyda Mamley Hervie i midlertidig 100 % stilling i 2 år som førsteamanuensis i
sosialt arbeid, st.nr. 30087180, FSV Bodø. Dersom Hervie ved periodens utløp utviser
tilstrekkelig gode kunnskaper i et skandinavisk språk, skal Hervie tilbys denne
stillingen som fast stilling.
7. ansette Jan-Kåre Breivik i fast 60 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid,
st.nr. 30084002, FSV Bodø
Dersom en av de ovenstående skulle takke nei, skal Elisabeth Stubberud tilbys fast 100 %
stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid (FSV Levanger).
Møtebehandling
En endring av midlertidig ansettelse til fast stilling må behandles i utvalget når
kvalifikasjonskrav for fast ansettelse er oppfylt. Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å:
1. ansette Jonathan Tritter i midlertidig 100 % stilling i 2 år som førsteamanuensis i
sosialt arbeid, st.nr. 30084003, FSV Levanger.
2. ansette Catrine Torbjørnsen Halås i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, st.nr. 30087178, FSV Bodø
3. ansette Stine Bruland i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.nr.
30087179, FSV Levanger
4. ansette Hilde Åsheim i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.nr.
30090610, FSV Bodø
5. ansette Ann-Torill Tørrisplass i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, st.nr. 30090611, FSV Bodø
6. ansette Vyda Mamley Hervie i midlertidig 100 % stilling i 2 år som førsteamanuensis i
sosialt arbeid, st.nr. 30087180, FSV Bodø.
7. ansette Jan-Kåre Breivik i fast 60 % stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid,
st.nr. 30084002, FSV Bodø
Dersom en av de ovenstående skulle takke nei, skal Elisabeth Stubberud tilbys fast 100 %
stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid (FSV Levanger).
De midlertidige ansettelsene i punkt 1 og 6 er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-5,
ledd 1 bokstav a) og b).
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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216/20 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, st. nr.
30080666, HHN Mo i Rana
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
216/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Morten Dahle
Selfors i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr 30080666, HHN Mo i Rana.
Ansettelsesperioden er for perioden 01.08.2020 – 31.12.2020.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.
Møtebehandling
Utvalget påpeker at Selfors sin utdanningsfaglige kompetanse ikke er sakkyndig vurdert.
Utvalget ber Selfors utarbeide et refleksjonsnotat ihht nye bestemmelser om
utdanningsfaglig kompetanse og tilhørende veileder, som godkjennes av dekan og arkiveres i
personalmappa. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Morten Dahle
Selfors i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr 30080666, HHN Mo i perioden
01.08.2020 – 31.12.2020.
Ansettelsen forutsetter at Selfors ferdigstiller et refleksjonsnotat ihht merknad i møtet.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32
337

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 23.06.20 ordinært møte

217/20 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II i
entreprenørskap st.nr. 30071601 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
217/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidig ansettelsen av Lars
Øystein Widding i 20 % stilling som professor II i entreprenørskap st.nr. 30071601 HHN
Bodø, for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6 – 6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidig ansettelsen av Lars
Øystein Widding i 20 % stilling som professor II i entreprenørskap st.nr. 30071601 HHN
Bodø, for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6 – 6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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218/20 Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap og
revisjon st.nr. 30084758 og 30089077 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
218/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette følgende i stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap og revisjon HHN Bodø:
1.
2.
3.
4.

Sissel With Stephansen st.nr 30071637 som førstelektor i finansregnskap
Brynjar Gilberg st.nr 30077004 som førstelektor i revisjon
Kirsti Helene R. Meidelsen st.nr. 30071980 som førstelektor i revisjon
John Rønning st.nr. 30084758 som universitetslektor i finansregnskap og revisjon.
Ansettelsen forutsetter bestått universitetspedagogikk våren 2020.

Dersom John Rønning takker nei stil stillingen som universitetslektor tilbys Børge Nilsen
stillingen som universitetslektor i finansregnskap og revisjon, med krav om å skaffe seg
pedagogisk basiskompetanse innen 2 år.
Møtebehandling
Benevnelsen av stillingskode førsteamanuensis endres til universitetslektor i første avsnitt.
Det presiseres i vedtaket at stillingene er faste og 100%, med unntak av Meidelsen som
ansettes i fast 60% ifølge informasjon fra HHN fremlagt i møtet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette følgende i faste 100% stillinger som
førstelektor/universitetslektor i finansregnskap og revisjon HHN Bodø:
1. Sissel With Stephansen st.nr 30071637 som 100% fast ansatt førstelektor i
finansregnskap
2. Brynjar Gilberg st.nr 30077004 som 100% fast ansatt førstelektor i revisjon
3. Kirsti Helene R. Meidelsen st.nr. 30071980 som 60% fast ansatt førstelektor i revisjon
4. John Rønning st.nr. 30084758 som 100% fast ansatt universitetslektor i
finansregnskap og revisjon. Ansettelsen forutsetter bestått universitetspedagogikk
våren 2020.
Dersom John Rønning takker nei stil stillingen som universitetslektor tilbys Børge Nilsen
stillingen som universitetslektor i finansregnskap og revisjon, med krav om å skaffe seg
pedagogisk basiskompetanse innen 2 år.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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219/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som forsker, st. nr.
30071888, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
219/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anastasiya Henk i
midlertidig stilling som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30071888, HHN Bodø for perioden
19.08.2020 – 31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anastasiya Henk i
midlertidig stilling som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30071888, HHN Bodø for perioden
19.08.2020 – 31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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220/20 Ansettelse i to stillinger som stipendiat i studier av profesjonspraksis
innen barnehagefeltet, st.nr. 30089088 og st.nr. 30070658 FLU BLU Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
220/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Arild Julis Østrem i åremålsstilling
som stipendiat for en periode på fire år, st.nr. 30089088, FLU BLU Bodø.
Videre vedtar ansettelsesutvalget å ansette Ørjan Kines i åremålsstilling som stipendiat for
en periode på tre år, st.nr. 30070658, FLU BLU Bodø.
Dersom en av dem ikke tar stillingen innstilles Martine Juliussen Sletten i åremålsstilling som
stipendiat for en periode på fire år, FLU BLU Bodø.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Arild Julis Østrem i åremålsstilling
som stipendiat for en periode på fire år, st.nr. 30089088, FLU BLU Bodø.
Videre vedtar ansettelsesutvalget å ansette Ørjan Kines i åremålsstilling som stipendiat for
en periode på tre år, st.nr. 30070658, FLU BLU Bodø.
Dersom en av dem ikke tar stillingen innstilles Martine Juliussen Sletten i åremålsstilling som
stipendiat for en periode på fire år, FLU BLU Bodø.
De midlertidige ansettelsene er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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221/20 Ansettelse i åremålsstilling som Senterleder for Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen, st. nr. 30071856 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
221/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Karin Orset i 4- årig
åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur for opplæringen, st.
nr. 30071856 – FLU – Bodø.
Ansettelse i åremålsstilling hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-4, nr. 1, bokstav d.
Orset innvilges ulønnet permisjon fra sin faste stilling som førsteamanuensis i de 4 årene
åremålsansettelsen varer. Innvilgelse av permisjonen hjemles i Statens personalhåndbok
punkt 10.8.7.3, Overgang til åremålsstilling.
Dersom Orset takker nei til stillingen, vil det ansettes i stillingen etter følgende rekkefølge:
1- Aase- Hilde Brekke
2- Irene Brodshaug
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ann Karin Orset i 4- årig
åremålsstilling som senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur for opplæringen, st.
nr. 30071856 – FLU – Bodø.
Ansettelse i åremålsstilling hjemles i universitets- og høgskoleloven § 6-4, nr. 1, bokstav d.
Orset innvilges ulønnet permisjon fra sin faste stilling som førsteamanuensis i de 4 årene
åremålsansettelsen varer. Innvilgelse av permisjonen hjemles i Statens personalhåndbok
punkt 10.8.7.3, Overgang til åremålsstilling.
Dersom Orset takker nei til stillingen, vil det ansettes i stillingen etter følgende rekkefølge:
1- Aase- Hilde Brekke
2- Irene Brodshaug

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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222/20 Forlengelse i midlertidig stilling som universitetslektor i engelsk, st.
nr. 30082631 - FLU - GLU- Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
222/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Steven Williams i 50
% stilling som universitetslektor i engelsk.
Stillingsandelen kan økes inntil 70 % stilling i løpet av studieåret, hvis FLU får flere
delprosjekter innen Dekom i løpet av studieåret.
Ansettelsesperioden er 01.08.20- 31.07.21.
Ansettelse i midlertidig stilling hjemles i Statsansatteloven §9, nr. 1, bokstav a, arbeid av
midlertidig karakter.
Møtebehandling
Formuleringen «stillingsandelen kan økes inntil 70 % stilling i løpet av studieåret, hvis FLU får
flere delprosjekter innen Dekom i løpet av studieåret.» fjernes fra vedtaket. En eventuell
økning i stillingsprosent må behandles i ANF i ny sak når det er aktuelt.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Steven Williams i 50
% stilling som universitetslektor i engelsk.
Ansettelsesperioden er 01.08.20- 31.07.21.
Ansettelse i midlertidig stilling hjemles i Statsansatteloven §9, nr. 1, bokstav a, arbeid av
midlertidig karakter.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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223/20 Forlengelse av vikariat i åremålsstilling som faggruppeleder for
kroppsøving og idrett, st. nr. 30030379 - FLU - KIF - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
223/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariat i 100 % åremålsstilling som
faggruppeleder for kroppsøving og idrett for Line Danielsen, st. nr. 30030379 – FLU – KIF –
Levanger. Ansettelsesperioden er 01.08.2020- 15.09.2021.
Ansettelsen i midlertidig åremålsstilling hjemles i Statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar
for faggruppeleder for kroppsøving, idrett og friluftsliv.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge vikariat i 100 % åremålsstilling som
faggruppeleder for kroppsøving og idrett for Line Danielsen, st. nr. 30030379 – FLU – KIF –
Levanger. Ansettelsesperioden er 01.08.2020- 15.09.2021.
Ansettelsen i midlertidig åremålsstilling hjemles i Statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar
for faggruppeleder for kroppsøving, idrett og friluftsliv.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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224/20 Ansettelse av ytterligere én kandidat i fast stilling i forbindelse med
søkere til stilling 30072713 - Heidi Vollan Solvik - Universitetslektor i
veterinærmedisin - FBA Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
224/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Heidi Vollan Solvik i fast stilling som
universitetslektor i veterinærmedisin, FBA Bodø. Ansettelsen kommer i tillegg til fast
ansettelse av Kjersti Selstad Utaaker i den opprinnelig utlyste stillingen, og Vollan Solvik
ansettes derfor i stillingsnummer 30070957.
Møtebehandling
Følgende presiseres i vedtaket «Ansettelsen forutsetter at krav om utdanningsfaglig
kompetanse oppnås innen to år etter ansettelsen».
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Heidi Vollan Solvik i fast stilling som
universitetslektor i veterinærmedisin, FBA Bodø.
Ansettelsen forutsetter at Solvik oppfyller utdanningsfaglig kompetanse innen to år.
Ansettelsen kommer i tillegg til fast ansettelse av Kjersti Selstad Utaaker i den opprinnelig
utlyste stillingen, og Vollan Solvik ansettes derfor i stillingsnummer 30070957.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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225/20 Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som professor,
Erlend Birkeland Nilsen, st.nr. 30089350 – FBA Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
225/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne rapport fra sakkyndig komite og
på grunnlag av denne tildele Erlend Birkeland Nilsen opprykk fra stilling som
førsteamanuensis II til stilling som professor II fra 01.08.2020, st.nr. 30089350 - FBA
Steinkjer.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger §
2-4.

Møtebehandling
Vedtaksformulering endres i henhold til HR-sjefens kommentar om at endres stillingskode
hjemles i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-2.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å endre tidligere vedtak med hensyn til
stillingskode etter fremlagt rapport fra sakkyndig komite, og vedtar å ansette Erlend Birkeland
Nilsen som professor II fra 01.08.2020, st.nr. 30089350 – FBA Steinkjer.
Ansettelsen er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger §
1-2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr
23/20

Arkivsak

20/01422-1

Tittel

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleie - st.nr. 30080669 - FSH Mo i Rana

42
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

23.06.2020 kl. 12:00
Postmøte
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per Jarle Bekken, Per Bjarne Ravnå, Brit
Torunn Rohnes, Maren Thun

Forfall:

Arne Brinchmann

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hjertøy Breimo, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
226/20

20/0105318

Ansettelse vikariat - universitetslektor i kjemi - st. nr.
30090202 - FBA - Bodø

2

227/20

20/0108810

Ansettelse i stipendiatstilling (3-årig) innen molekylær
utviklingsbiologi - InnControl - st.nr. 30072082 - FBA Bodø

3

228/20

16/0539117

Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som
universitetslektor, st.nr. 30071239, HHN Steinkjer -

4

229/20 20/01799-1

Direkte ansettelse i midlertidig 10% stilling som forsker, st.
nr. 30090692, HHN Bodø

5

230/20 20/01803-1

Direkte ansettelse i midlertidig 20% stilling som forsker, st.
nr. 30090691, HHN Bodø

6

Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som vit.ass. st.nr. 30089078 - FSH Bodø

7

231/20

19/0396410

Teams, 23.06.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder
1
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226/20 Ansettelse vikariat - universitetslektor i kjemi - st. nr. 30090202 - FBA
- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
226/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Silje Martinsen i vikariat (100 %
stilling) – som universitetslektor i kjemi – st. nr. 30090202 – FBA – Bodø for perioden
01.07.20-31.12.21.
Dersom Silje Martinsen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Odrun Arna Gederaas
3. Elena Artamonova
Dersom samtlige kandidater takker nei, vurderes andre kandidater for intervju, eventuelt
lyses stillingen ut på nytt.
Ansettelsen av vikariatet er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b.
Møtebehandling
Det forutsettes at den som ansettes gjennomfører introduksjonskurs på ca 40 timer i
universitetspedagogikk når det blir tilbudt.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Silje Martinsen i vikariat (100 %
stilling) – som universitetslektor i kjemi – st. nr. 30090202 – FBA – Bodø for perioden
01.07.20-31.12.21.
Dersom Silje Martinsen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Odrun Arna Gederaas
3. Elena Artamonova
Den som ansettes forutsetter å gjennomføre et introduksjonskurs når det blir tilbudt ved
Nord universitet.
Dersom samtlige kandidater takker nei, vurderes andre kandidater for intervju, eventuelt
lyses stillingen ut på nytt.
Ansettelsen av vikariatet er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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227/20 Ansettelse i stipendiatstilling (3-årig) innen molekylær
utviklingsbiologi - InnControl - st.nr. 30072082 - FBA Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
227/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Eirik Austad i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat i molekylær utviklingsbiologi st.nr. 30072082 – FBA – Bodø.
Dersom Austad takker nei til stillingen tilbys denne i følgende rekkefølge til:
2. Rouqya Mumtaz
3. Mari Austad Brandt
4. Håkon Muland Kenich
Dersom ingen av de innstilt takker ja til stillingen vurderes øvrige søkere for intervju,
eventuelt lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Eirik Austad i 3-årig midlertidig
stilling som stipendiat i molekylær utviklingsbiologi st.nr. 30072082 – FBA – Bodø.
Dersom Austad takker nei til stillingen tilbys denne i følgende rekkefølge til:
2. Rouqya Mumtaz
3. Mari Austad Brandt
4. Håkon Muland Kenich
Dersom ingen av de innstilt takker ja til stillingen vurderes øvrige søkere for intervju,
eventuelt lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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228/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor,
st.nr. 30071239, HHN Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
228/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Lars Hovdan
Molden i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr. 30071239, HHN Steinkjer for
perioden 5.8.2020 – 31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b - vikar i påvente av
ansettelse etter utlysning.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Lars Hovdan
Molden i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr. 30071239, HHN Steinkjer for
perioden 5.8.2020 – 31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b - vikar i påvente av
ansettelse etter utlysning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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229/20 Direkte ansettelse i midlertidig 10% stilling som forsker, st. nr.
30090692, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
229/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for faglige stillinger vedtar å ansette Marita Blomkvist i midlertidig 10 %
stilling som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30090692 – HHN - Bodø for
perioden 01.07.2020 – 31.12.2024.
Direkte midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, jf.
forskrift til statsansatteloven §3 tredje ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for faglige stillinger vedtar å ansette Marita Blomkvist i midlertidig 10 %
stilling som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30090692 – HHN - Bodø for
perioden 01.07.2020 – 31.12.2024.
Direkte midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, jf.
forskrift til statsansatteloven §3 tredje ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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230/20 Direkte ansettelse i midlertidig 20% stilling som forsker, st. nr.
30090691, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
230/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for faglige stillinger vedtar å ansette Roman Vakulchuk i midlertidig 20 %
stilling som forsker (st.kode 1109), st.nr. 30090691 – HHN - Bodø for
perioden 01.07.2020 – 31.12.2022.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i Universitets og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Hjemmel ble endret i vedtak i henhold til HR-sjefens kommentar i saksfremlegg.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for faglige stillinger vedtar å ansette Roman Vakulchuk i midlertidig 20 %
stilling som forsker (st.kode 1109), st.nr. 30090691 – HHN - Bodø for
perioden 01.07.2020 – 31.12.2022.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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231/20 Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som vit.ass. - st.nr. 30089078
- FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
231/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad om ulønnet permisjon fra
Monica C. Hansen i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent for perioden 18.6.2020 –
31.7.2020 – st.nr. 30089078 – FSH Bodø.
Permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad om ulønnet permisjon fra
Monica C. Hansen i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent for perioden 18.6.2020 –
31.7.2020 – st.nr. 30089078 – FSH Bodø.
Permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.08.2020 kl. 08:15
Teams
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per Bjarne Ravnå, Brit Torunn Rohnes, Per
Jarle Bekken,
Arne Brinchmann deltok i møtet på alle saker med unntak av sak
232/20, 233/20 og 272/20.

Forfall:

Maren Thun

Andre:

Runar Michaelsen (deltok i møtet fra sak 248/20) , Eirin Åsheim,
Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
232/20 20/02007-1

Utlysning av 1-2 stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk - st.nr.
30081502 - FLU - BLU - Bodø

233/20 20/01985-1

Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis/
førstelektor i norsk/ norskdidaktikk - st. nr. 30073681 – FLU 7
- GLU - Nesna

234/20 20/01930-1

Utlysning av 100% fast stilling som
professor/førsteamanuensis i strategisk
kompetanseledelse - st.nr. 30091133 - HHN - Bodø

8

235/20 20/01480-1

Utlysning av åremålsstilling som studieleder ved bachelor i
sykepleie - st.nr. 30090628 - FSH - Vesterålen

9

236/20 20/01874-1

Utlysning 100% fast stilling som førsteamanuensis i
helsevitenskap - st.nr. 30091163 - FSH - Bodø

10

1
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237/20 20/02217-1

Utlysning av stipendiatstilling - PhD on effect of climate
warming on marine ecology and ecosystems - st. nr.
30091401- FBA - Bodø

11

238/20 20/02215-1

Utlysning av stipendiatstilling - ERC-linked PhD fellowship
in mitochondrial epigenetics in fish - st. nr. 30073229 - FBA
- Bodø

12

239/20 20/02048-1

Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis i
internasjonale relasjoner - st.nr. 30085479 - FSV - Bodø

13

240/20 20/02047-1

Utlysning av fire 100% midlertidige stillinger som stipendiat
i sosiologi - st.nr. 30071979, 30072017, 30072053 og
14
30086340 - FSV - Bodø/Levanger

241/20 20/02226-1

Utlysning av tre faste 100% stillinger som
førsteamanuensis i organisasjon og ledelse st.nr.
30091551, 30091552 og 30091553 - FSV Bodø/Levanger

15

242/20

19/0267722

Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis i
strategisk kommunikasjon - st.nr. 30086343 - FSV - Bodø

16

243/20

18/0292412

Forlengelse av 100% midlertidig ansettelse i stilling som
universitetslektor i PPU - st. nr. 30080513 - FLU - Levanger

17

244/20 20/01970-1

Direkte midlertidig ansettelse i 20% bistilling som dosent II
i pedagogikk - st.nr. 30080326 - FLU - BLU - Levanger -

18

17/00731245/20
11

Midlertidig økning av stillingsandel fra 50% til 100% stilling
som førsteamanuensis i samfunnsfag - st. nr. 30071278 FLU - GLU- Levanger

19

246/20 18/03283-6

Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse i 20 %
bistilling som professor II i pedagogikk, st.nr. 30080925,
FLU BLU Bodø

20

247/20

20/0107211

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen
helsevitenskap

21

248/20

15/0211912

Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som
universitetslektor - st.nr. 30071750 - FSH - Mo i Rana

22

249/20 18/03312-9

Forlenget ansettelse i 100% midlertidig stilling som
høgskolelærer i sykepleiefag - st.nr. 30081043 – FSH Levanger

23

250/20 19/01789-6

Forlenget ansettelse i 100% midlertidig stilling som
førsteamanuensis i helsevitenskap - st.nr. 30085705 – FSH - 24
Bodø

2
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251/20

18/0455411

Søknad om permisjon fra fast stilling som universitetslektor
25
i sykepleie - st.nr. 30082779 - FSH - Bodø

252/20

16/0343913

Ansettelse i 100% fast stilling som universitetslektor i
sykepleiefag - st.nr. 30070833 - FSH - Levanger

26

253/20

16/0020024

Utvidet stillingsandel i fast stilling som universitetslektor
innen veiledningspedagogikk - st.nr. 30071163 - FSH
Levanger

27

20/00924254/20
16

Ansettelse i 100% fast stilling som universitetslektor i
sykepleie (geriatri/eldreomsorg) - st.nr. 30089861 – FSH Mo i Rana

28

18/02457255/20
80

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen
helsevitenskap og
spiseforstyrrelser - gradert oppstart – st. nr. 30079707 FSH - Bodø

29

256/20 17/01285-3

Søknad om forlengelse av ph.d. som følge av
koronapandemien - stipendiat Ingunn Fylkesnes - FSV

30

Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien – FSV - Bodø

31

Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien - FSV - Bodø

32

Ansettelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i
medie- og kunstfag, st.nr. 30074173 - FSV Levanger

33

260/20 19/01399-7

Direkte ansettelse i 100 % midlertidig stilling som
universitetslektor i sosialt arbeid - st.nr. 30085151 - FSV Bodø

34

261/20 19/02089-6

Søknad om 40 % permisjon uten lønn fra fast stilling som
førsteamanuensis 30084002 - FSV Bodø -

35

262/20 18/01654-8

Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien - FSV - Bodø

36

257/20

17/0106213

258/20 19/01034-7
259/20

20/0009014

263/20

16/0442723

Ansettelse i 40 % fast stilling som universitetslektor i
sosialfag – st.nr. 30071709 – FSV - Bodø

37

264/20

16/0385612

Forlengelse av midlertidig 20% bistilling som
førsteamanuensis II i bedriftsøkonomi - st. nr. 30071462 HHN – Bodø – fra 01.09.2020 til 31.08.2021

388
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20/01194265/20
14

Ansettelse i 100 % fast stilling som førsteamanuensis i
ledelse og strategier for digital transformasjon - st.nr.
30090377 – HHN - Bodø

39

266/20

17/0118915

Forlengelse av 100% midlertidig ansettelse som forsker st.nr. 30072929 - HHN - Bodø

40

267/20

20/0078716

Ansettelse i 100% fast stilling som førsteamanuensis i
strategi og ledelse - st. nr. 30089810 - HHN - Bodø

41

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor, st.
nr. 30066011, HHN Bodø

42

268/20 16/04438-4
269/20

15/0242118

Forlengelse av ansettelse i midlertidig stilling som
førsteamanuensis, st.nr. 30071978, HHN Bodø

43

270/20

20/0105519

Ansettelse i to 100% faste stillinger som universitetslektor i
trafikk - st.nr. 30090262 - HHN - Stjørdal

44

271/20

15/0194223

Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor,
st.nr. 30071716, HHN Mo

45

272/20

15/0136514

Søknad om opprykk fra stilling som førsteamanuensis til
stilling som professor - st. nr. 30071357 – FBA - Bodø

46

273/20

18/0169612

Forlengelse i midlertidig 100% stilling som forsker (kode
1109) st. nr. 30071722 – FBA – Bodø.

47

Forlengelse av ansettelse i 20% bistilling som
førsteamanuensis II - st. nr. 30085640 - FLU - Bodø

48

274/20 19/01835-7
Orienteringssaker
24/20

20/01897-1

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i 100 % stilling som
universitetslektor i idrettsvitenskap - st.nr. 30070720 - FLU 49
– KiF Levanger

25/20

15/02227-8

Ansettelse - Overgang til fast 40 % stilling som
førsteamanuensis i statsvitenskap/ internasjonale
relasjoner, st.nr. 30016008 - FSV Bodø

49

26/20

17/01062-9

Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som
universitetslektor, st.nr. 30072754 - FSV Bodø

49

27/20

19/03370-5

Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse som vikar i
stilling som universitetslektor i drama, st.nr. 30072762, FLU 49
KK Verdal

4
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28/20

20/01948-1

Direkte ansettelse i 100 % midlertidig stilling som
universitetslektor i matematikk, st. nr. 30070757- FLU GLU - Nesna

29/20

20/01961-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
førsteamanuensis i matematikk, st. nr. 30081883 FLU - GLU 49
- Levanger

30/20

20/01966-1

Direkte midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
universitetslektor, st.nr. 30091157 - FSV Bodø

49

31/20

20/01979-1

Direkte ansettelse i midlertidig 68 % stilling som
universitetslektor st.nr 300091158 - FSV Bodø

49

32/20

20/01982-1

Direkte ansettelse i midlertidig 68 % stilling som
universitetslektor st.nr 300091159 - FSV Bodø

49

33/20

20/02014-1

Ansettelse i 100% midlertidig stilling som vitenskapelig
assistent - st.nr. 30090960 - HHN - Bodø

49

34/20

17/0106212

Søknad om forlengelse av stipendiatperiode på bakgrunn
av omsorgspermisjon

49

35/20

17/01050-4

Direkte ansettelse i 90% midlertidig stilling som
universitetslektor - st.nr 30091160 - FSV - Bodø

49

36/20

17/00719-1

Overføring av 50 % stilling som førsteamanuensis i musikk
fra FLU til FSV

49

37/20

16/0376110

Opprykk fra stilling som høgskolelærer til stilling som
universitetslektor - st.nr. 30071297 - HHN - Stjørdal

49

38/20

20/02011-1

Midlertidig ansettelse i 100% stilling som vitenskapelig
assistent - st.nr. 30090961 - HHN - Stjørdal

49

39/20

18/0169614

Forlengelse i midlertidig stilling som forsker - st. nr.
30071722 i perioden 01.07.2020-31.08.2020 - FBA - Bodø

49

Teams, 11.08.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

5
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232/20 Utlysning av 1-2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i
pedagogikk - st.nr. 30081502 - FLU - BLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
232/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30081502, FLU BLU Bodø.
Møtebehandling
Utvalget presiserer i vedtaket at de utlyste stillingene er 100% og faste.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 100% faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30081502, FLU BLU Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
360
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233/20 Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i
norsk/ norskdidaktikk - st. nr. 30073681 – FLU - GLU - Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
233/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en 100% fast stilling som
førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30073681, FLU, GLU Nesna.
Møtebehandling
Utlysningsteksten justeres slik at det fremkommer tydelig at fast kontorsted er Bodø eller
Levanger, men at midlertidig kontorsted til og med 2022 er Nesna
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en 100% fast stilling som
førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30073681, FLU, GLU.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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234/20 Utlysning av 100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i
strategisk kompetanseledelse - st.nr. 30091133 - HHN - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
234/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 100% fast stilling som
professor/førsteamanuensis i strategisk kompetanseledelse, st.nr. 30091133, HHN Bodø i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 100% fast stilling som
professor/førsteamanuensis i strategisk kompetanseledelse, st.nr. 30091133, HHN Bodø i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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235/20 Utlysning av åremålsstilling som studieleder ved bachelor i sykepleie st.nr. 30090628 - FSH - Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
235/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som studieleder ved
bachelor i sykepleie i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30090628, FSH
Vesterålen.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut åremålsstilling som studieleder ved
bachelor i sykepleie i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30090628, FSH
Vesterålen.
Utlysning i åremålsstilling hjemles i UHL § 6-4, nr. 1 bokstav d.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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236/20 Utlysning 100% fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap st.nr. 30091163 - FSH - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
236/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 100% fast stilling som
førsteamanuensis i helsevitenskap tilknyttet bachelor paramedisin i henhold til vedlagte
forslag til utlysningstekst – st.nr. 30091163 - FSH Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 100% fast stilling som
førsteamanuensis i helsevitenskap tilknyttet bachelor paramedisin i henhold til vedlagte
forslag til utlysningstekst – st.nr. 30091163 - FSH Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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237/20 Utlysning av stipendiatstilling - PhD on effect of climate warming on
marine ecology and ecosystems - st. nr. 30091401- FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
237/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «PhD on effect of climate warming on marine ecology and ecosystems – st.
nr. 30091401 – FBA – Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «PhD on effect of climate warming on marine ecology and ecosystems – st.
nr. 30091401 – FBA – Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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238/20 Utlysning av stipendiatstilling - ERC-linked PhD fellowship in
mitochondrial epigenetics in fish - st. nr. 30073229 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
238/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «ERC-linked PhD fellowship in mitochondrial epigenetics in fish» - st. nr.
30073229 – FBA –Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «ERC-linked PhD fellowship in mitochondrial epigenetics in fish» - st. nr.
30073229 – FBA –Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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239/20 Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis i internasjonale
relasjoner - st.nr. 30085479 - FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
239/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i internasjonale relasjoner i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr.
30085479, FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i internasjonale relasjoner i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr.
30085479, FSV Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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240/20 Utlysning av fire 100% midlertidige stillinger som stipendiat i sosiologi
- st.nr. 30071979, 30072017, 30072053 og 30086340 - FSV - Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
240/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire 100% midlertidige stillinger som
stipendiat i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071979, 30072017, 30072053 og
30086340, FSV Bodø/Levanger.
Alle stillingene er 3-årige uten pliktarbeid.
De midlertidige utlysningene er hjemlet i UH-loven § 6-4, punkt 1, bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire 100% midlertidige stillinger som
stipendiat i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071979, 30072017, 30072053 og
30086340, FSV Bodø/Levanger.
Alle stillingene er 3-årige uten pliktarbeid.
De midlertidige utlysningene er hjemlet i UH-loven § 6-4, punkt 1, bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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241/20 Utlysning av tre faste 100% stillinger som førsteamanuensis i
organisasjon og ledelse st.nr. 30091551, 30091552 og 30091553 - FSV
Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
241/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre stillinger som førsteamanuensis i
Organisasjon og ledelse, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30091551,
30095152 og 30091953 – FSV Bodø/Levanger.
Møtebehandling
I vedlagt utlysningstekst korrigeres skrivefeil i overskrift, og teksten «Ansettelse som
førsteamanuensis» under overskriften «Kvalifikasjonskrav» fjernes.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre stillinger som førsteamanuensis i
Organisasjon og ledelse, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30091551,
30095152 og 30091953 – FSV Bodø/Levanger med de mindre korrigeringene som fremkom i
møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15
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242/20 Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis i strategisk
kommunikasjon - st.nr. 30086343 - FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
242/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon, i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr.
30086343, FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon, i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr.
30086343, FSV Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16
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243/20 Forlengelse av 100% midlertidig ansettelse i stilling som
universitetslektor i PPU - st. nr. 30080513 - FLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
243/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Berit Rotmo i 100 % stilling som universitetslektor i PPU, st. nr. 30080513, FLU Levanger, for
perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1 bokstav a, arbeid av midlertidig
karakter.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Berit Rotmo i 100 % stilling som universitetslektor i PPU, st. nr. 30080513, FLU Levanger, for
perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9, nr. 1 bokstav a, arbeid av midlertidig
karakter.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
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244/20 Direkte midlertidig ansettelse i 20% bistilling som dosent II i
pedagogikk - st.nr. 30080326 - FLU - BLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
244/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vigdis Glaser midlertidig i 20 %
bistilling som dosent II i pedagogikk i perioden 01.10.2020 – 30.09.2021, st.nr. 30080326,
FLU BLU Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-6.
Møtebehandling
Fornavn korrigeres til Vibeke.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vibeke Glaser midlertidig i 20 %
bistilling som dosent II i pedagogikk i perioden 01.10.2020 – 30.09.2021, st.nr. 30080326,
FLU BLU Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18
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245/20 Midlertidig økning av stillingsandel fra 50% til 100% stilling som
førsteamanuensis i samfunnsfag - st. nr. 30071278 - FLU - GLU- Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
245/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å midlertidig øke stillingsandelen for Astrid
Wale fra 50% til 100% stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag, st. nr. 30071278, FLU,
GLU, Levanger. Ansettelsesperioden er for 01.08.2020 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9. nr. 1, bokstav b, arbeid for andre.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å midlertidig øke stillingsandelen for Astrid
Wale fra 50% til 100% stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag, st. nr. 30071278, FLU,
GLU, Levanger. Ansettelsesperioden er for 01.08.2020 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9. nr. 1, bokstav b, arbeid for andre.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19
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246/20 Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i pedagogikk, st.nr. 30080925, FLU BLU Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
246/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Elisabeth Bjørnestad i 20 % bistilling som professor II i pedagogikk for perioden 1. september
2020 til 30. august 2022, st.nr. 30080925, FLU BLU Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-6.
Møtebehandling
Sluttdato korrigeres til 31.08.2020.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Elisabeth Bjørnestad i 20 % bistilling som professor II i pedagogikk for perioden 1. september
2020 til 31. august 2022, st.nr. 30080925, FLU BLU Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20
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247/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen helsevitenskap
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
247/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Karoline Louise Selvik i 50 % i 6 år i
utdanningsstilling som stipendiat, st.nr. 30091301 – FSH Bodø. Stillingen er tilknyttet
prosjektet «The role of socioeconomic factors in the rise in mental health problems and selfharm in young people – The Young-HUNT Study».
Ansettelsen gjelder fra og med 24.08.2020 eller annet tiltredelsestidspunkt etter avtale med
dekan.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Karoline Louise Selvik i 50 % i 6 år i
utdanningsstilling som stipendiat, st.nr. 30091301 – FSH Bodø. Stillingen er tilknyttet
prosjektet «The role of socioeconomic factors in the rise in mental health problems and selfharm in young people – The Young-HUNT Study».
Ansettelsen gjelder fra og med 24.08.2020 eller annet tiltredelsestidspunkt etter avtale med
dekan.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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248/20 Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som universitetslektor st.nr. 30071750 - FSH - Mo i Rana
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
248/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anne Deinboll om
ulønnet permisjon fra fast stilling som universitetslektor for perioden 01.09.2020 –
31.8.2023 – st.nr. 30071750 – FSH - Mo i Rana.
Permisjon gis iht. Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1 og 2.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anne Deinboll om
ulønnet permisjon fra fast stilling som universitetslektor for perioden 01.09.2020 –
31.8.2023 – st.nr. 30071750 – FSH - Mo i Rana.
Permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1 og 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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249/20 Forlenget ansettelse i 100% midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag - st.nr. 30081043 – FSH - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
249/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Trine Følstad Walderhaug i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag - st.nr. 30081043 - FSH – Levanger - for
perioden 01.08.2020 – 31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar for Odil
Sætertrø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Trine Følstad Walderhaug i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag - st.nr. 30081043 - FSH – Levanger - for
perioden 01.08.2020 – 31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar for Odil
Sætertrø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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250/20 Forlenget ansettelse i 100% midlertidig stilling som førsteamanuensis
i helsevitenskap - st.nr. 30085705 – FSH - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
250/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ranjan Parajuli i
100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap - st.nr. 30085705 – FSH Bodø - for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021.
Ansettelse i midlertidig stilling hjemles i statsansatteloven § 9 (1) bokstav a– arbeid av
midlertidig karakter.
Møtebehandling
Utvalget påpeker at ansettelsen som førsteamanuensis forutsetter gjennomføring av
introduksjonskurs i universitetspedagogikk ved Nord universitet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ranjan Parajuli i
100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap - st.nr. 30085705 – FSH Bodø - for perioden 01.09.2020 – 31.08.2021.
Parajuli pålegges å gjennomføre introduksjonskurs i universitetspedagogikk etter avtale med
dekan.
Ansettelse i midlertidig stilling hjemles i statsansatteloven § 9 (1) bokstav a– arbeid av
midlertidig karakter.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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251/20 Søknad om permisjon fra fast stilling som universitetslektor i
sykepleie - st.nr. 30082779 - FSH - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
251/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anette Tast om ulønnet
permisjon fra fast stilling som universitetslektor for perioden 01.09.2020 – 31.08.2023 –
st.nr. 30082779 – FSH - Bodø.
Permisjon gis iht. Nord universitets personalreglement § 22, punkt 1 og 2.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anette Tast om ulønnet
permisjon fra fast stilling som universitetslektor for perioden 01.09.2020 – 31.08.2023 –
st.nr. 30082779 – FSH - Bodø.
Permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 22, punkt 1 og 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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252/20 Ansettelse i 100% fast stilling som universitetslektor i sykepleiefag st.nr. 30070833 - FSH - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
252/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å gjøre Sidsel M. Ekren stilling som
universitetslektor i sykepleiefag fast i 100% med virkning fra 01.08.2020, st.nr. 30070833,
FSH Levanger, jf. statsansatteloven § 9 (3).
Møtebehandling
Utvalget omformulerte vedtaksformulering i henhold til praksis.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å omgjøre Sidsel M. Ekrens midlertidige
stilling som universitetslektor i sykepleiefag til fast 100% stilling med virkning fra
01.08.2020, st.nr. 30070833, FSH Levanger, jf. statsansatteloven § 9 (3).
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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253/20 Utvidet stillingsandel i fast stilling som universitetslektor innen
veiledningspedagogikk - st.nr. 30071163 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
253/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utvide stillingsprosenten fra 50 til 100 % i
fast stilling som universitetslektor innen veiledningspedagogikk fra 1.1.2021– st.nr.
30071163 – FSH Levanger.
Møtebehandling
Navn på stillingsinnehaver Runar Johannesen, inkluderes i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utvide stillingsprosenten for Runar
Johannesen fra 50 til 100 % i fast stilling som universitetslektor innen veiledningspedagogikk
fra 1.1.2021– st.nr. 30071163 – FSH Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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254/20 Ansettelse i 100% fast stilling som universitetslektor i sykepleie
(geriatri/eldreomsorg) - st.nr. 30089861 – FSH - Mo i Rana
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
254/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Maibritt Lervik i 100% fast stilling
som universitetslektor i sykepleie (geriatri/eldreomsorg) fra 01.08.2020/ etter avtale, st.nr.
30089861, FSH Mo i Rana.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Maibritt Lervik i 100% fast stilling
som universitetslektor i sykepleie (geriatri/eldreomsorg) fra 01.08.2020/ etter avtale, st.nr.
30089861, FSH Mo i Rana.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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255/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat innen helsevitenskap
og spiseforstyrrelser - gradert oppstart – st. nr. 30079707 - FSH - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
255/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar på bakgrunn av særskilt grunnlag, gradert
oppstart for Sanja Krvavac, som ble vedtatt ansatt i en treårig midlertidig stilling som
stipendiat innen helsevitenskap og spiseforstyrrelser den 23.06.2020.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.09.2020 i 50 % stilling og fra 01.01.2021 i 100 %
stilling, og hjemles i Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g og Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger i postdoc, stipendiat, vit.ass .§ 1-3 (7).
Møtebehandling
Sluttdato er beregnet til 31.10.2023.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar på bakgrunn av særskilt grunnlag, gradert
oppstart for Sanja Krvavac, som ble vedtatt ansatt i en treårig midlertidig stilling som
stipendiat innen helsevitenskap og spiseforstyrrelser den 23.06.2020.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.09.2020 i 50 % stilling og fra 01.01.2021 –
31.10.2023 i 100 % stilling.
Ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g og Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger i postdoc, stipendiat, vit.ass .§ 1-3 (7).

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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256/20 Søknad om forlengelse av ph.d. som følge av koronapandemien stipendiat Ingunn Fylkesnes - FSV
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
256/20

Innstilling til vedtak:
Dekan innstiller at Ingunn Fylkesnes innvilges forlengelse av sin ph.d. -periode med tre uker
som følge av koronapandemien.
Møtebehandling
Formulering av vedtak endres i henhold til praksis. Ny sluttdato er beregnet til 21.09.2020.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Ingunn Fylkenes forlengelse av
ansettelsesperioden som stipendiat med tre uker som følge av koronapandemien. Ny
sluttdato er beregnet til 21.09.2020.
Forlengelsen er i henhold til Nord universitet sin vedtatte policy vedrørende forlengelse av
ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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257/20 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien – FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
257/20

Innstilling til vedtak:
Dekan innstiller på at Bjørnar Blaalid ikke innvilges forlengelse av sin stipendiat periode som
følge av koronapandemien.
Møtebehandling
Formulering av vedtak endres i henhold til praksis.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå Bjørnar Blaalid sin søknad om
forlengelse av ansettelsesperioden som stipendiat.
Avslaget er i henhold til Nord universitet sin vedtatte policy vedrørende forlengelse av ph.d.kandidater som følge av koronapandemien.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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258/20 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien - FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
258/20

Innstilling til vedtak:
Dekan innstiller på at Alin Ake-Kob ikke innvilges forlengelse av sin ph.d.- periode som følge
av koronapandemien.
Møtebehandling
Formulering av vedtak endres i henhold til praksis.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå Alin Ake-Kob sin søknad om
forlengelse av ansettelsesperioden som stipendiat.
Avslaget er i henhold til Nord universitet sin vedtatte policy vedrørende forlengelse av ph.d.kandidater som følge av koronapandemien.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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259/20 Ansettelse i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i medie- og
kunstfag, st.nr. 30074173 - FSV Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
259/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Nora Sørensen Vaage i fast 100 %
stilling som førsteamanuensis i medie- og kunstfag, st.nr. 30074173 – FSV Levanger.
Dersom Vaage takker nei skal Ahmet Gürata tilbys midlertidig 100 % stilling som
førsteamanuensis i medie- og kunstfag i 2 år (FSV Levanger). Dersom Gürata ved periodens
utløp utviser tilstrekkelig gode kunnskaper i et skandinavisk språk skal han tilbys stillingen
som fast stilling.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-5 punkt 1
bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Nora Sørensen Vaage i fast 100 %
stilling som førsteamanuensis i medie- og kunstfag, st.nr. 30074173 – FSV Levanger.
Dersom Vaage takker nei skal Ahmet Gürata tilbys midlertidig 100 % stilling som
førsteamanuensis i medie- og kunstfag i 2 år (FSV Levanger). Dersom Gürata ved periodens
utløp utviser tilstrekkelig gode kunnskaper i et skandinavisk språk skal han tilbys stillingen
som fast stilling.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-5 punkt 1
bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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260/20 Direkte ansettelse i 100 % midlertidig stilling som universitetslektor i
sosialt arbeid - st.nr. 30085151 - FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
260/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sandra Rosemarie Jervås i
midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sosialt arbeid for perioden 01.08.20 –
31.12.20, st.nr. 30085151, FSV Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte §9 punkt 1 bokstav a, vikar i
påvente av fast ansettelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sandra Rosemarie Jervås i
midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i sosialt arbeid for perioden 01.08.20 –
31.12.20, st.nr. 30085151, FSV Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte §9 punkt 1 bokstav a, vikar i
påvente av fast ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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261/20 Søknad om 40 % permisjon uten lønn fra fast stilling som
førsteamanuensis 30084002 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
261/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Jan-Kåre Breivik 40 % permisjon
uten lønn fra stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid (stilling 30084002) fra 1.08.2020
til 31.12.2020.
Permisjonen er i henhold til personalreglementet § 23 punkt 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Jan-Kåre Breivik 40 % permisjon
uten lønn fra stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid (stilling 30084002) fra 1.08.2020
til 31.12.2020.
Permisjonen er i henhold til personalreglementet § 23 punkt 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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262/20 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode som følge av
koronapandemien - FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
262/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for faglige stillinger innstiller på at Kathinka F. Evertsen innvilges
forlengelse av sin ph.d.- periode med seks – 6 – uker som følge av koronapandemien.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for faglige stillinger innstiller på at Kathinka F. Evertsen innvilges
forlengelse av sin ph.d.- periode med seks – 6 – uker som følge av koronapandemien.
Forlengelsen er i henhold til Nord universitet sin vedtatte policy vedrørende forlengelse av
ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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263/20 Ansettelse i 40 % fast stilling som universitetslektor i sosialfag – st.nr.
30071709 – FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
263/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Magnus Sivertsen Sørvig i 40 % fast
stilling som universitetslektor i sosialfag, st.nr. 30071709, FSV Bodø.
Møtebehandling
Fast stilling er fra 01.08.2020.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Magnus Sivertsen Sørvig i 40 % fast
stilling fra 01.08.2020 som universitetslektor i sosialfag, st.nr. 30071709, FSV Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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264/20 Forlengelse av midlertidig 20% bistilling som førsteamanuensis II i
bedriftsøkonomi - st. nr. 30071462 - HHN – Bodø – fra 01.09.2020 til
31.08.2021
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
264/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Gowindage
Chamara Jayanath Kuruppu i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i
Bedriftsøkonomi - st.nr. 30071462 – HHN - Bodø- fra 01.09.2020 til 31.08.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Gowindage
Chamara Jayanath Kuruppu i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i
Bedriftsøkonomi - st.nr. 30071462 – HHN - Bodø- fra 01.09.2020 til 31.08.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38
392

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 11.08.20 ordinært møte korrigert versjon 12.08.20

265/20 Ansettelse i 100 % fast stilling som førsteamanuensis i ledelse og
strategier for digital transformasjon - st.nr. 30090377 – HHN - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
265/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Anastasiya Henk i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i ledelse og strategier for digital transformasjon, st. nr. 30090377,
HHN Bodø.
Møtebehandling
Saken sendes tilbake.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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266/20 Forlengelse av 100% midlertidig ansettelse som forsker - st.nr.
30072929 - HHN - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
266/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Veronika Vakulenko
i midlertidig 100 % stilling som forsker (kode 1109), st.nr. 30072929, HHN Bodø.
Forlengelsen er for perioden 01.09.2020 – 31.12.2022.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Veronika Vakulenko
i midlertidig 100 % stilling som forsker (kode 1109), st.nr. 30072929, HHN Bodø.
Forlengelsen er for perioden 01.09.2020 – 31.12.2022.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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267/20 Ansettelse i 100% fast stilling som førsteamanuensis i strategi og
ledelse - st. nr. 30089810 - HHN - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
267/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Hanne Stokvik i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i strategi og ledelse, st. nr. 30089810, HHN Bodø.
Møtebehandling
Saken sendes tilbake.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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268/20 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor, st. nr.
30066011, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
268/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Vu Tran i en 100 % fireårig
åremålsstilling som postdoktor etter avlagt godkjent doktorgrad høsten 2020.
Tiltredelsesdato avtales med dekan.
Ansettelse i åremålsstilling som postdoktor er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4,
bokstav f.
Møtebehandling
Saken sendes tilbake.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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269/20 Forlengelse av ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis,
st.nr. 30071978, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
269/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Petter Gullmark i midlertidig stilling
som førsteamanuensis, st.nr. 30071978, HHN Bodø, for perioden 01.10.2020 – 30.06.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.
Møtebehandling
Utvalget påpeker at ansettelsen som førsteamanuensis forutsetter gjennomføring av
introduksjonskurs i universitetspedagogikk ved Nord universitet. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Petter Gullmark i midlertidig stilling
som førsteamanuensis, st.nr. 30071978, HHN Bodø, for perioden 01.10.2020 – 30.06.2021.
Gullmark pålegges å gjennomføre introduksjonskurs i universitetspedagogikk etter avtale
med dekan.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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270/20 Ansettelse i to 100% faste stillinger som universitetslektor i trafikk st.nr. 30090262 - HHN - Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
270/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kari-Anne Tyvold, st.nr. 30075267,
og Johan Lofnes Hauge, st.nr. 30088779, i faste 100% stillinger som universitetslektor i
trafikk fra 01.09.2020, HHN Stjørdal.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kari-Anne Tyvold, st.nr. 30075267,
og Johan Lofnes Hauge, st.nr. 30088779, i faste 100% stillinger som universitetslektor i
trafikk fra 01.09.2020, HHN Stjørdal.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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271/20 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr.
30071716, HHN Mo
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
271/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marit Breivik-Meyer i midlertidig
100 % stilling som universitetslektor, st.nr. 30071716, HHN Mo for perioden 3.9.2020 –
31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansattelovens § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marit Breivik-Meyer i midlertidig
100 % stilling som universitetslektor, st.nr. 30071716, HHN Mo for perioden 3.9.2020 –
31.12.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansattelovens § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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272/20 Søknad om opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som
professor - st. nr. 30071357 – FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
272/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne rapport fra sakkyndig komite og
på grunnlag av denne tildele Monica Fengsrud Brinchmann opprykk fra stilling som
førsteamanuensis til stilling som professor fra 14.11.2019, st.nr. 30071357, FBA
Bodø.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
Forskerstillinger § 2-4.

Møtebehandling
Arne Brinchmann meldte seg inhabil og forlot møte før behandling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å godkjenne rapport fra sakkyndig komite og
på grunnlag av denne tildele Monica Fengsrud Brinchmann opprykk fra stilling som
førsteamanuensis til stilling som professor fra 14.11.2019, st.nr. 30071357, FBA
Bodø.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
Forskerstillinger § 2-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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273/20 Forlengelse i midlertidig 100% stilling som forsker (kode 1109) st. nr.
30071722 – FBA – Bodø.
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
273/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge engasjementet av Jorge Galindo
Villegas fra 01.09.2020-31.05.2021 i 100 % stilling forsker (kode 1109) st. nr.
30071722 – FBA – Bodø.
Ansettelsen er hjemlet i Lov om statens ansatte § 9.1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge engasjementet av Jorge Galindo
Villegas fra 01.09.2020-31.05.2021 i 100 % stilling forsker (kode 1109) st. nr.
30071722 – FBA – Bodø.
Ansettelsen er hjemlet i Lov om statens ansatte § 9, punkt 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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274/20 Forlengelse av ansettelse i 20% bistilling som førsteamanuensis II - st.
nr. 30085640 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
274/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Tom Wikman i 20 %
bistilling som førsteamanuensis II, st. nr. 30085640, FLU Bodø. Forlengelsen er perioden
01.08.2020 - 30.09.2020.
Midlertidig ansettelse hjemles i Universitets- og høgskoleloven § 6-6, særregler for
bistillinger.

Møtebehandling
Vedtaksformuleringen ble korrigert.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Tom Wikman i 20 %
bistilling som førsteamanuensis II, st. nr. 30085640, FLU Bodø. Forlengelsen er for perioden
01.08.2020 - 30.09.2020.
Midlertidig ansettelse hjemles i Universitets- og høgskoleloven § 6-6, særregler for
bistillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

25/20

15/02227-8

26/20

17/01062-9

27/20

19/03370-5

28/20

20/01948-1

29/20

20/01961-1

30/20

20/01966-1

31/20

20/01979-1

32/20

20/01982-1

33/20

20/02014-1

34/20

17/01062-12

35/20

17/01050-4

36/20

17/00719-1

37/20

16/03761-10

38/20

20/02011-1

39/20

18/01696-14

24/20

20/01897-1

Tittel

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i 100 % stilling som
universitetslektor i idrettsvitenskap - st.nr. 30070720 - FLU
– KiF Levanger
Ansettelse - Overgang til fast 40 % stilling som
førsteamanuensis i statsvitenskap/ internasjonale
relasjoner, st.nr. 30016008 - FSV Bodø
Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som
universitetslektor, st.nr. 30072754 - FSV Bodø
Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse som vikar i
stilling som universitetslektor i drama, st.nr. 30072762, FLU
KK Verdal
Direkte ansettelse i 100 % midlertidig stilling som
universitetslektor i matematikk, st. nr. 30070757- FLU GLU - Nesna
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
førsteamanuensis i matematikk, st. nr. 30081883 FLU - GLU
- Levanger
Direkte midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
universitetslektor, st.nr. 30091157 - FSV Bodø
Direkte ansettelse i midlertidig 68 % stilling som
universitetslektor st.nr 300091158 - FSV Bodø
Direkte ansettelse i midlertidig 68 % stilling som
universitetslektor st.nr 300091159 - FSV Bodø
Ansettelse i 100% midlertidig stilling som vitenskapelig
assistent - st.nr. 30090960 - HHN - Bodø
Søknad om forlengelse av stipendiatperiode på bakgrunn
av omsorgspermisjon
Direkte ansettelse i 90% midlertidig stilling som
universitetslektor - st.nr 30091160 - FSV - Bodø
Overføring av 50 % stilling som førsteamanuensis i musikk
fra FLU til FSV
Opprykk fra stilling som høgskolelærer til stilling som
universitetslektor - st.nr. 30071297 - HHN - Stjørdal
Midlertidig ansettelse i 100% stilling som vitenskapelig
assistent - st.nr. 30090961 - HHN - Stjørdal
Forlengelse i midlertidig stilling som forsker - st. nr.
30071722 i perioden 01.07.2020-31.08.2020 - FBA - Bodø
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.08.2020 kl. 12:00
Postmøte
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per-Jarle Bekken, Per Bjarne Ravnå, Brit
Torunn Rohnes, Arne Brinchmann

Forfall:

Maren Thun

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
275/20 20/02015-1

Ansettelse i 15% midlertidig stilling som vit. ass. tilknyttet
prosjektet Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP) - st.nr.
30091094 - FSH - Namsos

Teams, 11.08.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

1
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275/20 Ansettelse i 15% midlertidig stilling som vit. ass. tilknyttet prosjektet
Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP) - st.nr. 30091094 - FSH - Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
275/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ane S. B. Olsen i 15% midlertidig
stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP),
st.nr. 30091094, FSH Namsos.
Ansettelsen gjelder for perioden 01.09.2020 – 31.08.2022.
Møtebehandling
Lovhjemmel legges til i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ane S. B. Olsen i 15% midlertidig
stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP),
st.nr. 30091094, FSH Namsos.
Ansettelsen gjelder for perioden 01.09.2020 – 31.08.2022
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1, bokstav h
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.08.2020 kl. 08:15
Teams
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per Bjarne Ravnå, , Per Jarle Bekken

Forfall:

Brit Torunn Rohnes (på grunn av feil klokkeslett i møteinnkalling)
Anne-Line Bosch Strand, Arne Brinchmann

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
276/20 17/00719-6

Søknad om delvis permisjon fra stilling som
førsteamanuensis i musikk, st.nr. 30071001, FLU KK
Levanger

3

277/20 16/02816-7

Søknad om delvis permisjon fra stilling som
universitetslektor i idrett, st.nr. 30070790, FLU KiF Nesna

4

278/20

15/0233016

Forlengelse av midlertidig ansettelse i åremålsstilling som
senterleder for KKS, st. nr. 30071856 - FLU - Bodø

5

279/20

15/0177830

Søknad om forlenget ansettelse i stilling som stipendiat
som følge av koronapandemien - st.nr. 30072200 - FSH
Bodø

6

280/20 20/02330-1

Direkte ansettelse i 20% bistilling som førsteamanuensis II i
7
helsevitenskap - st.nr 30091608 - FSH Bodø

281/20

19/0322022

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleie–
st. nr 30085606 FSH Bodø

8

282/20

20/0067914

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi
tilknyttet prosjekt UrbanMine, st.nr. 30071694 - FSV Bodø

9

1
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283/20 18/01114-9

Midlertidig ansettelse i 10 % bistilling som professor II,
st.nr. 30079117 - FSV Bodø

10

284/20 16/04438-6

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som forsker, st.nr.
30072112, HHN Bodø

11

Økning av stillingsandel og forlengelse av midlertidig
ansettelse i stilling som forsker, st.nr. 30074181, HHN
Bodø

12

Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor,
st.nr. 30071320, HHN Steinkjer

113

285/20

17/0228913

286/20 16/02943-8
Orienteringssaker
40/20

20/01465-2

Ansettelse i 60% midlertidig stilling som førsteamanuensis
- st.nr. 30070933 - FBA - Steinkjer

14

41/20

19/01345-9

Ansettelse i 70% midlertidig stilling som universitetslektor i
veterinærmedisin - st.nr. 30072712 - FBA - Bodø

14

42/20

20/02108-1

Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som
høyskolelærer - st.nr 30091168 - FSV - Bodø

14

20/02332-1

Direkte ansettelse i 30 % midlertidig stilling som
høgskolelærer i anestesisykepleie - st.nr. 30091515 - FSH
Bodø

14

43/20

Teams, 25.08.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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276/20 Søknad om delvis permisjon fra stilling som førsteamanuensis i
musikk, st.nr. 30071001, FLU KK Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
276/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stilling vedtar å innvilge Hans Jørgen Støp 50 % permisjon fra
sin 100 % stilling som førsteamanuensis i musikk i tiden 1. august 2020 til 31. juli 2021, st.nr.
30071001, FLU KK Levanger, i forbindelse med overgang til 50 % stilling ved FSV.
Permisjonen er hjemlet i § 23, punkt 1 i Nords personalreglement.
Møtebehandling
Saken utsettes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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277/20 Søknad om delvis permisjon fra stilling som universitetslektor i idrett,
st.nr. 30070790, FLU KiF Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
277/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Guro Strøm Solli permisjon uten
lønn i 20 % av 100 % stilling som universitetslektor i idrett i tiden 1. august 2020 til 31. juli
2022, st.nr 30070790, FLU KiF Nesna.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Guro Strøm Solli permisjon uten
lønn i 20 % av 100 % stilling som universitetslektor i idrett i tiden 1. august 2020 til 31. juli
2022, st.nr 30070790, FLU KiF Nesna.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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278/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i åremålsstilling som senterleder
for KKS, st. nr. 30071856 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
278/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsesperioden for Ragnhild
Merete Hassel som senterleder for Nasjonal senter for kunst og kultur i opplæringen for
perioden 12.08-31.08.2020.
Forlengelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar i påvente av ansettelse etter
nyrekruttering.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsesperioden for Ragnhild
Merete Hassel som senterleder for Nasjonal senter for kunst og kultur i opplæringen for
perioden 12.08-31.08.2020.
Forlengelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar i påvente av ansettelse etter
nyrekruttering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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279/20 Søknad om forlenget ansettelse i stilling som stipendiat som følge av
koronapandemien - st.nr. 30072200 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
279/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anne K. Sørstrøm i
utdanningsstilling som stipendiat med 8 uker som følge av koronapandemien – st.nr.
30072200 – FSH Bodø.
Ny sluttdato settes til 17.11.2020.
Forlengelsen gjøres i henhold til Policy vedrørende forlengelser av ansettelsesperioden som
følge av koronapandemien for stipendiater ansatt ved Nord universitet, samt Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat § 2-3 (2) og § 2-3 (6).
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anne K. Sørstrøm i
utdanningsstilling som stipendiat med 8 uker som følge av koronapandemien – st.nr.
30072200 – FSH Bodø.
Ny sluttdato settes til 17.11.2020.
Forlengelsen gjøres i henhold til Policy vedrørende forlengelser av ansettelsesperioden som
følge av koronapandemien for stipendiater ansatt ved Nord universitet, samt Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat § 2-3 (2) og § 2-3 (6).

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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280/20 Direkte ansettelse i 20% bistilling som førsteamanuensis II i
helsevitenskap - st.nr 30091608 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
280/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Maria da Conceição Ferreira Osório
Campos Granja Bartnæs i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i helsevitenskap, st.nr.
30091608 - FSH Bodø. Ansettelsen gjelder i to år etter oppstartstidspunkt.
Ansettelse i bistilling hjemles i lov om universiteter og høyskoler §6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Maria da Conceição Ferreira Osório
Campos Granja Bartnæs i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i helsevitenskap, st.nr.
30091608 - FSH Bodø. Ansettelsen gjelder i to år etter oppstartstidspunkt.
Ansettelse i bistilling hjemles i lov om universiteter og høyskoler §6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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281/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sykepleie– st. nr
30085606 FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
281/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillingen vedtar å ansette Maibritt Lervik i midlertidig tre-årig
stilling som stipendiat i sykepleie – st. nr 30085606 FSH Bodø.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.10.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillingen vedtar å ansette Maibritt Lervik i midlertidig tre-årig
stilling som stipendiat i sykepleie – st. nr 30085606 FSH Bodø.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.10.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven §6-4 nr. 1 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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282/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi tilknyttet
prosjekt UrbanMine, st.nr. 30071694 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
282/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Benedicte Forsland i midlertidig
stilling som stipendiat i sosiologi, st.nr. 30071694 – FSV Bodø.
Dersom Forsland takker nei skal stillingen tilbys til Sigvat Brustad.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i UH-loven § 6-4, punkt 1, bokstav g.
Møtebehandling
Saken sendes tilbake.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
415

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 25.08.2020

283/20 Midlertidig ansettelse i 10 % bistilling som professor II, st.nr.
30079117 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
283/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Halvard Vike i midlertidig 10 %
bistilling som professor II for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2023, st.nr. 30079117 – FSV
Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Halvard Vike i midlertidig 10 %
bistilling som professor II for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2023, st.nr. 30079117 – FSV
Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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284/20 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som forsker, st.nr. 30072112,
HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
284/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar:
1. Vu Tran, st.nr. 30072112, HHN Bodø, ansettes i 100 % midlertidig stilling som forsker
kode 1108 fra 1.9.2020 og fram til godkjent disputas.
2. Ved godkjent disputas omgjøres den midlertidige stillingen til åremålsstilling kode
1352 postdoktor.
Total ansettelsesperiode er 4 år fra 1.9.2020.
Ansettelse i midlertidig stilling som forsker er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd
bokstav a. Åremålsstilling som postdoktor er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4,
bokstav f.
Møtebehandling
Utvalget ber fakultet fremme ny sak om ansettelse i åremålsstilling kode 1352 postdoktor
når Vu Tran har avlagt godkjent doktorgrad. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar:
1. Vu Tran, st.nr. 30072112, HHN Bodø, ansettes i 100 % midlertidig stilling som forsker
kode 1108 fra 1.9.2020 og fram til godkjent disputas, men ikke lenger enn
31.12.2020.
Ansettelse i midlertidig stilling som forsker er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd
bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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285/20 Økning av stillingsandel og forlengelse av midlertidig ansettelse i
stilling som forsker, st.nr. 30074181, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
285/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ingebjørg Vestrum i
80 % midlertidig stilling som forsker, st.nr. 30074181, HHN Bodø for perioden 15.10.2020 –
31.12.2020.
Samtidig økes stillingsandelen fra 70 % stilling til 80 % stilling for perioden 01.09.2020 –
15.10.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Det presiseres i vedtaket at stillingskoden er 1109. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ingebjørg Vestrum i
80 % midlertidig stilling som forsker kode 1109, st.nr. 30074181, HHN Bodø for perioden
15.10.2020 – 31.12.2020.
Samtidig økes stillingsandelen fra 70 % stilling til 80 % stilling for perioden 01.09.2020 –
15.10.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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286/20 Ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr.
30071320, HHN Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
286/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Birgitte Hovdan Molden i
midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr 30071320, HHN Steinkjer.
Ansettelsesperioden er 24.09.2020 – 31.07.2021.
Ansettelsen forutsetter at Birgitte Hovdan Molden gjennomfører et introduksjonskurs i
universitetspedagogikk når det blir tilbudt.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.
Møtebehandling
Molden er innvilget forlenget ansettelse som stipendiat til og med 23.11.2020, og
oppstartsdato som universitetslektor settes til 24.11.2020.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Birgitte Hovdan Molden i
midlertidig stilling som universitetslektor, st.nr 30071320, HHN Steinkjer.
Ansettelsesperioden er 24.11.2020 – 31.07.2021.
Ansettelsen forutsetter at Birgitte Hovdan Molden gjennomfører et introduksjonskurs i
universitetspedagogikk når det blir tilbudt.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

41/20

19/01345-9

42/20

20/02108-1

43/20

20/02332-1

40/20

20/01465-2

Tittel

Ansettelse i 60% midlertidig stilling som førsteamanuensis - st.nr.
30070933 - FBA - Steinkjer
Ansettelse i 70% midlertidig stilling som universitetslektor i
veterinærmedisin - st.nr. 30072712 - FBA - Bodø
Direkte ansettelse i 50 % midlertidig stilling som høyskolelærer st.nr 30091168 - FSV - Bodø
Direkte ansettelse i 30 % midlertidig stilling som høgskolelærer i
anestesisykepleie - st.nr. 30091515 - FSH Bodø

14
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.06.2020 kl. 12:00
Skype
19/03915

Tilstede:

Runar Michaelsen, Jan Atle Toska, Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tom Kilskar, Steinar Stene-Sørensen

Andre:

Marianne Hjartøy Breimo, Eirin Åsheim

Protokollfører:

Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
66/20 20/01420-1

Utlysning av fast 100 % stilling som seniorkonsulent - st.nr.
30090433 - eksamen og vitnemål - Levanger

3

67/20 20/01489-1

Utlysning av 100 % fast stilling som rådgiver - st. nr.
30073711 - Kompetansesenter for læring og teknologi
(KOLT) - Bodø

4

68/20 20/01463-1

Utlysing av vikar i stilling som 1136 driftstekniker, st. nr.
30090626 – eiendomsdrift - Levanger

5

69/20 20/01487-1

Utlysning av fast 100 % stilling som rådgiver
økonomi/regnskap, st. nr. 30090629 - HHN - Bodø

6

70/20 20/00918-7

Ansettelse i midlertidig stilling som rådgiver, st.nr.
30089830 – FSV - Bodø

7

71/20 20/01098-7

Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som rådgiver CHL, st.
nr. 30090267 – HHN - Kirkenes

8

1
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72/20 15/02479-4

Formalisering av personalansvar for renholdsleder fra
midlertidig til fast ordning for renholdere, st. nr. 30071806 – 9
renhold - Bodø

73/20 17/00648-3

Formalisering av personalansvar for renholdsleder fra
midlertidig til fast ordning for renholderne, st. nr. 30070903
– renhold - Levanger

10

Direkte ansettelse i 50 % vikariat som seniorkonsulent innen
regnskap og økonomi, st. nr. 30071775 - FLU - Bodø

11

Orienteringssaker
17/20 20/00988-4

Sted, 09.06.2020
Runar Michaelsen
møteleder

2
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66/20 Utlysning av fast 100 % stilling som seniorkonsulent - st.nr. 30090433 eksamen og vitnemål – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
66/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som seniorkonsulent – st.nr. 30090433 - eksamen og vitnemål - Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som seniorkonsulent – st.nr. 30090433 - eksamen og vitnemål - Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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67/20 Utlysning av 100 % fast stilling som rådgiver - st. nr. 30073711 Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
67/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske og administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % fast stilling
som rådgiver – st.nr. 30073711 – ved Kompetansesenter for læring og teknologi Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske og administrative stillinger vedtar å utlyse 100 % fast stilling
som rådgiver – st.nr. 30073711 – ved Kompetansesenter for læring og teknologi Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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68/20 Utlysing av vikar i stilling som 1136 driftstekniker, st. nr. 30090626 –
eiendomsdrift – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
68/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å lyse ut et vikariat som 1136
driftstekniker på inntil 1 år, med mulighet for fast ansettelse i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st. nr. 30090626 – eiendomsdrift campus Levanger.
Møtebehandling
Saken utsettes i påvente av behandling i stoppegruppe.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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69/20 Utlysning av fast 100 % stilling som rådgiver økonomi/regnskap, st. nr.
30090629 - HHN – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
69/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver innen økonomi/regnskap – st. nr. 30090629 – HHN – Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
Møtebehandling
Saken utsettes i påvente av behandling av stoppegruppe.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
426

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ARA Protokoll 09.06.2020

70/20 Ansettelse i midlertidig stilling som rådgiver, st.nr. 30089830 – FSV Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
70/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å ansette Anneli Maria
Watterud i midlertidig 100 % stilling som rådgiver, st.nr. 30089830 – FSV Bodø.
Ansettelsesperioden er 12 måneder fra tiltredelsesdato.
Dersom Watterud velger å takke nei skal stillingen tilbys til følgende søkere i denne
rekkefølgen:
• Sandra Jervås
• Viktorija Viciunaite
• Connie Villemo Nilsen
• Sofya Kudlaeva
• Silje Salbakk
Vikariatet er hjemlet i statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b. Vikariat for Mathilde
Dagsvik Ottesen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å ansette Anneli Maria
Watterud i midlertidig 100 % stilling som rådgiver, st.nr. 30089830 – FSV Bodø.
Ansettelsesperioden er 12 måneder fra tiltredelsesdato.
Dersom Watterud velger å takke nei skal stillingen tilbys til følgende søkere i denne
rekkefølgen:
• Sandra Jervås
• Viktorija Viciunaite
• Connie Villemo Nilsen
• Sofya Kudlaeva
• Silje Salbakk
Vikariatet er hjemlet i statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b. Vikariat for Mathilde
Dagsvik Ottesen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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71/20 Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som rådgiver CHL, st. nr.
30090267 – HHN - Kirkenes
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
71/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Amanda Åsberg i
midlertidig ettårig 100 % stilling som rådgiver, st. nr. 30090267 – HHN - Kirkenes.
Tilbudet forutsetter at Åsberg får bestått karakter på innlevert masteroppgave og dermed
fullfører sitt masterstudium før hun tiltrer stillingen.
Dersom Amanda Åsberg takker nei vil Ljubov Taminina inviteres til andre gangs intervju.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Amanda Åsberg i
midlertidig ettårig 100 % stilling som rådgiver, st. nr. 30090267 – HHN - Kirkenes.
Tilbudet forutsetter at Åsberg får bestått karakter på innlevert masteroppgave og dermed
fullfører sitt masterstudium før hun tiltrer stillingen.
Dersom Amanda Åsberg takker nei vil Ljubov Taminina inviteres til andre gangs intervju.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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72/20 Formalisering av personalansvar for renholdsleder fra midlertidig til
fast ordning for renholdere, st. nr. 30071806 – renhold - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
72/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk- / administrative stillinger vedtar at den midlertidige avtalen om
personalansvar for renholderne på studiestedene i Nordland omgjøres til en fast ordning
med virkning fra 01.07.2020 for renholdsleder Torild Pedersen, st. nr. 30071806 – renhold Bodø.
Renholdsleder tilbys en ny arbeidskontrakt med de betingelser som har vært gjeldende i
prøveperioden.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk- / administrative stillinger vedtar at den midlertidige avtalen om
personalansvar for renholderne på studiestedene i Nordland omgjøres til en fast ordning
med virkning fra 01.07.2020 for renholdsleder Torild Pedersen, st. nr. 30071806 – renhold Bodø.
Renholdsleder tilbys en ny arbeidskontrakt med de betingelser som har vært gjeldende i
prøveperioden.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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73/20 Formalisering av personalansvar for renholdsleder fra midlertidig til
fast ordning for renholderne, st. nr. 30070903 – renhold - Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
09.06.2020

Saknr
73/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk- / administrative stillinger vedtar at den midlertidige avtalen om
personalansvar for renholderne på studiestedene i Trøndelag omgjøres til en fast ordning
med virkning fra 01.07.2020 for renholdsleder Heidi Venseth Johnsen, st. nr. 30070903 –
renhold - Levanger.
Renholdsleder tilbys en ny arbeidskontrakt med de betingelser som har vært gjeldende i
prøveperioden.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk- / administrative stillinger vedtar at den midlertidige avtalen om
personalansvar for renholderne på studiestedene i Trøndelag omgjøres til en fast ordning
med virkning fra 01.07.2020 for renholdsleder Heidi Venseth Johnsen, st. nr. 30070903 –
renhold - Levanger.
Renholdsleder tilbys en ny arbeidskontrakt med de betingelser som har vært gjeldende i
prøveperioden.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
17/20

Arkivsak

20/00988-4

Tittel

Direkte ansettelse i 50 % vikariat som seniorkonsulent
innen regnskap og økonomi, st. nr. 30071775 - FLU Bodø

11
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

08.09.2020 kl. 08:15
Teams
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Per Jarle Bekken, Per Bjarne Ravnå, Brit
Torunn Rohnes, Marie Wickstrøm Sjøli

Forfall:

Anne-Line Bosch Strand

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
287/20 20/02358-1

Utlysning av treårig utdanningsstilling som stipendiat i
psykisk helsearbeid (Psykisk helse hos profesjonelle artister 3
i underholdningsindustrien) - st.nr. 30091475 - FSH

288/20 20/02371-1

Utlysning av treårig utdanningsstilling som stipendiat i
helse- og/eller sosialfag tilknyttet prosjektet «Ledelse av
etisk refleksjon i sykehjem og hjemmetjenester». - st.nr.
30091651 - FSH

4

289/20 20/02435-1

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i
sykepleie (intensiv) - st.nr. 30091639 - FSH Bodø

5

290/20 20/02434-1

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i
sykepleie (anestesi) - st.nr. 30091638 - FSH Bodø

6

291/20 20/02401-1

Utlysning av fem faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis i sosialt arbeid, st.nr. 30071411,
30079785, 30087178, 30087179 og 30087180 - FSV
Bodø/Levanger

7

2. gangs utlysning av stilling som stipendiat i sosiologi
tilknyttet prosjekt ECCO, st.nr. 30090155 - FSV
Bodø/Levanger

8

292/20

20/0111113

1
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293/20

16/0282724

Overgang til 100 % stilling som stipendiat uten arbeidsplikt
- st.nr. 30070864 - FSV Steinkjer

9

294/20

20/0067916

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi
tilknyttet prosjekt UrbanMine, st.nr. 30071694 - FSV Bodø

10

295/20 16/02447-4

Søknad om forlenget ansettelse i stilling som stipendiat
som følge av koronapandemien - st.nr. 30072287 - FSH
Namsos

11

296/20 15/02040-8

Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som
universitetslektor i helsefag - st.nr. 30091586 - FSH
Vesterålen

12

Ansettelse stipendiat - prosjekt BESTBROOD - akvakultur st. nr. 30071820 - FBA - Bodø

13

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
professor II i organisasjon og ledelse, st.nr. 30079609, HHN
Bodø

14

297/20

20/0107313

18/01740298/20
14
299/20

20/0078719

Ansettelse i 100% fast stilling som førsteamanuensis i
strategi og ledelse - st. nr. 30089810 - HHN Bodø

15

300/20

16/0317322

Opprykk til stilling som universitetslektor i trafikk st.nr.
30071292 HHN Stjørdal

16

Orienteringssaker
44/20

17/0339512

Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat - st. nr.
30073443 - FBA - Bodø for perioden 20.04.20-050620

17

45/20

17/0386514

Forlengelse i stipendiatstilling -st. nr. 30073685 - FBA Bodø

17

46/20

16/00017-5

Midlertidig ansettelse i stilling som forsker st.nr. 30072065
HHN Bodø

17

47/20

16/0524517

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor i sykepleie - st.nr. 30071067 - FSH
Namsos

17

Teams, 08.09.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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287/20 Utlysning av treårig utdanningsstilling som stipendiat i psykisk
helsearbeid (Psykisk helse hos profesjonelle artister i
underholdningsindustrien) - st.nr. 30091475 - FSH
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
287/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidige utdanningsstilling som
stipendiat i psykisk helsearbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst - st. nr.
30091475 – FSH.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i UH-loven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidige utdanningsstilling som
stipendiat i psykisk helsearbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst - st. nr.
30091475 – FSH.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i UH-loven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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288/20 Utlysning av treårig utdanningsstilling som stipendiat i helse- og/eller
sosialfag tilknyttet prosjektet «Ledelse av etisk refleksjon i sykehjem og
hjemmetjenester». - st.nr. 30091651 - FSH
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
288/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig utdanningsstilling som
stipendiat i helse- og/eller sosialfag tilknyttet prosjektet «Ledelse av etisk refleksjon i
sykehjem og hjemmetjenester» i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst - st. nr.
30091651 – FSH.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i UH-loven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig utdanningsstilling som
stipendiat i helse- og/eller sosialfag tilknyttet prosjektet «Ledelse av etisk refleksjon i
sykehjem og hjemmetjenester» i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst - st. nr.
30091651 – FSH.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i UH-loven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
435

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 08.09.20

289/20 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie
(intensiv) - st.nr. 30091639 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
289/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (intensiv) henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30091639 - FSH Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (intensiv) henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30091639 - FSH Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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290/20 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie
(anestesi) - st.nr. 30091638 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
290/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (anestesi) henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30091638 - FSH Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som
førsteamanuensis/førstelektor i spesialsykepleie (anestesi) henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30091638 - FSH Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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291/20 Utlysning av fem faste 100 % stillinger som førsteamanuensis i sosialt
arbeid, st.nr. 30071411, 30079785, 30087178, 30087179 og 30087180 - FSV
Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
291/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fem faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis i sosialt arbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30071411, 30079785, 30087178, 30087179 og 30087180 - FSV Bodø/Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fem faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis i sosialt arbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30071411, 30079785, 30087178, 30087179 og 30087180 - FSV Bodø/Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
438

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 08.09.20

292/20 2. gangs utlysning av stilling som stipendiat i sosiologi tilknyttet
prosjekt ECCO, st.nr. 30090155 - FSV Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
292/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig 3- årig 100 % stilling
som stipendiat i sosiologi tilknyttet prosjekt ECCO, i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30090155 – FSV Bodø/Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig 3- årig 100 % stilling
som stipendiat i sosiologi tilknyttet prosjekt ECCO, i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30090155 – FSV Bodø/Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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293/20 Overgang til 100 % stilling som stipendiat uten arbeidsplikt - st.nr.
30070864 - FSV Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
293/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge overgang for Anne Sigrid Haugset til
100 % stilling som stipendiat uten arbeidsplikt – st.nr. 30070864 – FSV Steinkjer.
Overgangen har virkning fra og med 01.09.20, og ny sluttdato er beregnet til 12.04.21.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge overgang for Anne Sigrid Haugset til
100 % stilling som stipendiat uten arbeidsplikt – st.nr. 30070864 – FSV Steinkjer.
Overgangen har virkning fra og med 01.09.20, og ny sluttdato er beregnet til 12.04.21.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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294/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi tilknyttet
prosjekt UrbanMine, st.nr. 30071694 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
294/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Benedicte Forsland i midlertidig
stilling som stipendiat i sosiologi, st.nr. 30071694 – FSV Bodø.
Dersom Forsland takker nei skal stillingen tilbys til Sigvat Brustad.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i UH-loven § 6-4, punkt 1, bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Benedicte Forsland i midlertidig
stilling som stipendiat i sosiologi, st.nr. 30071694 – FSV Bodø.
Dersom Forsland takker nei skal stillingen tilbys til Sigvat Brustad.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i UH-loven § 6-4, punkt 1, bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
441

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ANF protokoll 08.09.20

295/20 Søknad om forlenget ansettelse i stilling som stipendiat som følge av
koronapandemien - st.nr. 30072287 - FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
295/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Marianne K. Nilsen i
utdanningsstilling som stipendiat med 8 uker som følge av koronapandemien – st.nr.
30072287 – FSH Namsos.
Ny sluttdato settes til 26.2.2021.
Permisjon fra fast stilling som universitetslektor ved bachelorutdanningen i farmasi forlenges
tilsvarende, til 26.2.2021.
Forlengelsen gjøres i henhold til Policy vedrørende forlengelser av ansettelsesperioden som
følge av koronapandemien for stipendiater ansatt ved Nord universitet, samt Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat § 2-3 (6).
Forlenget permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt 2.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Marianne K. Nilsen i
utdanningsstilling som stipendiat med 8 uker som følge av koronapandemien – st.nr.
30072287 – FSH Namsos.
Ny sluttdato settes til 26.2.2021.
Permisjon fra fast stilling som universitetslektor ved bachelorutdanningen i farmasi forlenges
tilsvarende, til 26.2.2021.
Forlengelsen gjøres i henhold til Policy vedrørende forlengelser av ansettelsesperioden som
følge av koronapandemien for stipendiater ansatt ved Nord universitet, samt Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat § 2-3 (6).
Forlenget permisjon gis i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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296/20 Søknad om ulønnet permisjon fra fast stilling som universitetslektor i
helsefag - st.nr. 30091586 - FSH Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
296/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå søknad om ulønnet permisjon fra fast
stilling som universitetslektor i helsefag for Trude Anita Hartviksen, st.nr. 30091586 FSH
Vesterålen.
Avslag på søknaden er i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå søknad om ulønnet permisjon fra fast
stilling som universitetslektor i helsefag for Trude Anita Hartviksen, st.nr. 30091586 FSH
Vesterålen.
Avslag på søknaden er i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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297/20 Ansettelse stipendiat - prosjekt BESTBROOD - akvakultur - st. nr.
30071820 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
297/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Johsua Superio i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat i prosjekt Bestbrood - akvakultur – FBA – Bodø.
Dette under forutsetning om at Superio har fullført mastergraden.
Dersom Joshua Superio takker nei til stillingen tilbys stillingen i rangert rekkefølge
til:
2. Pradip Adhikari
3. Bamidele Theophilus Opeifa

Dersom alle kandidatene takker nei til stillingen vurderes øvrige søkere for intervju,
eventuelt lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
Møtebehandling
Det er bekreftet at Superio har fullført mastergrad.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Johsua Superio i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat i prosjekt Bestbrood - akvakultur – FBA – Bodø.
Dersom Joshua Superio takker nei til stillingen tilbys stillingen i rangert rekkefølge
til:
2. Pradip Adhikari
3. Bamidele Theophilus Opeifa

Dersom alle kandidatene takker nei til stillingen vurderes øvrige søkere for intervju,
eventuelt lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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298/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som professor II i
organisasjon og ledelse, st.nr. 30079609, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
298/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Rudi
Kirkhaug i 20 % stilling som professor II i organisasjon og ledelse, st.nr.
30079609, HHN Bodø for perioden 01.02.2021 – 30.06.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høgskoleloven §6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Rudi
Kirkhaug i 20 % stilling som professor II i organisasjon og ledelse, st.nr.
30079609, HHN Bodø for perioden 01.02.2021 – 30.06.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høgskoleloven §6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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299/20 Ansettelse i 100% fast stilling som førsteamanuensis i strategi og
ledelse - st. nr. 30089810 - HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
299/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Hanne Stokvik i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i strategi og ledelse, st. nr. 30089810, HHN Bodø.
Stokvik forutsettes å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk innen to år fra tiltredelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Hanne Stokvik i fast 100 % stilling
som førsteamanuensis i strategi og ledelse, st. nr. 30089810, HHN Bodø.
Stokvik forutsettes å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk innen to år fra tiltredelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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300/20 Opprykk til stilling som universitetslektor i trafikk st.nr. 30071292
HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
300/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar at Lene Gjevik Knudsen gis opprykk fra stilling
som høgskolelærer til stilling som universitetslektor i trafikk st.nr. 30071292 HHN Stjørdal
med virkning fra 1.5.2020.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-5 fjerde ledd tredje punktum.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar at Lene Gjevik Knudsen gis opprykk fra stilling
som høgskolelærer til stilling som universitetslektor i trafikk st.nr. 30071292 HHN Stjørdal
med virkning fra 1.5.2020.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-5 fjerde ledd tredje punktum.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr Arkivsak
44/20

17/03395-12

45/20

17/03865-14

46/20

16/00017-5

47/20

16/05245-17

Tittel

Søknad om permisjon fra stilling som stipendiat - st. nr.
30073443 - FBA - Bodø for perioden 20.04.20 - 05.06.20
Forlengelse i stipendiatstilling -st. nr. 30073685 - FBA - Bodø
Midlertidig ansettelse i stilling som forsker st.nr. 30072065
HHN Bodø
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som universitetslektor
i sykepleie - st.nr. 30071067 - FSH Namsos

17
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

23.06.2020 kl. 12:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Steinar Stene-Sørensen, Jan-Atle Toska,
Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tom Kilskar

Andre:

Eirin Åsheim

Protokollfører:

Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

74/20 20/01187-3

Utlysning av fast 100 % stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent - st.nr 30070830 – lønn –
Bodø/Steinkjer

4

75/20 20/01625-1

Utlysning av 3 faste deltidsstillinger som renholder - st.nr 30071361, 30085207, 30085208 – Renhold - Bodø

5

76/20 20/01592-1

Utlysning av fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i
rektors stab , st. nr 30071554 , Bodø

6

77/20 20/01694-1

Utlysning av stilling som rådgiver - personal/HR - st. nr.
30090733 - FBA - Bodø

7

1
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78/20 20/01487-3

Utlysning av fast 100 % stilling som rådgiver
økonomi/regnskap, st. nr. 30090629 - HHN - Bodø

8

79/20 20/01463-3

Utlysing av vikar i stilling som 1136 driftstekniker, st. nr.
30090626 – eiendomsdrift - Levanger

9

80/20 20/01701-1

Utlysning av fast 100 % stilling som
rådgiver/seniorrådgiver (teamleder innkjøp), st. nr.
30071887 - økonomiavdeling - Bodø

10

81/20 16/03466-25

Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør i EPIFISH
(ERC) - st. nr. 330072089 - FBA - Bodø

11

82/20 20/01215-6

Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver
innen økonomi- og prosjektadministrasjon – st. nr.
12
30071878 – FBA - Bodø

83/20 20/01014-7

Ansettelse i fast 100 % stilling som senioringeniør/
overingeniør - akvakultur - funksjonell fiskeernæring og
forebyggende fiskehelse - st. nr. 30090176 - FBA - Bodø

13

84/20 20/01052-14

Ansettelse i fast stilling som rådgiver
Nordområdesenteret, st.nr. 30072064 – HHN - Bodø

14

85/20 20/01162-8

Ansettelse i stilling som rådgiver (journalist) High North
News, st. nr. 30071936 – HHN - Bodø

15

86/20 20/00997-7

Ansettelse i midlertidig 100 % ettårig stilling som
kommunikasjonsrådgiver, st. nr. 30090228 – HHN - Bodø

16

87/20 19/01712-18

Ansettelse i to faste stillinger som seniorkonsulent - st. nr.
30085706 – FSH - Bodø og 30090201 – FSH - Namsos

17

88/20 20/01196-6

Ansettelse i fast 100 % stilling som førstekonsulent st. nr.
30090376 – kommunikasjonsenheten - Bodø

18

89/20 18/02844-26

Forlengelse av vikar 100% stilling som førstekonsulent.
st.nr. 30072035 – STUD internasjonalisering - Bodø

19

90/20 18/04259-18

Forlenget midlertidig ansettelse som rådgiver - st. nr.
30071538 - FBA - Bodø

20

91/20 16/00939-10

Økning i fast stilling fra 90 % til 100 % - rådgiver Lena
Olsen, st. nr. 30071111 – STUD - Levanger

21

Ansettelse av 5 sommervikarer på eiendomsdrift for
perioden 24.06 - 16.08.2020 i stilling som tekniker (kode
1090), st. nr. 30084294 - eiendomsavdelingen

22

Orienteringssaker

18/20 20/01297-8

2
450
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19/20 20/01539-1

Ansettelse av 3 midlertidige sommervikarer - Renhold Bodø

Sted, 23.06.2020
Marianne Hjartøy Breimo
møteleder

3
451

22
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74/20 Utlysning av fast 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent st.nr 30070830 – lønn – Bodø/Steinkjer
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
74/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent ved lønnsenheten – st.nr. 30070830 – lønn –
Bodø/Steinkjer, i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent ved lønnsenheten – st.nr. 30070830 – lønn –
Bodø/Steinkjer, i henhold til vedlagte utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
452
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75/20 Utlysning av 3 faste deltidsstillinger som renholder - st.nr. 30071361,
30085207, 30085208 – Renhold – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
75/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut inntil 3 faste
deltidsstillinger, 2 stillinger på hver 80 % og 1 stilling på 60 %, st.nr. 30071361, 30085207,
30085208 – Renhold - Bodø

Møtebehandling
Innstilling sendes i retur. Det må vurderes om disse deltidsstillingene kan utlyses som to
faste 100% stillinger. Dersom stillingene skal være deltid så må dette grundig begrunnes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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76/20 Utlysning av fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i rektors stab,
st.nr. 30071554 , Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
76/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut fast stilling som
førstekonsulent/rådgiver i rektors stab i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071554
- rektors stab – Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
førstekonsulent/rådgiver i rektors stab i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071554
- rektors stab - Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
454
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77/20 Utlysning av stilling som rådgiver - personal/HR - st. nr. 30090733 - FBA
– Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
77/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut stilling som rådgiver
innen personal/HR – st. nr. 30090733 – FBA - Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling
som rådgiver innen personal/HR – st. nr. 30090733 – FBA - Bodø i henhold til vedlagte
utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ARA protokoll 23.06.2020

78/20 Utlysning av fast 100 % stilling som rådgiver økonomi/regnskap, st. nr.
30090629 - HHN – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
78/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
rådgiver innen økonomi/regnskap – st. nr. 30090629 – HHN – Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som rådgiver innen økonomi/regnskap – st. nr. 30090629 – HHN – Bodø, i henhold til
vedlagte utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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79/20 Utlysing av vikar i stilling som 1136 driftstekniker, st. nr. 30090626 –
eiendomsdrift – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
79/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å lyse ut et vikariat som 1136
driftstekniker på inntil 1 år, med mulighet for fast ansettelse i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st. nr. 30090626 – eiendomsdrift campus Levanger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet.
- Setningen «med mulighet for fast ansettelse» fjernes fra vedtak og utlysningstekst.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å lyse ut et 100% vikariat som
1136 driftstekniker på inntil 1 år, i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st. nr.
30090626 – eiendomsdrift - Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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80/20 Utlysning av fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver (teamleder
innkjøp), st.nr. 30071887 - økonomiavdeling – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
80/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som teamleder innkjøp, st. nr. 30071887 – økonomiavdeling – Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som teamleder innkjøp, st. nr. 30071887 – økonomiavdeling – Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
458
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81/20 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør i EPIFISH (ERC) - st. nr.
330072089 - FBA - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
81/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet vedtar å engasjere Ioannis Konstantinidis i tre måneder i
midlertidig stilling som overingeniør (100 % stilling) i EPIFISH (ERC)-prosjektet – st. nr.
30072089 – FBA – Bodø, i perioden 01.07.2020- 30.09.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet vedtar å engasjere Ioannis Konstantinidis i tre måneder i
midlertidig stilling som overingeniør (100 % stilling) i EPIFISH (ERC)-prosjektet – st. nr.
30072089 – FBA – Bodø, i perioden 01.07.2020- 30.09.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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82/20 Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen
økonomi- og prosjektadministrasjon – st. nr. 30071878 – FBA- Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
82/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Tonje Markussen i fast
100 % stilling som seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon – st. nr.
30071878 – FBA - Bodø.
Dersom Tonje Markussen takker nei til stillingen innstilles i rangert rekkefølge
2.
Lene Lundseng - seniorrådgiver
3.
Christer Nyrud - rådgiver
Hvis alle innstilte kandidater takker nei, vurderes øvrige kandidater, eventuelt lyses stillingen
ut på nytt.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Tonje Markussen i fast
100 % stilling som seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon – st. nr.
30071878 – FBA - Bodø.
Dersom Tonje Markussen takker nei til stillingen innstilles i rangert rekkefølge
2.
Lene Lundseng - seniorrådgiver
3.
Christer Nyrud - rådgiver
Hvis alle innstilte kandidater takker nei, vurderes øvrige kandidater, eventuelt lyses stillingen
ut på nytt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
460
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83/20 Ansettelse i fast 100 % stilling som senioringeniør/overingeniør akvakultur - funksjonell fiskeernæring og forebyggende fiskehelse - st. nr.
30090176 - FBA - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
83/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Prabhugouda Siriappagouder i fast
100 % stilling som senioringeniør– akvakultur - funksjonell fiskeernæring og forebyggende
fiskehelse – st. nr. 30090176 – FBA – Bodø

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Inkluder videre innstilling i vedtak:
Dersom Prabhugouda Siriappagouder takker nei til stillingen tilbys den i rangert rekkefølge til:
2. Kandidat 5 Solveig Sørensen, overingeniør
3. Kandidat 1 Jalili Amili, senioringeniør
4. Kandidat 18 Sol Gomez, senioringeniør
5. Kandidat 9 Elena Artamonova, senioringeniør
Dersom ingen av disse tar imot stillingen vurderes øvrige søkere for intervju, eventuelt lyses
stillingen ut på nytt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Prabhugouda
Siriappagouder i fast 100 % stilling som senioringeniør– akvakultur - funksjonell
fiskeernæring og forebyggende fiskehelse – st. nr. 30090176 – FBA – Bodø
Dersom Prabhugouda Siriappagouder takker nei til stillingen tilbys den i rangert rekkefølge
til:
2. Kandidat 5 Solveig Sørensen, overingeniør
3. Kandidat 1 Jalili Amili, senioringeniør
4. Kandidat 18 Sol Gomez, senioringeniør
5. Kandidat 9 Elena Artamonova, senioringeniør
Dersom ingen av disse tar imot stillingen vurderes øvrige søkere for intervju, eventuelt lyses
stillingen ut på nytt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
461
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84/20 Ansettelse i fast stilling som rådgiver Nordområdesenteret, st.nr.
30072064 – HHN – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
84/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Anders Edstrøm i fast
stilling som rådgiver ved Nordområdesenteret, st.nr. 30072064, HHN Bodø.
Dersom Anders Edstrøm takker nei til stillingen så tilbys Hege Kallbekken stillingen.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Anders Edstrøm i fast
100% stilling som rådgiver ved Nordområdesenteret, st.nr. 30072064, HHN Bodø.
Dersom Anders Edstrøm takker nei til stillingen så tilbys Hege Kallbekken stillingen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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85/20 Ansettelse i stilling som rådgiver (journalist) High North News, st. nr.
30071936 – HHN - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
85/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Peter Bakkemo
Danilov i fast 100% stilling som rådgiver (journalist), st. nr. 30071936 – HHN - Bodø
Dersom Danilov takker nei tilbys stillingen til Hogne Bø Pettersen.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Peter Bakkemo
Danilov i fast 100% stilling som rådgiver (journalist), st. nr. 30071936 – HHN - Bodø
Dersom Danilov takker nei tilbys stillingen til Hogne Bø Pettersen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15
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86/20 Ansettelse i midlertidig 100 % ettårig stilling som
kommunikasjonsrådgiver, st. nr. 30090228 – HHN - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
86/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hogne Bø Pettersen i
midlertidig ettårig 100 % stilling som rådgiver, st. nr. 30090228 – HHN - Bodø.
Dersom Pettersen takker nei tilbys stillingen først til Tuva Grimsgaard, deretter til Peter
Bakkemo Danilov.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Stillingen er et vikariat for Trine Jonassen.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hogne Bø Pettersen i
midlertidig ettårig 100 % stilling som rådgiver, st. nr. 30090228 – HHN - Bodø.
Dersom Pettersen takker nei tilbys stillingen først til Tuva Grimsgaard, deretter til Peter
Bakkemo Danilov.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b.
Stillingen er et vikariat for Trine Jonassen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16
464
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87/20 Ansettelse i to faste stillinger som seniorkonsulent - st.nr. 30085706 –
FSH - Bodø og 30090201 – FSH - Namsos
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
87/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette i følgende to stillinger:
• Hanne E. Austerheim i 100 % fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet simuleringsog ferdighetslaboratoriet, st.nr. 30085706 – FSH - Bodø.
•

Ingunn A. Øvereng i 100 % fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet simulerings- og
ferdighetslaboratoriet, st.nr.30090201 – FSH Namsos.

Dersom Øvereng takker nei, tilbys stillingen til
1. Ane Sofie B. Olsen
2. Anne-Lene Øyahals
3. Emil Altø
Begge ansettelsene gjelder fra 1.8.2020, eller etter avtale om annet tiltredelsestidspunkt.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette i følgende to stillinger:
• Hanne E. Austerheim i 100 % fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet simuleringsog ferdighetslaboratoriet, st.nr. 30085706 – FSH - Bodø.
•

Ingunn A. Øvereng i 100 % fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet simulerings- og
ferdighetslaboratoriet, st.nr.30090201 – FSH Namsos.

Dersom Øvereng takker nei, tilbys stillingen til
4. Ane Sofie B. Olsen
5. Anne-Lene Øyahals
6. Emil Altø
Begge ansettelsene gjelder fra 1.8.2020, eller etter avtale om annet tiltredelsestidspunkt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
465
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88/20 Ansettelse i fast 100 % stilling som førstekonsulent st. nr. 30090376 –
kommunikasjonsenheten – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
88/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger vedtar å ansatte Helen Hillevi Ruud i
fast 100 % stilling som førstekonsulent (kode 1408 førstekonsulent) – st. nr. 30090376 –
kommunikasjonsenheten - Bodø.
Hvis Helen takker nei til stillingen tilbys stillingen til:
1. Lone Winther Førde

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger vedtar å ansatte Helen Hillevi Ruud i
fast 100 % stilling som førstekonsulent (kode 1408 førstekonsulent) – st. nr. 30090376 –
kommunikasjonsenheten - Bodø.
Hvis Helen takker nei til stillingen tilbys stillingen til:
1. Lone Winther Førde

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18
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89/20 Forlengelse av vikar 100% stilling som førstekonsulent. st.nr. 30072035
– STUD internasjonalisering - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
89/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk -/administrative stillinger vedtar å forlenge Tonje Kristine Berg i
midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent st.nr. 30072035 – STUD internasjonalisering –
Bodø, for perioden 01.09.2020- 31.12.2020.
Stillingen er et vikariat for Kaja Helene Opsahl.
Forlengelse av vikariat er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr.1 bokstav b

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk -/administrative stillinger vedtar å forlenge Tonje Kristine Berg i
midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent st.nr. 30072035 – STUD internasjonalisering –
Bodø, for perioden 01.09.2020- 31.12.2020.
Stillingen er et vikariat for Kaja Helene Opsahl.
Forlengelse av vikariat er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr.1 bokstav b

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19
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90/20 Forlenget midlertidig ansettelse som rådgiver - st.nr. 30071538 - FBA
Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
90/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge den midlertidige
ansettelsen av Silje Salbakk i stilling som rådgiver for perioden 01.08.2020 - 31.12.2020,
st.nr. 30071538 – FBA Bodø.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar i påvente av ansettelse.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge den midlertidige
ansettelsen av Silje Salbakk i 100% stilling som rådgiver for perioden 01.08.2020 - 31.12.2020,
st.nr. 30071538 – FBA - Bodø.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikar i påvente av fast ansettelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20
468
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91/20 Økning i fast stilling fra 90 % til 100 % - rådgiver Lena Olsen, st.nr.
30071111 – Stud - Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
91/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å utvide Lena Olsens faste stilling
som rådgiver i Studiedirektørens stab fra 90 % til 100 % fra og med 1. september 2020 , st.nr.
30071111 – STUD - Levanger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å utvide Lena Olsens faste stilling
som rådgiver i Studiedirektørens stab fra 90 % til 100 % fra og med 1. september 2020 , st.nr.
30071111 – STUD - Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

18/20

20/01297-8

Ansettelse av 5 sommervikarer på eiendomsdrift for
perioden 24.06 - 16.08.2020 i stilling som tekniker (kode
1090), st. nr. 30084294 - eiendomsavdelingen.

19/20

20/01539-1

Ansettelse av 3 midlertidige sommervikarer - Renhold Bodø

22
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.06.2020 kl. 12:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Steinar Stene-Sørensen, Jan- Atle Toska,
Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:

Winnie Christiansen

Forfall:

Tom Kilskar

Andre:

Unn Storheil

Protokollfører:

Eirin Åsheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
92/20 20/01804-1

Utlysning av midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør
– Bachelor i dyrepleie – st. nr. 30090927 - FBA – Bodø

3

93/20 20/00884-2

Utlysning av fast 50 % stilling som førstekonsulent - HMS st.nr. 30071538 - FBA - Bodø

4

Søknad om 50 % permisjon fra stilling som førstekonsulent,
st. nr. 30071960 - IKT-brukerstøtte - Bodø

5

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som konsulent, st. nr.
30072461, HHN - Bodø

6

Ansettelse i 100 % stilling som overingeniør st. nr. 30071939
- FBA - Bodø

6

94/20

15/0193240

Orienteringssaker
20/20 20/01780-1
21/20

15/0147325

1
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22/20 19/03426-7

Direkte midlertidig ansettelse i stilling som seniorrådgiver,
st.nr. 30073711 - KOLT - Bodø

6

17/0271723/20
23

Ansettelse - Overgang til 100 % fast stilling som
førstekonsulent (studieveileder), st.nr. 30073761 - FSV Bodø

6

Sted, 26.06.2020
Marianne Hjartøy Breimo
Møteleder

2
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92/20 Utlysning av midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør – Bachelor
i dyrepleie – st. nr. 30090927 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
26.06.2020

Saknr
92/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig 100%
stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i dyrepleie, i perioden
10.08.2020 - 30.12.2020 – st. nr. 30090927 - FBA - Bodø.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, i påvente av
fast ansettelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en midlertidig 100%
stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i dyrepleie, i perioden
10.08.2020 - 30.12.2020 – st. nr. 30090927 - FBA - Bodø.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, i påvente av
fast ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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93/20 Utlysning av fast 50 % stilling som førstekonsulent - HMS - st.nr.
30071538 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
26.06.2020

Saknr
93/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en 50 % fast stilling
som førstekonsulent innen HMS – st.nr. 30071538 – FBA - Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut en 50 % fast stilling
som førstekonsulent innen HMS – st.nr. 30071538 – FBA - Bodø, i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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94/20 Søknad om 50 % permisjon fra stilling som førstekonsulent, st. nr.
30071960 - IKT-brukerstøtte - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
26.06.2020

Saknr
94/20

Innstilling til vedtak:
Førstekonsulent Solveig Kåberg innvilges 50 % ulønnet permisjon for perioden 01.08.2020 –
31.12.2020, st. nr. 30071960 – IKT brukerstøtte - Bodø.
Nord universitet utbetaler 50 % lønn i forhold til faktisk stillingsprosent.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Førstekonsulent Solveig Kåberg innvilges 50 % ulønnet permisjon for perioden 01.08.2020 –
31.12.2020, st. nr. 30071960 – IKT brukerstøtte - Bodø.
Nord universitet utbetaler 50 % lønn i forhold til faktisk stillingsprosent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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Saknr

Arkivsak

Tittel

21/20

15/01473-25

Ansettelse i 100 % fast stilling som overingeniør st. nr.
30071939 - FBA - Bodø

22/20

19/03426-7

Direkte midlertidig ansettelse i stilling som
seniorrådgiver, st.nr. 30073711 - KOLT - Bodø

23/20

17/02717-23

Ansettelse - Overgang til 100 % fast stilling som
førstekonsulent (studieveileder), st.nr. 30073761 - FSV Bodø

20/20

20/01780-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som konsulent, st.
nr. 30072461 - HHN - Bodø

6
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.06.2020 kl. 13:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Steinar Stene-Sørensen, Jan- Atle Toska,
Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:

Winnie Christiansen

Forfall:

Tom Kilskar

Andre:

Unn Storheil

Protokollfører:

Eirin Åsheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
95/20 20/01625-3

Utlysning av 3 faste deltidsstillinger som renholder - st.nr 30071361, 30085207, 30085208 – Renhold - Bodø

Sted, 26.06.2020
Marianne Hjartøy Breimo
møteleder

1
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2
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95/20 Utlysning av 3 faste deltidsstillinger som renholder - st.nr - 30071361,
30085207, 30085208 – Renhold – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
26.06.2020

Saknr
95/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut inntil 3 faste
deltidsstillinger, 2 stillinger på hver 80 % og 1 stilling på 60 %, st.nr -30071361,-30085207,30085208 – Renhold - Bodø
Møtebehandling
Rådet vedtar innstillingen under forutsetning at Phayao Henriksen, ansattnummer
06018861, tilbys 100 % stilling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut inntil 3 faste
deltidsstillinger, 2 stillinger på hver 80 % og 1 stilling på 60 %, st.nr -30071361,-30085207,30085208 – Renhold – Bodø – med den forutsetning som fremkommer i møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.08.2020 kl. 12:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, , Jan-Atle Toska, Synnøve Tollåli

Møtende
varamedlemmer:

Winnie Christiansen, Olav Frigaard

Forfall:

Tom Kilskar, Steinar Stene-Sørensen

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Eirin Åsheim

Innkalling ble godkjent. Sakslisten er endret; orienteringssak 24/20 og 25/20 er omgjort til
vedtakssaker.
SAKSKART

Side

Vedtakssaker
96/20

20/02207-1

Utlysning fast stilling (100 %) som avdelingsingeniør
dyrepleie - st. nr. 30091253 - FBA - Bodø

3

97/20

20/02046-1

Utlysning av fast 100 % stilling som forskningsrådgiver,
st.nr. 30091019 - FSV - Bodø

4

98/20

19/0066318

Ansettelse i midlertidig 20% stilling som førstekonsulent st.nr. 30084184 - FSH - Levanger

5

20/01202-9

Ansettelse i to faste 100% stillinger som rådgiver i
studieadministrasjonen - st. nr. 30071238 og 30061964 FLU - Levanger

6

99/20

100/20 20/01804-8
101/20

15/0161224

Ansettelse i 100% midlertidig stilling som avdelingsingeniør
7
- st. nr. 30090927 - FBA - Bodø
Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som rådgiver st.nr 30071828 - studiedirektørens stab

1
479

8
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102/20

20/0142010

Ansettelse i 100 % fast stilling som seniorkonsulent, st.nr.
30090433 - Seksjon eksamen og vitnemål - Levanger -

9

Orienteringssaker
24/20

19/00281-7

Engasjement i 10 % midlertidig stilling som seniorrådgiver
– prosjekt controller - 30072076 - FBA - Bodø

10

25/20

16/0446715

Forlenget ansettelse i 50 % midlertidig stilling som
overingeniør st. nr. 30085919 - FBA - Bodø

10

26/20

20/01780-4

Ansettelse i midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør
10
- st. nr. 30091036 - FBA – Bodø

27/20

15/0438716

Direkte ansettelse i 100% midlertidig stilling som
overingeniør – for perioden 24.08.20 - 09.03.21 - st. nr.
30090962 - FBA - Bodø

10

28/20

20/01880-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som førstekonsulent
(sommervikar) st.nr 30071654 - FSV - Steinkjer

10

29/20

20/00988-7

Økning av stillingsandel fra 50% til 100% - midlertidig
stilling som seniorkonsulent - st. nr. 30071775 - FLU - Bodø

10

30/20

20/02156-1

Midlertidig ansettelse i 100 % stilling som rådgiver - st.nr
30091236 - FSH - Bodø

10

Teams, 11.08.2020
Marianne Hjartøy Breimo
møteleder

2
480

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ARA protokoll 11.08.20

96/20 Utlysning fast stilling (100 %) som avdelingsingeniør dyrepleie - st. nr.
30091253 - FBA - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
96/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100%
stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i dyrepleie – st. nr. 30091253FBA - Bodø.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100%
stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i dyrepleie, st. nr. 30091253,
FBA Bodø.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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97/20 Utlysning av fast 100 % stilling som forskningsrådgiver, st.nr. 30091019
- FSV - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
97/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som forskningsrådgiver, i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30091019 – FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer av utlysningstekst som fremkom under møtet.
- Inkluder «deler av utdanningskrav» i andre setning, første punkt under
kvalifikasjonskrav. Setningen blir følgende: «Dokumentert relevant realkompetanse
kan erstatte deler av utdanningskravet».
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som forskningsrådgiver, st.nr. 30091019, FSV Bodø, i henhold til vedlagte utlysningstekst
med de endringer som fremkom under møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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98/20 Ansettelse i midlertidig 20% stilling som førstekonsulent - st.nr.
30084184 - FSH - Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
98/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Wenche Burheim i
midlertidig 20% stilling som førstekonsulent tilknyttet simuleringsenheten - st.nr. 30084184 FSH – Levanger - for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet iht. statsansatteloven § 9 (1) b, og er vikar for Maj E. K.
Norum.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Wenche Burheim i
midlertidig 20% stilling som førstekonsulent tilknyttet simuleringsenheten, st.nr. 30084184,
FSH Levanger, for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i henhold til statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b, og er
vikariat for Maj E. K. Norum.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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99/20 Ansettelse i to faste 100% stillinger som rådgiver i
studieadministrasjonen - st. nr. 30071238 og 30061964 - FLU - Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
99/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette i to faste 100%
stillinger som rådgiver ved studieadministrasjonen, st. nr. 30079860 og 30061964 FLU - Levanger.
Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Stilling 1:
1- Ida Marianne Jenssen
2- Christina Værnes Giske
3- Espen Munkvold

Stilling 2:
1- Siri Årstadvold- Pedersen
2- Christina Værnes Giske
3- Espen Munkvold
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt under forutsetning at stillingsstoppgruppen godkjenner ansettelse i
stilling 2.
Ber om at stillingsstoppgruppen tar denne saken opp til vurdering snarest.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette i to faste 100%
stillinger som rådgiver ved studieadministrasjonen, st. nr. 30071238 og 30061964,
FLU Levanger under forutsetning at stillingsstoppgruppen godkjenner ansettelse i stilling 2.
Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Stilling 1:
4- Ida Marianne Jenssen
5- Christina Værnes Giske
6- Espen Munkvold

Stilling 2:
4- Siri Årstadvold- Pedersen
5- Christina Værnes Giske
6- Espen Munkvold

6
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

100/20 Ansettelse i midlertidig stilling som avdelingsingeniør - st. nr.
30090927 - FBA - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
100/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Line Kristin Grendal i
en midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i
dyrepleie, i perioden 12.08.2020 - 30.12.2020, st. nr. 30090927, FBA Bodø.
Dersom Grendal takker nei til stilling tilbys Tina Isabell Bogen 25% stilling.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, i påvente av
fast ansettelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet:
- Endre sluttdato til 31.12.2020.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Line Kristin Grendal i
en midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør ved studieprogrammet Bachelor i
dyrepleie, st. nr. 30090927, FBA Bodø. Ansettelsen er for perioden 12.08.2020 - 31.12.2020.
Dersom Grendal takker nei til stilling tilbys Tina Isabell Bogen 25% stilling.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b, i påvente
av fast ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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101/20 Søknad om ulønnet permisjon fra stilling som rådgiver - st.nr
30071828 - studiedirektørens stab
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
101/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk - /administrative stillinger vedtar å avslå søknad fra rådgiver
Lars Røed Hansen om permisjon uten lønn fra sin stilling – st.nr 30071828 – i
studiedirektørens stab i henhold til § 23, punkt 1.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk - /administrative stillinger vedtar å avslå søknad fra rådgiver
Lars Røed Hansen om permisjon uten lønn fra sin stilling, st.nr 30071828, i studiedirektørens
stab i henhold til § 23, punkt 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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102/20 Ansettelse i 100 % fast stilling som seniorkonsulent, st.nr. 30090433 Seksjon eksamen og vitnemål - Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
102/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hanne Espolin
Johnson i 100% fast stilling som seniorkonsulent, st.nr. 30090433, Seksjon eksamen og
vitnemål, Levanger.
Dersom Johnson takker nei til stillingen, tilbys den i følgende rangert rekkefølge til:
2. Inna Aalmo
3. Annette Mikalsen
4. Marie Indahl.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Hanne Espolin
Johnson i 100% fast stilling som seniorkonsulent, st.nr. 30090433, Seksjon eksamen og
vitnemål, Levanger.
Dersom Johnson takker nei til stillingen, tilbys den i følgende rangert rekkefølge til:
2. Inna Aalmo
3. Annette Mikalsen
4. Marie Indahl.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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103/20 Engasjement i 10 % midlertidig stilling som seniorrådgiver – prosjekt
controller - 30072076 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
103/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge Tommy Liavik i 10 %
midlertidig stilling som seniorrådgiver / prosjekt controller st. nr. 30072076 fra 01.08.2020 –
30.09.2020.
Ansettelse i vikariat er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Tommy Liavik i 10%
midlertidig stilling som seniorrådgiver som prosjekt controller, st.nr. 30072076, ved FBA
Bodø. Ansettelsen er for perioden 01.08.2020 – 30.09.2020.
Ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b, vikariat i påvente av
ansettelse.

10
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104/20 Forlenget ansettelse i 50 % midlertidig stilling som overingeniør - st.
nr. 30085919 - FBA - Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
11.08.2020

Saknr
104/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Solveig Lysfjord
Sørensen i 50 % midlertidig stilling som overingeniør tilknyttet forskningsgruppe akvakultur –
st.nr 30085919 – FBA – Bodø - i perioden 01.09.20 - 31.12.20.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr. 1. bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Solveig Lysfjord
Sørensen i 50 % midlertidig stilling som overingeniør tilknyttet forskningsgruppe akvakultur,
st.nr 30085919, FBA Bodø . Ansettelsen er for perioden 01.09.2020 - 31.12.2020.
Ansettelsen er hjemlet i i Statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav a.

11
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

27/20

15/04387-16

28/20

20/01880-1

29/20

20/00988-7

30/20

20/02156-1

26/20

20/01780-4

Tittel

Ansettelse i midlertidig 100% stilling som
avdelingsingeniør - st. nr. 30091036 - FBA – Bodø
Direkte ansettelse i 100% midlertidig stilling som
overingeniør – for perioden 24.08.20 - 09.03.21 - st. nr.
30090962 - FBA - Bodø
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
førstekonsulent (sommervikar) st.nr 30071654 - FSV
Steinkjer
Økning av stillingsandel fra 50% til 100% - midlertidig
stilling som seniorkonsulent - st. nr. 30071775 - FLU Bodø
Midlertidig ansettelse i 100 % stilling som rådgiver - st.nr
30091236 - FSH - Bodø

12
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MØTEPROTOKOLL

Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.08.2020 kl. 12:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Jan- Atle Toska, Synnøve Tollåli, Steinar
Stene- Sørensen

Møtende
varamedlemmer:

Winnie Christiansen

Forfall:

Tom Kilskar

Andre:

Runar Michaelsen

Protokollfører:

Eirin Åsheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

105/20 20/02339-1

Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver i
studiedirektørens stab – st.nr. 30084122 Studieavdelingen - Bodø

2

106/20 20/01987-1

Utlysning av 100% midlertidig stilling som rådgiver - st.nr.
30091161 - FSH - Bodø

4

107/20 15/02442-9

Søknad om permisjon fra stilling som seniorrådgiver - st.
nr. 30071933 - AFU - Bodø

6

108/20 20/02328-1

Utlysning av fast 100% stilling som seniorrådgiver - st. nr.
30071933 - avdeling forskning og utvikling - Bodø

7

109/20 20/01487-9

Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver
regnskap/økonomi - st.nr. 30090629 - HHN - Bodø

8

1
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110/20

16/0109414

111/20 20/02315-1

Ansettelse i midlertidig 15% stilling som renholder (kode
1130) - st. nr. 30070792 - Renhold - Sandnessjøen

9

Ansettelse som lærling i IKT-servicefaget - st.nr 30091583 IKT – BS – Levanger

10

Orienteringssaker
29/20

19/03854-4

Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse i 20 % stilling
som seniorrådgiver, st.nr.30088781, FLU BLU Levanger

11

30/20

20/01539-8

Forlenget ansettelse av 3 midlertidige sommervikarerst.nr. 30073395 - Renhold - Bodø

11

Sted, 25.08.2020

Marianne Hjartøy Breimo
møteleder
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105/20 Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver i studiedirektørens stab –
st.nr. 30084122 - Studieavdelingen – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
105/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
rådgiver, st.nr. 30084122, i studiedirektørens stab, Studieavdelingen Bodø, i henhold til
vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
Inkluder i utlysningstekst under kvalifikasjonskrav: «ved mastergrad, samt lang og relevant
studieadministrativ erfaring kan det ansettes i stilling som seniorrådgiver».

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
rådgiver, st.nr. 30084122, i studiedirektørens stab, Studieavdelingen Bodø. Stillingen lyses ut
i henhold til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom under møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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106/20 Utlysning av 100% midlertidig stilling som rådgiver - st.nr. 30091161 FSH – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
106/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig
stilling som rådgiver i fakultetsadministrasjonen, st.nr. 30091161, FSH Bodø, i henhold til
vedlagte forslag til utlysningstekst.
Utlysning i midlertidig stilling hjemles i henhold til statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b,
vikariat for Marlene F. Bjørnbakk.
Møtebehandling
Utvalgssekretær opplyser om innspill fra fagforeningene vedrørende utlysningstekst:
Det bemerkes bruk av ordet «residensplikt» i følgende setning: «Stillingen har residensplikt
med kontorsted ved campus Bodø». Bruken av residensplikt fraviker andre utlysningstekster.
Fagforeningene etterspør en mer likelydende standardtekst til utlysninger.
På grunn av ulik formulering i henhold til kvalifikasjonskrav oppleves følgende som strengere
enn i andre utlysningstekster: «Relevant utdanning på mastergradsnivå. I særlige tilfeller kan
lang og relevant arbeidspraksis kompensere for deler av utdanningskravet, men likevel ikke
lavere enn bachelornivå». Andre utlysningstekster inneholder ikke presiseringen «men
likevel ikke lavere enn bachelornivå».
Utvalgssekretær opplyser at beskrivelsen til stilling som rådgiver i «stillingsoversikt for Nord
universitet» ikke inneholder «men likevel ikke lavere enn bachelornivå».
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
I utlysningstekst:
- Erstatt setning «Stillingen har residensplikt med kontorsted ved campus Bodø» med
«Stillingen har kontorsted Bodø».
- Erstatt følgende under kvalifikasjonskrav; «Relevant utdanning på mastergradsnivå. I
særlige tilfeller kan lang og relevant arbeidspraksis kompensere for deler av
utdanningskravet, men likevel ikke lavere enn bachelornivå» med «Relevant
mastergrad eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan lang og relevant arbeidspraksis
kompensere for deler av utdanningskravet, men likevel ikke lavere enn
bachelorgrad».
- Inkluder prosentandel i avsnittet om stillingen
- Fjern følgende; «med mulighet for forlengelse».
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Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % midlertidig
stilling som rådgiver, st.nr. 30091161, i fakultetsadministrasjonen, FSH Bodø. Stillingen lyses
ut i henhold til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom under møtet.
Utlysning i midlertidig stilling hjemles i henhold til statsansatteloven § 9, punkt 1, bokstav b,
vikariat for Marlene F. Bjørnbakk.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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107/20 Søknad om permisjon fra stilling som seniorrådgiver - st. nr. 30071933
- AFU – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
107/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å avslå søknaden til Per Gaute
Pettersen, st.nr. 30071933, om ett år permisjon fra sin stilling som seniorrådgiver ved
avdeling for utvikling og forskning Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
Inkluder i vedtaket «I henhold til personalreglementet § 23, punkt 1».

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å avslå søknaden til Per Gaute
Pettersen, st.nr. 30071933, om ett år permisjon fra sin stilling som seniorrådgiver ved
avdeling for utvikling og forskning Bodø.
I henhold til personalreglementet § 23, punkt 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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108/20 Utlysning av fast 100% stilling som seniorrådgiver - st. nr. 30071933 avdeling forskning og utvikling – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
108/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
seniorrådgiver ved avdeling for forskning og utvikling (AFU), Bodø, st. nr. 30071933, i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
seniorrådgiver, st. nr. 30071933, ved avdeling for forskning og utvikling (AFU) Bodø.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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109/20 Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver regnskap/økonomi - st.nr.
30090629 - HHN – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
109/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Beate Vading i fast 100
% stilling som rådgiver regnskap/økonomi, st.nr. 30090629, HHN Bodø.
Dersom Beate Vading takker nei til stillingen så tilbys Lene Rødsand stillingen.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Beate Vading i fast 100
% stilling som rådgiver regnskap/økonomi, st.nr. 30090629, HHN Bodø.
Dersom Beate Vading takker nei til stillingen så tilbys Lene Rødsand stillingen.
Tiltredelse etter nærmere avtale.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
498

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : ARA protokoll 25.08.2020

110/20 Ansettelse i midlertidig 15% stilling som renholder (kode 1130) - st. nr.
30070792 - Renhold – Sandnessjøen
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
110/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å tilby Maria Victoria Storheil,
st.nr. 30070792, en midlertidig 15 % stilling som renholder (kode 1130) ved Renhold
Sandnessjøen. Ansettelsen er for perioden 12.08.2020 – 31.07.2022.
Ansettelse i midlertidig stilling er i henhold til statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å ansette Maria Victoria Storheil
i midlertidig 15 % stilling som renholder (kode 1130) , st.nr. 30070792, ved Renhold
Sandnessjøen. Ansettelsen er for perioden 12.08.2020 – 31.07.2022.
Ansettelse i midlertidig stilling er i henhold til statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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111/20 Ansettelse som lærling i IKT-servicefaget - st.nr 30091583 - IKT – BS –
Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
25.08.2020

Saknr
111/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å tilby Helge Rune Moen
lærlingplass i IKT-servicefaget, st.nr. 30091583, IKT brukerstøtte, Levanger. Ansettelsen er
for perioden 01.08.2020 – 31.07.2022.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
Inkluder i vedtaket:
Lærlingperioden er satt til 24 måneder maksimalt, og løper ut uten oppsigelse ved periodens
opphør.
Stillingen lønnes etter Statens regulativ Lpl. 90.910, kode 1362 Lærling, LR 11, Ltr. 29. Det
utbetales prosent av full lønn etter følgende oppsett:
1. halvår 30%
2. halvår 40%
3. halvår 50%
4. halvår 80%
Ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav c.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å ansette Helge Rune Moen
som lærling i IKT-servicefaget, st.nr. 30091583, IKT brukerstøtte, Levanger. Ansettelsen er for
perioden 01.08.2020 – 31.07.2022. Lærlingperioden er satt til 24 måneder maksimalt, og
løper ut uten oppsigelse ved periodens opphør.
Stillingen lønnes etter Statens regulativ Lpl. 90.910, kode 1362 Lærling, LR 11, Ltr. 29. Det
utbetales prosent av full lønn etter følgende oppsett:
1. halvår 30%
2. halvår 40%
3. halvår 50%
4. halvår 80%
Ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav c.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

29/20

19/03854-4

30/20

20/01539-8

Forlengelse av direkte midlertidig ansettelse i 20 %
stilling som seniorrådgiver, st.nr.30088781, FLU BLU
Levanger
Forlenget ansettelse av 3 midlertidige sommervikarerst.nr. 30073395 - Renhold - Bodø
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MØTEPROTOKOLL

Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.06.2020 kl. 13:00

Tilstede:

Arne Brinchmann, Bjarte Toftaker, Olav Frigaard, Hanne
Thommesen, Toril Iversen, Grethe Johansen, Trond Hanssen,
Oddbjørn Johansen, Einar Skarstad Egeland

Møtende
varamedlemmer:

Ketil Eiane

Forfall:

Erlend Bullvåg

Andre:

Lisbeth Leite – BHT, Hanne Seljesæter – studentombud, Marianne
Martinsen Fossum, Trine Moan Isaksen, Beate Nordås organisasjonsavdelingen, Tomm Erik Sandmoen og Geir Magne
Tveide – var med i orienteringssak om ombyggingssak på Levanger

Protokollfører:

Unn Storheil

17/01291

SAKSKART

Side

Orienteringssaker
9/20

20/00938-4

Systematisk HMS-arbeid ved Nord universitet

2

10/20

17/0134668

Muntlige orienteringer fra arbeidsgiver

2

Sted, 25.06.2020
Arne Brinchmann
møteleder

1
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Saknr

Arkivsak

Tittel

9/20

20/00938-4

Systematisk HMS-arbeid ved Nord universitet
Bjarte Toftaker informerte om saken:
- 2016 ble det intiert til et nytt HMS system. Lite
forankret i organisasjonen.
- Roller i HMS – arbeidet – mellom HR og økonomi
og HMS og IT drift
- Dokumentstyring – gå gjennom det som finnes
av rutiner, arbeidsdok mm
HVO: Et sånt viktig dokument kommer litt sent,
overfladisk ser dokumentet bra ut, hvordan blir dette
fulgt opp etterpå.
Grethe: kommer det en operasjonalisering av det som
står i dokumentet
Bjarte: Organisering, roller og ansvar er nettopp et
dokument som skal gi svar på dette. Hvem har ansvar og
hvem intiere
Saken tas til orientering.

10/20

17/01346-68

Muntlige orienteringer fra arbeidsgiver
Brev fra berørte parter vedrørende prosessen rundt
arealdisponeringsprosess Levanger.
Orientering om prosessen av eiendomssjef Tomm E.
Sandmoe og følgende punkter ble kommentert:
- Møte med Riksantikvaren – de har fått
gjennomslag for de fleste endringene. Det
eneste tilbakemelding var ei utvendig
branntrapp. Jobbes med å ha en indre
rømningsvei gjennom et
- Jobbes med å bedre kantinearealer
- Mulig å være ferdig til 10 aug, men i vesentlighet
beregner man å flytte til denne datoen.
- Spm fra de som har laget innspill. Om er enig
eller ikke, eller om man har blitt hørt etter det
har blitt bestemt
- Får de pauserom – vet ikke
- Får ansatte den tilbakemeldingen som de
trenger i en slik sak
- De har valgt feil gruppe til å «bo» i lag, det blir
mange ansatte på liten arbeidsplass, er åpent
landskap egnet. Ønsker å være med i planene for
ny campus utviklingsplanplan. Ja ingenting er
hugd i stein, det viktigste er at alle blir mest
mulig fornøyd. Her kan man komme inn med
innspill,
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-

Brev skal sendes til de som har kommet med
innspill og svar sendes til medlemmene i AMU
Koronasituasjonen:
Bjarte Toftaker og Arne Brinchmann orienterer:
- Det jobbes nå at alt skal være på plass i byggene
til Nord universitet med tanke på antibac,
desinfikasjonsmidler og merking, plexiglass
- En del arbeid faller på de ansatte, tørking av
bord etter bruk i fellesarealer/undervisningsrom.
Det er ikke mulig at renholdspersonale kan gjøre
alt.
- Legger opp til et drøftelsesmøte med tillitsvalgte
før studiestart om forskjøvet arbeidstid for å
bedre utnytte bruk av rom.
- HVO mener at verneombud burde vært kommet
i større grad i begynnelsen av koronasituasjonenledelsen tar det til etterretning
Omstilling:
Arne Brinchmann orienterer:
- Kommer en grundig beskrivelse av plan for
omstilling spesielt for FLU i starten av høsten,
spesielt der det er snakk om oppsigelser.
- Gjennomgang av tidsplan – prosess
nedbemanning
- Det vil også være en prosess med
oppfølgingssamtaler og eventuelt endrings
oppsigelser, med nye arbeidsavtaler med
endring av arbeidssted.
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

08.09.2020 kl. 12:00
Teams
19/03915

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Jan- Atle Toska, Steinar Stene- Sørensen,
Synnøve Tollåli

Møtende
varamedlemmer:

Winnie Christiansen

Forfall:

Tom Kilskar

Andre:

Runar Michaelsen

Protokollfører:

Eirin Åsheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
112/20 20/01694-9

Ansettelse i fast 100% stilling som seniorrådgiver/rådgiver
innen personal/HR - st. nr. 30090733 - FBA - Bodø

3

113/20 20/00884-7

Ansettelse i fast 50% stilling som førstekonsulent HMS st.nr. 30071538 - FBA - Bodø

4

114/20

20/0118724

Ansettelse i fast 100% stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent - st.nr. 30070830 –
lønnsenheten - Bodø

5

115/20

16/0257710

Utvidet stillingsandel fra 50% til 80% i fast stilling som
seniorkonsulent - st.nr. 30071033 - FSH - Levanger

6

Ansettelse i 100% stilling som lærling for gjenstående
lærlingetid - st. nr. 30080006 - FBA - Bodø

7

Orienteringssaker
31/20

18/01958-8

1
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32/20

20/02423-1

Ansettelse i midlertidig 80% stilling som avdelingsingeniør 7
st. nr. 30071323 - FBA - Bodø

33/20

19/0054713

Ansettelse i midlertidig 50% stilling som
avdelingsingeniør/smittevernkoordinator – st.nr. 30078562 7
- FBA - Bodø

Sted, 08.09.2020
Marianne Hjartøy Breimo
møteleder
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112/20 Ansettelse i fast 100% stilling som seniorrådgiver/rådgiver innen
personal/HR - st. nr. 30090733 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
112/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Wenche Lind i fast
100% stilling som seniorrådgiver HR – st. nr. 30090733 – FBA – Bodø.
Hvis Lind takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Ann Kristin Pedersen (rådgiver)
Hvis alle innstilte kandidater takker nei, vurderes øvrige kandidater, eventuelt lyses stillingen
ut på nytt.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Wenche Lind i fast
100% stilling som seniorrådgiver HR, st. nr. 30090733, FBA Bodø.
Hvis Lind takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Ann Kristin Pedersen (rådgiver)
Hvis alle innstilte kandidater takker nei, vurderes øvrige kandidater, eventuelt lyses stillingen
ut på nytt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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113/20 Ansettelse i fast 50% stilling som førstekonsulent HMS - st.nr.
30071538 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
113/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Karina Mikalsen i fast
50% stilling som førstekonsulent innen HMS, st.nr. 30071538, FBA Bodø.
Dersom Mikalsen ikke tar imot stillingen lyses denne ut på nytt.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Karina Mikalsen i fast
50% stilling som førstekonsulent innen HMS, st.nr. 30071538, FBA Bodø.
Dersom Mikalsen ikke tar imot stillingen lyses denne ut på nytt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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114/20 Ansettelse i fast 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent st.nr. 30070830 – lønnsenheten – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
114/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å ansette Vibeke Eriksdatter i
fast 100% stilling som 1408 Førstekonsulent, st.nr. 30070830, lønnsenheten Bodø, for snarlig
tiltredelse.
Dersom Eriksdatter takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til
2. Lisbeth Helene Blankvoll Laxaa (1408 Førstekonsulent, Bodø)
3. Kjersti Kvitflo (1408 Førstekonsulent, Bodø)
Dersom ingen av de ovennevnte takker ja til stillingen, vil saken sendes tilbake til innstillende
myndighet for ny vurdering av de øvrige søkerne på søkerlisten.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger vedtar å ansette Vibeke Eriksdatter i
fast 100% stilling som 1408 Førstekonsulent, st.nr. 30070830, lønnsenheten Bodø, for snarlig
tiltredelse.
Dersom Eriksdatter takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til
2. Lisbeth Helene Blankvoll Laxaa (1408 Førstekonsulent, Bodø)
3. Kjersti Kvitflo (1408 Førstekonsulent, Bodø)
Dersom ingen av de ovennevnte takker ja til stillingen, vil saken sendes tilbake til innstillende
myndighet for ny vurdering av de øvrige søkerne på søkerlisten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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115/20 Utvidet stillingsprosent fra 50% til 80% i fast stilling som
seniorkonsulent - st.nr. 30071033 - FSH – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
08.09.2020

Saknr
115/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsandel fra 50% til
80% for Guro Skjetne i fast stilling som seniorkonsulent, st.nr. 30071033, FSH Levanger.
Utvidet stillingsprosent gjelder fra 15.09.2020.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
-

Erstatt «stillingsandel» med «stillingsprosent» i vedtaksteksten for konsistent bruk av
ett synonym.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å utvide stillingsprosent fra 50%
til 80% for Guro Skjetne i fast stilling som seniorkonsulent, st.nr. 30071033, FSH Levanger.
Utvidet stillingsprosent gjelder fra 15.09.2020.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

32/20

20/02423-1

33/20

19/00547-13

31/20

18/01958-8

Tittel

Ansettelse i 100% stilling som lærling for gjenstående
lærlingetid - st. nr. 30080006 - FBA - Bodø
Ansettelse i midlertidig 80% stilling som
avdelingsingeniør - st. nr. 30071323 - FBA - Bodø
Ansettelse i midlertidig 50% stilling som
avdelingsingeniør/smittevernkoordinator – st.nr.
30078562 - FBA - Bodø
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MØTEREFERAT

IDF-utvalg ved Nord universitet 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.06.20 kl. 09:00 – 11:30
Teams
18/04807

Tilstede:

Fra arbeidstakerorganisasjonene:
Trude Gystad, Roger Hanssen, Arne Grevskott, Annie Grethe
Karlsen, Truls Didriksen, Robin Isfold Munkvold
Fra arbeidsgiver:
Arne Brinchmann, Marianne Hjartøy Breimo

Vararepresentanter:
Forfall:

Terje Fallmyr

Andre:

Seniorrådgiver Runar Michaelsen (sak 151/20, 160/20, 161/20,
162/20), eiendomssjef Tomm E. S. Sandmoe (sak 154/20),
assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Solli (sak 157/20),
direktør for digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås (sak 159/20),
konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker.

Referent:

Seniorrådgiver Astrid Haugskott Dahl

SAKSKART
Vedtakssaker
150/20

I - Aktuelt i Nord

151/20

I - Konsekvenser av koronasituasjonen: forskjøvet arbeidstid

152/20

I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU

153/20

D – Omstillingsavtale

154/20

D – Vakthold ved studiesteder, eventuelt bruk av ansatte til
vakthold
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155/20

D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte

156/20

D - Oppnevning av vararepresentant for
ansatterepresentant i ARA

157/20

I – Planlegging av campusundervisning for høsten 2020

158/20

I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested
Steinkjer

159/20

I - Status studiestedsstruktur - juni 2020

160/20

D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved FBA
– Bodø

161/20

D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved
HHN

162/20

D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved FSV
– Bodø og Levanger

163/20

I – Gjennomgang av ID-referater

164/20

Eventuelt

Teams, 19.06.20.
Møteleder: Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann
Ingen merknader til sakslisten.

150/20 Aktuelt i Nord
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.20

Ingen saker ble behandlet under «Aktuelt i Nord»
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151/20 I - Konsekvenser av koronasituasjonen: forskjøvet arbeidstid
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
151/20

Seniorrådgiver Runar Michaelsen orienterte.
I forbindelse med Covid-19 er det i samarbeid med ekstern advokat foretatt en juridisk
vurdering av arbeidsgivers mulighet for å forskyve ansattes arbeidstid. Arbeidsgiver kan
forskyve arbeidstiden innenfor arbeidstidens ramme som er fra kl. 07.00 – 17.00. En
forskyvning utover tidsrammen skal drøftes. En utvidelse av arbeidstidens ramme, eller
arbeid etter kl. 20.00, skal forhandles. Hvis ordningen med forskjøvet arbeidstid gjøres
permanent, skal saken forhandles med arbeidstakerorganisasjonene.

152/20 I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
152/20

Møtedato
19.06.2020

Saknr
153/20

Sak utsettes til møte i IDF 23.06.20.

153/20 D – Omstillingsavtale
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

NTL har meldt inn sak om behov for omstillingsavtale.
Se sak 24/20, 30/20, 55/20, 75/20 og 86/20.
Saken utsettes til møte i IDF 23.06.20

154/20 D – Vakthold ved studiesteder, eventuelt bruk av ansatte til vakthold
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
154/20

Sak meldt inn av NTL.
Se sak 71/20, 77/20 og 87/20.
Eiendomssjef Tomm E. S. Sandmoe informerte.
I forbindelse med Covid-19 og nedstengningen, var det ved noen av studiestedene enkelte
ansatte som tilbød seg å kjøre innom arbeidsplassen og sjekke at alt var i orden på stedet.
De ansatte ble ikke brukt i forbindelse med vakthold.
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155/20 D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
155/20

Se sak 80/20 og 88/20.
IDF ønsker opplæringen gjennomført medio juni 2020. Det tilstrebes å finne et tidspunkt
hvor alle aktuelle ledere, inkludert toppledelsen, har anledning til å delta. Arbeidsgiver vil
innen kort tid oversende forslag på aktuelle datoer til IDF.
Arbeidstakerorganisasjonene avtaler seg imellom i forhold til hvem de ønsker som
kursholder.
Sak utsettes til møte i IDF 23.06.20

156/20 D - Oppnevning av vararepresentant for ansatterepresentant i ARA
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
156/20

Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann, innledet.
Arbeidstakerorganisasjonene avklarer situasjonen og utpeker en ansatterepresentant, hvis
behov.
Sak utsettes til IDF 23.06.20.

157/20 I – Planlegging av campusundervisning for høsten 2020
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
157/20

Assisterende studiedirektør og prosjektleder, Margrethe Mørkved Solli orienterte.
Se vedlagte presentasjon.

158/20 I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested Steinkjer
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Sak meldt inn av Parat.
Se sak 149/20 og 158/20.
Saken utsettes til IDF 23.06.20
4
515

Saknr
158/20

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : Referat IDF 19.06.20

159/20 I - Status studiestedsstruktur - juni 2020
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
159/20

Direktør for digitalisering og infrastruktur, Lasse Finsås, orienterte.
Det er tre punkter knyttet til infrastruktur:
• Campusutviklingsplan for Levanger
• Tilrettelegging av kontorarbeidsplasser i Levanger
• Utredningsarbeid knyttet til Namdalen

Stokmarknes
Utvidelse av praksissalen. Universitetet er i dialog med «Hurtigrutens Hus». Arbeidet er
påbegynt og med mål om å være ferdige høsten 2020.
Mo
Fakultetets ønsker er imøtekommet.
Tilrettelegging av rom for FLU og FSH, inkludert spesialrom.
Oppgradering av kjøkken for StudentiNord.
I første etasje utvides det med kontorarbeidsplasser.
Utnyttelsesgraden av undervisningsrommene pr. i dag viser at det er god kapasitet. Ubrukte
rom som inngår i leid areal vil bli tatt i bruk.
Namdalen/Namsos
I Namsos leier universitetet et eldre bygg av Namsos kommune. Universitetet har her et
større ansvar for vedlikehold enn det de har ved andre studiesteder, og det er høye
vedlikeholdskostnader.
Det kan være aktuelt å flytte til «Campus Havna», men en reetablering av laboratorier vil
være svært kostbart. Infrastrukturen er krevende og pr. i dag er ingen ting avklart.
Steinkjer
Innovasjonscampus er ferdig.
Det arbeides med laboratorier for FBA.
Levanger
Det gamle kjøkkenet i Hovedbygget bygges om.
Paviljong 2 er ferdigstilt. Der er det nå sju grupperom for studenter.
Det arbeides sammen med statsbygg i forhold til universell utforming av øvrige paviljonger.
Arbeidet med samlokalisering av FSV i Nordlåna starter denne uken, uke 25.
Datasalene i Nordlåna og Nylåna er vesentlig oppgradert i forhold til datakraft.
Universitetet har leid areal i Filmfabrikken, og det er nå fiber mellom campus Levanger og
Filmfabrikken.
Det gjøres en oppgradering av arealene ved campus og det er pr. i dag ca. 10 mindre
prosjekter i forhold til tilpasninger.
Det er enkelte utfordringer ved at hele campus Levanger er fredet.

5
516

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : Referat IDF 19.06.20

Campusutviklingsplan for Levanger
Seniorrådgiver Geir Tveide er prosjektleder
Arbeidstakerorganisasjonene blir invitert inn i de ulike arbeidsgruppene som skal etableres.
Det er ønskelig med innspill fortløpende og under hele prosessen.
Samarbeidet med Statsbygg har en varighet på ett år.
Prosessen i forhold til prosjekt teaterutdanning, teaterfaglig bygg, er noe forsinket.
Stjørdal
Nødvendige tilpasninger er gjennomført.
Hotellkjeden Best Western bygger hotell med 120 rom lokalisert nært studiested Stjørdal.
Det legges til rette for de behov Nord universitet har, relatert til et hotellbygg.
Nesna
Det skal foretas en risikovurdering i forhold til drift i omstillingsperioden.
Dette vil bli satt opp som sak i IDF.
Bodø
Campusplan for Bodø revitaliseres fra august 2020. Det har vært en betydelig vekst av
ansatte. Det prioriteres å se på romfordelingen på nytt fra kommende høst og det gjelder i
forhold til alle fakultet.
Kommentar fra Parat:
Minner om at det skal forhandles i forhold til spiserom ved campus Levanger.
Arbeidsgivers svar:
Arbeidsgiver beklager at forhandlingsprosessen er forsinket. Saken vil bli satt opp i IDF.
De innsigelser som er kommet er i stor grad imøtekommet. Bygget er fredet og de tiltak som
gjøres skal være reversible.

Kommentar fra Akademikerne:
Sak om ombygging av kjøkken i Hovedbygget, til kontor, er meldt inn til AMU og oversendt til
Arbeidstilsynet
Arbeidsgivers svar:
Saken er behandlet i AMU, og referat fra møtet i AMU er oversendt Arbeidstilsynet.

Arbeidstakerorganisasjonene melder inn følgende ansatterepresentanter til
referansegruppen:
• Trude Wille, som representant for de vitenskapelig ansatte vitenskapelige
• Ove A Voldseth, som representant for de teknisk/administrativt ansatte.

Kommentar fra HVO:
HVO ønsker oppdatering minimum hvert halvår i IDF i forhold til arbeidet med
studiestedstrukturen.
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Arbeidsgivers svar:
Status infrastruktur vil bli satt opp som sak i IDF oftere enn hvert halvår.

160/20 D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved FBA – Bodø
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
160/20

Seniorrådgiver Runar Michaelsen orienterte.
Arbeidstakerorganisasjonene har ingen kommentar til saken.

161/20 D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved HHN
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
161/20

Seniorrådgiver Runar Michaelsen orienterte.
Arbeidstakerorganisasjonene har ingen kommentar til saken.

162/20 D - Ytterligere oppbemanning i rekrutteringsprosess ved FSV – Bodø
og Levanger
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
162/20

Seniorrådgiver Runar Michaelsen orienterte.
Arbeidstakerorganisasjonene har ingen kommentar til saken.

163/20 I – Gjennomgang av ID-referater
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Saknr
163/20

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Sider/Medbestem
melse.aspx
Saken ble ikke behandlet i IDF.
Saken utsettes til møte i IDF 23.06.20
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164/20 Eventuelt
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
19.06.2020

Ingen saker til behandling.

Astrid Haugskott Dahl
Referent

8
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Saknr
164/20
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MØTEREFERAT

IDF-utvalg ved Nord universitet 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

23.06.20 kl. 09:00 – 11:30
Teams
18/04807

Tilstede:

Fra arbeidstakerorganisasjonene:
Trude Gystad, Roger Hanssen, Arne Grevskott, Annie Grethe
Karlsen, Truls Didriksen, Robin Isfold Munkvold, Terje Fallmyr
Fra arbeidsgiver:
Arne Brinchmann, Marianne Hjartøy Breimo

Vararepresentanter:
Forfall:

Andre:

Konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker.

Referent:

Seniorrådgiver Astrid Haugskott Dahl

SAKSKART
Vedtakssaker
165/20

I - Aktuelt i Nord

166/20

I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU

167/20

D – Omstillingsavtale

168/20

D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte

169/20

D - Oppnevning av vararepresentant for
ansatterepresentant i ARA

170/20

I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested
Steinkjer
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171/20

D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet

172/20

I – Gjennomgang av ID-referater

173/20

Eventuelt

Teams, 23.06.20
Møteleder: Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann
Ingen merknader til sakslisten.

165/20 Aktuelt i Nord
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.20

Saknr
165/20

Konsekvenser av koronasituasjonen: forskjøvet arbeidstid
Saken settes opp som drøftingssak i det første møte i IDF høsten 2020.
Arbeidsgiver oversender betingelser og en juridisk vurdering, til
arbeidstakerorganisasjonene, senest en uke før møte i IDF.
Kommentar fra samtlige arbeidstakerorganisasjoner:
«Angående sak omkring forskjøvet arbeidstid
Fagforeningene mener at evt. forskjøvet arbeidstid bør honoreres. I følge Hovedtariffavtalen
i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020 for LO Stat, Unio og YS Stat - med departementets
kommentarer står det følgende:
§ 7 Arbeidstid
Punkt 6:
«Når det oppstår ekstraordinære forhold, kan den alminnelige arbeidstid forskyves med
minimum ett døgns forhåndsvarsel. Ordningen forutsetter lokal enighet og opphører så snart
det ekstraordinære forholdet ikke lenger er til stede. For den del av den forskjøvede tid som
faller 1 time 4) eller mer utenom vedkommendes alminnelige arbeidstid, betales det et tillegg
svarende til overtidstillegget (50 %) for den del av den forskjøvede tid som faller før kl. 20.00,
og et tillegg svarende til forhøyet overtidstillegg (100 %) for den del av den forskjøvede tid
som faller mellom kl. 20.00 og kl. 06.00, og på lørdager, søn- og helgedager»
Hentet fra
https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2019/hovedtariffa
vtalen_2018-20_mellomoppgjor19_m_kommentarer_lostat_unio_ysstat.pdf

2
521

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : Referat IDF 23.06.20

I tillegg til dette ser vi at forskjøvet arbeidstid vil påvirke den enkelte ansatte på ugunstig vis, da det
vil gi tydelige konsekvenser på aktivitet på fritiden. Vi mener, på bakgrunn av Hovedtariffavtalen og
dette, at arbeidsgiver bør honorere denne type arbeid. «

Campusutviklingsplan, Levanger – ansatterepresentanter til internt referansegruppe
Arbeidstakerorganisasjonene oppnevner Trude Wille som representant for vitenskapelig
ansatte og Ove A. Voldseth som representant for teknisk administrativt ansatte.

166/20 I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
166/20

Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann orienterte.
Det er gjennomført møter med tillitsvalgte ved fakultetet og sentralt. Omstillingsprosessen
er forsinket som følge av Covid-19 og vil gjenopptas i august 2020.
Saken behandles i IDF 22.09.20
Arbeidstakerorganisasjonene hadde ingen kommentar til saken.

167/20 D – Omstillingsavtale
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
166/20

Konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker innledet.
Se vedlegg.
Fra arbeidsgiverside ble det minnet at en omstillingsavtale ikke er en virkemiddelavtale, men
en avtale om medbestemmelse i omstilling.
Arbeidsgiver sender denne uken ut utkast til omstillingsavtale til IDF. Sak om
omstillingsavtale og sak om virkemidler settes opp på nytt i IDF.
Kommentar fra NTL:
«NTL mener omstillingsavtalen kun skal gjelde Nesna.
NTL er uenig i at man er bundet til malen for omstillingsavtalen i utformingen av den. Dersom
arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver ønsker det kan de bli enige om en tilpasset avtale.
NTL mener at virkemidler må drøftes før avtalen underskrives.»
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168/20 D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
168/20

Opplæringen forsøkes lagt i tilknytning til rektors ledersamling i august.
Arbeidsgiver fremmer forslag til datoer så snart som mulig.

169/20 D - Oppnevning av vararepresentant for ansatterepresentant i ARA
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
169/20

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker Winnie Christiansen som vararepresentant.

170/20 I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested Steinkjer
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
170/20

Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann orienterte.
Avklaring i forhold til stedfortreder vil bli avklart inneværende uke, uke 26.

171/20 D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
171/20

Sak meldt inn av hovedverneombud Einar Skarstad Egeland
«Nye verneombud
Vi mangler verneombud på Stokmarknes/Leknes (FSH), vi må ha nytt verneombud for FSHLevanger etter sommeren (nåværende verneombud har gitt beskjed om at hun skal slutte hos
oss, jeg vet ikke nøyaktig når) og vi mangler stedfortreder for hovedverneombud (§ 3-6 i
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning). I tillegg har Hanne Espolin Johnson
fungert som verneombud for IKT–Levanger, men hun har gitt meg beskjed i dag om at hun
ikke har mulighet til dette lenger og har orientert de ansatte på IKT-Levanger om dette.
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På universitetet har arb.takerorganisasjonene tatt ansvaret med å finne nye verneombud.
Dere må nå gjøre dette. Hvis ikke arb.takerorganisasjonene har mulighet til å finne disse
personene, så er arbeidsgiver ansvarlig for å utpeke noen.
Jeg har forståelse for at våren har vært alt annet enn som planlagt, men vi må likevel bli
ferdig med denne saken.
Dere får frist til å utpeke nye verneombud til 1. juli 2020. Vi må på neste IDF avklare om det
er arb.takerorganisasjonene eller om det er arb.giver som skal finne disse nye
verneombudene.»
Arbeidsgiver følger opp saken og vil utpeke verneombud såfremt ikke
arbeidstakerorganisasjonene har gjort dette innen 01.07.20.

172/20 I – Gjennomgang av ID-referater
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
172/20

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Sider/Medbestem
melse.aspx
Arbeidsgiver følger opp de ulike ID i forhold til gjennomgang av ID-møter og publisering av
referatene.

173/20 Eventuelt
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
23.06.2020

Saknr
173/20

Arbeidstakerorganisasjonene meldte inn følgende saker:
Kompensasjon for merarbeid våren 2020, i forbindelse med Covid-19
Arbeidsgiver avklarer dette.

Kompensasjon for deltagelse i innstillingsutvalg for en prorektorstilling og tre
dekanstillinger
Arbeidsgiver avklarer dette så snart som mulig.

Astrid Haugskott Dahl
Referent
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MØTEREFERAT

IDF-utvalg ved Nord universitet 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

21.08.20 kl. 12:00 – 14:15
Teams
20/02166

Tilstede:

Fra arbeidstakerorganisasjonene:
Trude Gystad, Roger Hanssen, Arne Grevskott, Åsmund Roald
Didriksen, Truls Didriksen, Robin Isfold Munkvold, Terje Fallmyr
Fra arbeidsgiver:
Arne Brinchmann, Marianne Hjartøy Breimo, Anne-Line Bosch
Strand

Vararepresentanter:
Forfall:

Andre:

Konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker, HVO Einar Skarstad
Egeland, dekan Hanne Thommesen (sak 184/20), direktør
digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås (sak 184/20)

Referent:

Seniorrådgiver Astrid Haugskott Dahl

SAKSKART
Vedtakssaker
175/20

I - Aktuelt i Nord

176/20

D - Konsekvenser av koronasituasjonen: Forskjøvet
arbeidstid

177/20

I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU

178/20

D – Omstillingsavtale

179/20

D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte
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180/20

I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested
Steinkjer

181/20

D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet

182/20

I - Kompensasjon for merarbeid våren 2020, i forbindelse
med Covid-19

183/20

I - Kompensasjon for deltagelse i innstillingsutvalg for en
prorektorstilling og fire dekanstillinger

184/20

I – Gjennomgang av ID-referater

185/20

Eventuelt

Teams, 21.08.20.
Møteleder: Arne Brinchmann
Ingen merknader til sakslisten.

175/20 Aktuelt i Nord
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.20

Saknr
175/20

IDF ble innledet med en presentasjon av nytilsatt direktør økonomi – og HR, Anne-Line Bosch
Strand og medlemmende av IDF.
Situasjonen i forbindelse med Covid-19
Arne Brinchmann orienterte.
Beredskapen «Gul grad 2» videreføres. Det understrekes at alle ansatte og studenter har et
ansvar for å overholde smittevernreglene.
Arbeidstakerorganisasjonene stiller spørsmål ved at FHI oppfordrer til at de som kan,
benytter seg av hjemmekontor, mens ved Nord universitetet brukes hjemmekontor kun
etter individuell avtale.
HVO Einar Skarstad Egeland anbefaler at alle ansatte som ønsker det, skal innvilges
hjemmekontor.
Konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker svarer at arbeidsgiver ønsker at ansatte skal
være tilstede på arbeidsplassen i arbeidstiden.

2
526

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : Referat IDF 21.08.20 (002)

176/20 D - Konsekvenser av koronasituasjonen: Forskjøvet arbeidstid
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
176/20

Se sak 165/20
Saken utsettes til møte i IDF 31.01.20.
Arbeidsgiver utarbeider drøftingssak, til arbeidstakerorganisasjonene, i uke 35.

177/20 I – Informasjon om videre omstillingsprosess – FLU
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
177/20

Arne Brinchmann, og konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker orienterte.
Se vedlagte tidsplaner.
Bemanningsplaner og kriterier for utvelgelse drøftes i IDF 22.09.20.

178/20 D – Omstillingsavtale
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
178/20

Se sak 24/20, 30/20, 55/20, 75/20, 86/20, 111/20, 123/20, 153/20 og 167/20.
Saken utsettes til møte i IDF 31.08.20.

179/20 D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Se sak 80/20, 88/20, 113/20, 125/20, 155/20, 168/20 og 179/20.
Saken utsettes til møte i IDF 31.08.20.

3
527

Saknr
179/20

100/20 Referater 17. september - 20/00196-5 Referater 17. september : Referat IDF 21.08.20 (002)

180/20 I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested Steinkjer
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
180/20

Se sak 149/20, 158/20 og 170/20.
Saken utsettes til møte i IDF 31.08.20.

181/20 D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
181/20

Sak meldt inn av hovedverneombud Einar Skarstad Egeland i IDF 23.06.20.
Se sak 171/20.
Saken utsettes til 31.08.20.

182/20 I - Kompensasjon for merarbeid våren 2020, i forbindelse med
Covid-19
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
182/20

Sak meldt inn av arbeidstakerorganisasjonen i IDF 23.06.20.
Saken utsettes til møte i IDF 31.08.20.

183/20 I - Kompensasjon for deltagelse i innstillingsutvalg for en
prorektorstilling og fire dekanstillinger
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Sak meldt inn av arbeidstakerorganisasjonen i IDF 23.06.20.
Saken utsettes til møte i IDF 31.08.20.
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184/20 I – Flytteprosess Campus Levanger
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
184/20

Konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann innledet.
Dekan Hanne Thommesen og direktør digitalisering og infrastruktur Lasse Finsås orienterte i
forhold til flytting av arbeidssted for ansatte ved FSV fra Steinkjer til Levanger. Ved oppstart
var ikke arbeidsplassene ved Levanger ferdigstilt. Det var mangler i forhold til møblering,
fronter og kontordører.
Direktør Finsås informerte om at Statsbygg etter ferien ble kjent med forsinkelser hos
underleverandører, som medførte at arbeidsplassene ikke ble ferdigstilt i samsvar med
opprinnelig plan for FSV. Leveringen fra underleverandør er forespeilet ca. 10.09.20.
IT og KOLT vil flytte til nye arbeidsplasser medio september. Pr. i dag har IT midlertidig flyttet til
2.etg., paviljong 2.
Dekan Hanne Thommesen orienterte om at hun ikke var kjent med omfanget av manglende
ferdigstillelse ved tidspunktet for overflytting fra Steinkjer til Levanger. Hun beklager at ansatte
derfor ikke fikk informasjon før oppmøte på Levanger. Ansatte som ønsker det kan, når de ikke har
undervisning, inntil videre benytte hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder.
HVO Einar Skarstad Egeland stiller spørsmål ved at overflyttingen for FSV ikke ble utsatt så snart
det ble kjent at ferdigstillelsen av arbeidsplassene ble forsinket. Han påpeker at dette er uheldig sett
fra et arbeidsmiljøperspektiv.
Direktør Finsås viste til at flytteprosessen var fastsatt og at det fra hans side var oppfyllelse av
fakultetets ønske om å flytte i samsvar med fastsatt plan.
HVO bemerker at det er beklagelig at IT må flytte arbeidssted to ganger i løpet av en hektisk
arbeidsperiode.

185/20 I – Gjennomgang av ID-referater
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Saknr
185/20

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Sider/Medbestem
melse.aspx
Saken ble ikke behandlet i IDF.
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186/20 Eventuelt
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
21.08.2020

Ingen saker til eventuelt.

Astrid Haugskott Dahl
Referent
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MØTEREFERAT

IDF-utvalg ved Nord universitet 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

31.08.20 kl. 12:00 – 14:05
Teams
20/02166

Tilstede:

Fra arbeidstakerorganisasjonene:
Trude Gystad, Roger Hanssen, Arne Grevskott, Truls Didriksen,
Robin Isfold Munkvold, Terje Fallmyr
Fra arbeidsgiver:
Arne Brinchmann, Marianne Hjartøy Breimo, Anne-Line Bosch
Strand

Vararepresentanter: Trude Wille
Forfall:

Åsmund Roald Didriksen

Andre:

Konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker, HVO Einar Skarstad
Egeland, seniorrådgiver Runar Michaelsen, stedfortreder HVO Jann
Birger Laugsand

Referent:

Seniorrådgiver Astrid Haugskott Dahl

SAKSKART
Vedtakssaker
187/20

I - Aktuelt i Nord

188/20

D - Konsekvenser av koronasituasjonen: Forskjøvet
arbeidstid

189/20

D – Omstillingsavtale

190/20

D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte

191/20

I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested
Steinkjer
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192/20

D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet

193/20

I - Kompensasjon for merarbeid våren 2020, i forbindelse
med Covid-19

194/20

I - Kompensasjon for deltagelse i innstillingsutvalg for en
prorektorstilling og fire dekanstillinger

195/20

I – Gjennomgang av ID-referater

196/20

Eventuelt

Teams, 31.08.20
Møteleder: Arne Brinchmann
Ingen merknader til sakslisten.

187/20 Aktuelt i Nord
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.20

Saknr
187/20

Situasjonen i forbindelse med Covid-19
Arne Brinchmann orienterte.
Ingen endringer siden forrige IDF-møte, se sak 175/20.

Nedbemanningsprosessen ved FLU
Arne Brinchmann orienterte.

188/20 D - Konsekvenser av koronasituasjonen: Forskjøvet arbeidstid
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
188/20

Se sak 165/20 og 176/20.

Det er enighet om at saken utsettes, og vil bli behandlet på et ekstra oppsatt møte i IDF.
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189/20 D – Omstillingsavtale
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
189/20

Se sak 24/20, 30/20, 55/20, 75/20, 86/20, 111/20, 123/20, 153/20, 167/20 og 177/20.
Arne Brinchmann og konstituert organisasjonssjef Bjarte Toftaker innledet og oppsummerte
status.
Kommentar fra NTL:
«Omstillingsavtalen bør inneholde både selve avtalen og hvilke virkemidler som skal brukes.
Viktig å få til en kollektiv avtale for å sikre lik behandling av ansatte. Det er også viktig for
arbeidsgiver for å få en oversikt over sine kostnader.
Så lenge virkemidlene ikke er drøftet blir det svært vanskelig å få til kartleggings- og
oppfølgingssamtaler.
Malen som er forhandlet fram mellom partene sentralt er bare et utgangspunkt for partene,
det er lov å gjøre endringer.
Departementet bør kontaktes for å få en vurdering av de punktene man drøfter.»

Saken utredes og settes opp i senere IDF.

190/20 D – Opplæring i gjennomføring av ID-møter, digitalt møte
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
190/20

Se sak 80/20, 88/20, 113/20, 125/20, 155/20, 168/20 og 179/20.
Rektor ønsker at opplæringen gjennomføres i oktober.
Arbeidsgiver oversender arbeidstakerorganisasjonene forslag til dato i løpet av 01.09.20.

191/20 I – Stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested Steinkjer
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
191/20

Se sak 149/20, 158/20,170/20 og 180/20.
Ole Jacob Sørensen har tiltrådt som stedfortreder for studiestedskoordinator ved studiested
Steinkjer. Sørensen fungerer i rollen ut 2020.
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192/20 D – Oppnevning av verneombud og stedfortreder for
hovedverneombudet
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
192/20

Sak meldt inn av hovedverneombud Einar Skarstad Egeland i IDF 23.06.20.
Se sak 171/20 og 181/20.
Jann Birger Laugsand er oppnevnt som stedfortreder for hovedverneombud.
For IKT-Trøndelag har arbeidsgiver utpekt Grete Hov som verneombud og Roger Aspås som
vara for verneombudet.
For FSH, Lofoten og Vesterålen er Karin Hartvigsen verneombud.
For FSH, Levanger, vil det bli oppnevnt nytt verneombud. Dette avklares i uke 37.

193/20 I - Kompensasjon for merarbeid våren 2020, i forbindelse med
Covid-19
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
193/20

Sak meldt inn av arbeidstakerorganisasjonen i IDF 23.06.20.
Se sak 182/20.
Det er ikke lagt opp til noen kollektive kompensasjonsløsninger våren 2020, og heller ingen
særskilt bruk av 2.5.3.

194/20 I - Kompensasjon for deltagelse i innstillingsutvalg for en
prorektorstilling og fire dekanstillinger
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
194/20

Sak meldt inn av arbeidstakerorganisasjonen i IDF 23.06.20.
Se sak 183/20.
Arne Brinchmann orienterte.
Kompensasjon er avklart i forhold til de som deltar i innstillingsutvalgene.
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195/20 I – Gjennomgang av ID-referater
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
195/20

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Sider/Medbestem
melse.aspx
IDF bemerker at det fortsatt mangler referat fra ID-møter.
Dette vil bli tatt opp i forbindelse med opplæringen i oktober.

196/20 Eventuelt
Behandlet av
1 IDF-utvalg ved Nord universitet 2020

Møtedato
31.08.2020

Saknr
196/20

NTL meldte inn følgende saker, relatert til gjennomført informasjonsmøte på Nesna
•

HVO og HTV bør inviteres og delta i forbindelse med slike møter.

•

Formuleringen «Det er et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte» brukes ofte
av arbeidsgiver. Det ble også sagt under informasjonsmøtet på Nesna. Uttalelsen kan
misforstås dit hen at det er enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

•

Det var forespeilet at det skulle sendes ut en agenda for møtet i forkant. Dette ble
ikke utsendt av arbeidsgiver

Parat – kommentar
Parat støtter NTL, og bemerker i tillegg at innkallingen til informasjonsmøtet først ble sendt
ut to dager før møtet. Dette gjør at ansatte følte seg lite sett og ivaretatt.
HVO – kommentar
HVO understreker viktigheten av informasjon i god tid og på en god måte. Han oppfordrer til
at HVO og VO brukes, og at de inviteres inn i møter.
Forskerforbundet – kommentar
Deltagelse av HTV i møtene vil oppleves som en trygghet for ansatte
Arbeidsgivers svar
Arbeidsgiver bemerker at de skal fra nå av skal være bevisst formuleringen i forhold til «godt
samarbeid», for å unngå misforståelser.
HTV sin deltagelse i møter vil arbeidsgiver vurdere fra sak til sak. I utgangspunktet er HTV
involvert via IDF, mens lokale TV deltar i lokale møter.
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Sak meldt inn av Forskerforbundet og NTL – vedrørende stipendiatstillinger, FSH
Stipendiatstillinger ved FSH blir lyst ut med kontorsted Bodø eller Levanger. Dette til tross
for at FSH er tilstede ved fem studiesteder.
Styrevedtak som omhandler stipendiatstillingene, samt tolkningen og bruk av
«residensplikt», ønskes gjennomgått i IDF.
Saken settes opp i senere IDF.

Astrid Haugskott Dahl
Referent
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Vedtakssaker - Tilsetting i stilling som prektor for forskning og utvikling :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

537

Vedtakssaker - Tilsetting som dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

538

Vedtakssaker - Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

539

Vedtakssaker - Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

540

Vedtakssaker - Tilsetting i stilling som dekan ved Handelshøgskolen Nord :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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