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Møtedato
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11. MARS
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. mars.
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MØTEPROTOKOLL
Styret for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.03.2021 kl. 08.30 – 13.15.
Teams
15/05680

Til stede:

Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen,
Anders Söderholm, Anne Deinboll, Roar Tromsdal, Sissel Marit
Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Chanice
Johansen.

Møtende
varamedlemmer:

Anne Mette Bjørnvik Rosø og Wenche Hammer Johannessen.

Forfall:

Tor Helge Allern og Espen Leirset.

Andre:

Rektor Hanne Solheim Hansen; prorektorene Levi Gårseth-Nesbakk,
Ketil Eiane; direktørene Anne-Line Bosch Strand (forlot kl. 12.55) og
Lasse Finsås; dekanene Gøril Ursin og Egil Solli; økonomi- og
analysesjef Per Arne Skjelvik; seniorrådgiver Arne Brinchmann;
studentombud Hanne Seljesæter (deltok under sak 19/21);
regnskapsleder Marit E. Johnsen (deltok i møte med Riksrevisjonen).

Protokollfører:

Linda T. Kristiansen

Styreleder ønsket velkommen, og spesielt til vararepresentantene Anne Mette Bjørnvik Rosø
og Wenche Hammer Johannessen.
Styret vedtok å godta behandling av sak angående oppgradering og tilpasning av areal på
Campus Bodø, som ble oversendt styret den 10.03. Saken fikk saksnummer 24/21.
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.
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Sak 20/21 ble behandlet før 17/21.
Sak 24/21 ble behandlet før 21/21.
Riksrevisjonen ved avdelingsdirektør og seksjonsleder Terje Ottesen, teamleder Audun
Berget, og ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby møtte styret i lukket møte for å orientere om
revisjon av regnskapet for 2020.

11/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 05. februar
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
11/21

Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra møtet 05. februar.
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12/21 Rektor rapporterer 11. mars
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

.
Rektor rapporterte om følgende saker:
•

•

•

Saknr
12/21

Supplerende tildelings- og tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet.
KD har tildelt Nord universitet ca. 5,7 MNOK til lønn til studenter som kan bidra til
bedre faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte,
læringsmiljø og studieprogresjon. Studentsamskipnaden har i tillegg mottatt 3,5
MNOK til å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.
Arbeidet med tilsetting av studenter er i gang.
Oppdatering av restriksjoner som følge av smittesituasjonen.
Den digitale undervisningen vil fortsette til 16.04, med de samme unntak som
universitetet har praktisert til nå. Unntaket gjelder ca. 1 000 studenter. Praksis
gjennomføres og følges opp, med enkelte utfordringer i de kommuner med særegne
restriksjoner. Gjennomføring av eksamen vil i hovedsak bli digital. Her vil det
praktiseres noen unntak for skriftlig eksamen. Alle ansatte som kan jobbe hjemmefra
gjør dette; unntak avklares med leder på forhånd.
Skuespillerbygg Levanger.
Det forberedes en styresak til møtet i april.

13/21 Årsrapport 2020-2021
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
13/21

Vedtak
1. Styret vedtar årsrapport 2020-2021, og ber rektor ferdigstille rapporten basert på innspill i
styremøtet.
2. Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2020 med ledelseskommentarer.

14/21 Årsregnskap 2020 - Fakultet og avdelinger
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
14/21

Vedtak
1. Styret tar informasjonen om årsregnskapet til fakultet/avdelinger til orientering.
2. Styret vedtar omfordeling av 14,8 MNOK av avsetninger fra fakultetene.
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15/21 Status kompetanseutvikling
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
15/21

Vedtak
1. Styret tar oppdatering på kompetanseutvikling til orientering.

16/21 Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
16/21

Vedtak
Styret tar «Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020» til
etterretning.

17/21 Studiebarometeret - en gjennomgang av resultater fra 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
17/21

Vedtak
Styret tar resultatet av studiebarometeret 2020 til orientering.

18/21 Status studiestedsstruktur - mars 2021
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
18/21

Vedtak
Styret tar statusrapporten for implementering av vedtaket om studiestedsstruktur til
etterretning.

19/21 Studentombudets årsrapport 2020
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
19/21

Vedtak
Styret tar studentombudets årsrapport for 2020 til orientering.

20/21 Internrevisjon - Forvaltning av IKT-utstyr
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
20/21

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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21/21 Langtidsorden 11. mars
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
21/21

Vedtak
Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:
21. april
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen – endelig vedtak
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene
Kvalitetsrapport forskning
Infrastruktur Studiested Namsos
Oppfølging personalpolitikk
Etatsstyremøte – tema
Personvernombudets årsrapport
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet
Teaterbygg Levanger
10. juni
Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapporten
Delårsregnskap 1. tertial
Budsjett 2021 – halvårsevaluering
Foreløpige budsjettrammer 2022, førstegangsbehandling
Lokale lønnsforhandlinger
Kompetanseplan
Omstilling som følgje av studiestedsstruktur
Evaluering av organisasjonen
Etter- og videreutdanning i utvikling av studieporteføljen ved Nord universitet
Campusutviklingsplan for Levanger
11. juni
Jubileumsseminar
09. september
Internrevisjon – forslag til tema
Styrets møteplan 2022
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nord-selskaper
Budsjett 2022 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen – første behandling
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Arbeidsvilkår
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28. oktober
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
Omstilling som følgje av studiestedsstruktur
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Kompetanseplan
09. desember
Budsjett endelige rammer 2022
Kvalitetsrapport utdanning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Campusutviklingsplan for Levanger - handlingsplan

22/21 Orienteringer 11. mars
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
22/21

Vedtak
Styret tar følgende sak til orientering:
Kunnskapsdepartementet
1) Gjennomføring av etatsstyringsmøter våren 2021, datert 05.02.21.

23/21 Referater 11. mars
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
23/21

Møtebehandling
Da godkjent protokoll fra IDF-møtene 22.02, 24.02 og 08.03 ikke var klare før sakspapirene
ble sendt ut, ble disse ettersendt styret 10.03.
Vedtak
Styret tar følgende referater til etterretning:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
1) 02.02.21
2) 05.02.21
3) 16.02.21
4) 02.03.21
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative ansatte
1) 02.02.21
2) 16.02.21
3) 02.03.21
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Forskningsutvalget
1) 11.02.21
Råd for samarbeid med arbeidslivet
1) 17.02.21
2) 18.02.21

24/21 Oppgradering og tilpasning av areal på Campus Bodø
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.03.2021

Saknr
24/21

Vedtak
1. Styret gir rektor fullmakt til å utforme en søknad om midler til oppgradering av
Alexandria på Campus Bodø med en maksimal kostnadsramme på opptil 3,5 MNOK og
med en egenandel på 50%.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor
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26/21 Rektor rapporterer 21. april - 21/00109-5 Rektor rapporterer 21. april : Rektor rapporterer 21. april

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig

21/00109-5
Hanne Solheim Hansen

Saksgang

Møtedato
21.04.2021

REKTOR RAPPORTERER 21. APRIL
.
.

11

27/21 Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak - 20/01442-24 Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak : Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/01442-24
Anne-Line Bosch Strand
Per Arne Skjelvik
Møtedato
21.04.2021

INNTEKTSFORDELINGSMODELLEN - ENDELIG VEDTAK
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at det ikke gjennomføres større endringer i inntektsfordelingsmodellen.
2. Styret vedtar mindre justeringer av inntektsfordelingsmodellen på følgende områder:
• Forsterket insentiv for internasjonalisering
• Fast andel til strategiske tiltak
• Prinsipper for saldering av budsjettrammene
• Oversikt over arealbruk inkluderes i årsbudsjettene uten at det påvirker
fordeling av økonomisk ramme

12

27/21 Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak - 20/01442-24 Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak : Inntektsfordelingsmodellen - endelig vedtak

Bakgrunn
I sak 80/16 Budsjettfordelingsmodell vedtok styret 7. september 2016 Nord universitets
første inntektsfordelingsmodell. Denne har blitt noe justert etter dette, primært pga.
endringer i den eksterne finansieringen fra KD samt pga. endringer i strategiske
prioriteringer. Styret ga tidlig signaler om at modellen skulle evalueres etter en tid, og 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 ba om at saken legges frem for styret til ny diskusjon om prinsippene i
modellen i september basert på innspill i styremøtet.
I styresak 82/20, Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - andre gangs behandling i
september, ba styret om konkrete forslag til justering av prinsipper inklusive økonomiske
beregninger. Arbeidet koordineres med ferdigstillingen av strategi 2030.
I styresak 129/20 Evaluering av inntektsfordelingsmodellen - tredjegangs behandling i
desember, ble det lagt fram konkrete forslag til justering av modellen med grove
simuleringer av endringer i finansiering i innføringsåret gitt slike justeringer. Styret ba rektor
om å legge frem endelig forslag til justering av inntektsfordelingsmodellen til styremøtet i
april.
Kunnskapsdepartementet har i det siste lagt frem tre stortingsmeldinger som er relevante
for en eventuell endring av inntektsfordelingsmodellen:
• Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning (30. oktober)
• Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (12. mars)
• Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler (19. mars)
Basert på de de samlede innspillene til de tre styresakene nevnt over gjøres det i denne
saken en endelig evaluering av inntektsfordelingsmodellen, og det legges fram forslag til
endring.

Evaluering
Styret har bedt om en evaluering av inntektsfordelingsmodellen – og forslag til endringer
dersom det er nødvendig. Behovet for evaluering er ikke basert på at modellen oppfattes
som dysfunksjonell, men etter fem år med stort sett samme modell er det på tide å evaluere
om modellen støtter opp om målene for institusjonen. I løpet av 2020 har to
prosjektgrupper arbeidet med evalueringen, og temaet har vært diskutert grundig tre ganger
i styret.
I denne prosessen har det blitt tydelig at det er mange og ulike oppfatninger om hvor god
inntektsfordelingsmodellen er. Tilbakemeldingene bærer delvis preg av hvilket ståsted den
enkelte har i organisasjonen. Dette er naturlig - det er betydelige midler som fordeles og det
er mange tiltak og satsinger man ønsker å prioritere. Men selv om det er uenigheter om hvor
god modellen er har det ikke kommet noen entydige signaler hverken fra styret eller fra
arbeidsgruppene om at dagens inntektsfordelingsmodell fungerer mot sin hensikt. Det har
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heller ikke kommet noen entydige signaler om viktige forhold som eventuelt bør endres i
modellen for å få den bedre.
Det kan synes som om vi er i en situasjon hvor «alle er litt misfornøyde» med hvordan
inntektsfordelingsmodellen fordeler rammene, samtidig påpeker de fleste at de ikke ønsker
noen hurtige eller dramatiske endringer i fordelingen av rammer.
Strategi 2030 er vedtatt, men denne planen er på et såpass overordnet og strategisk nivå at
det er vanskelig å finne tydelige føringer for større endringer i inntektsfordelingsmodellen.
Det er derfor naturlig å konkludere med at evalueringen viser at vi har en relativt
velfungerende inntektsfordelingsmodell og det er ikke behov for større endringer i modellen
nå.

Signaler fra Kunnskapsdepartementet
KD her nettopp lagt frem tre stortingsmeldinger som er relevante for en eventuell endring av
inntektsfordelingsmodellen. Under gis det et kort utdrag av de viktigste punktene i
stortingsmeldingene som kan påvirke vår inntektsfordelingsmodell fremover.
Meld. St. 7 (2020 – 2021)
En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning (30. oktober
2020)
Regjeringen forutsetter at vi i høyere utdanning skal tilbake til en normalsituasjon så raskt
det lar seg gjøre. For internasjonal studentmobilitet skal vi ikke bare tilbake til
normalsituasjonen, vi må bli bedre, og vi må få til både bedre og mer internasjonalt
samarbeid. Langt flere studenter må i fremtiden reise ut for å studere, og dette er særlig
viktig nå som tallene er så lave. Regjeringen har et langsiktig mål om at 50% av de
uteksaminerte kandidatene har hatt utenlandsopphold i løpet av studietiden.
Vi trenger kandidater fra norske universiteter og høyskoler med internasjonal erfaring og
internasjonal kompetanse, fordi kunnskap og interkulturell forståelse er helt grunnleggende
for vår fremtid og vår evne til å løse de utfordringene verden står overfor. Viktigheten av
dette gjør at selv i en altoverskyggende global krise må vi tenke langsiktig. Gjennom denne
meldingen legger vi grunnlaget for å realisere regjeringens ambisjoner for internasjonal
studentmobilitet i høyere utdanning når normalsituasjonen atter en dag returnerer.
Det er tross alt en verden av muligheter der ute!
Mobilitet under tre måneder
• Regjeringen forventer at institusjonene fortsatt jobber mest for å øke
semestermobiliteten, det vil si utenlandsopphold av minst tre måneders varighet,
men vil innføre uttelling for opphold på mellom én og tre måneder i
finansieringssystemet så snart det lar seg gjennomføre.
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Meld. St. 16 (2020 – 2021)
Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (12. mars 2021)
Alle utdanninger må ta høyde for at flere vil vende tilbake til universiteter og høyskoler for
kompetansepåfyll etter noen år i yrkeslivet. Dette betyr blant annet at det må finnes
utdanningstilbud som er tilpasset mennesker i arbeid og med andre forpliktelser enn
førstegangsstudenter. Tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store
avstander til en høyere utdanningsinstitusjon, er sentralt for å rekruttere og utvikle relevant
kompetanse til lokalt arbeidsliv. Dette er også temaer som diskuteres av
distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget.
Utdanningenes kvalitet og relevans er først og fremst universitetenes og høyskolenes ansvar.
Regjeringen forventer at institusjonene prioriterer egne ressurser, tar i bruk eksisterende
virkemidler og benytter det handlingsrommet de har for å fremme aktiviteter som styrker
utdanningenes arbeidslivsrelevans.
Regjeringen har identifisert fire innsatsområder hvor det er behov for mobilisering for å nå
målet om å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning:
a) Aktørene styrker samarbeidet
b) En åpen og tilgjengelig høyere utdanning
c) Studentaktive lærings- og undervisningsformer
d) Mer og bedre praksis
Regjeringen vil:
• fortsette satsingen på fleksibel utdanning og utvikle en strategi for fleksibel og
desentralisert utdanning
• utrede og sende på høring forslag til endringer i egenbetalingsforskriften. Hensikten
er å gjøre regelverket tydeligere og åpne for at statlige institusjoner kan tilby flere
utdanninger til personer med arbeidserfaring mot betaling
Meld. St. 19 (2020 – 2021)
Styring av statlige universiteter og høyskoler (19. mars 2021)
Med styringsmeldingen legger regjeringen fram en helhetlig styringspolitikk som skal legge
til rette for at universitetene og høyskolene framover styres mer i det store, og mindre i det
små. Styringspolitikken skal sørge for at styringen er målrettet, basert på dialog og et solid
kunnskapsgrunnlag, og er tilpasset den enkelte institusjon.
Styringen bør være dialogbasert og differensiert for hver enkelt institusjon. Omfanget av krav
og forventinger bør reduseres, og styringen bør være rettet mot overordnede mål. Styringen
skal sikre mangfold og at ulike institusjoner utfyller hverandre. Ulike institusjoner styres mot
felles nasjonale mål, men i tråd med den enkelte institusjons rolle, forutsetninger og
utfordringer og på en måte som gir rom for lokal ledelse.
Utover dette er de viktigste tiltaksområdene som følger:
• Mål- og resultatstyring.
Regjeringen vil forenkle målene og styringsparameterne for de statlige universitetene
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•

•

og høyskolene. KD skal etter dialog med alle institusjonene fastsette institusjonsvise
mål og styringsparametere gjennom reviderte utviklingsavtaler fra og med 2023.
Departementet vil fortsatt sette nasjonale mål for universitets- og høyskolesektoren
sett under ett gjennom de årlige statsbudsjettene.
Finansiering.
Regjeringen vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av hvordan finansieringen av
universiteter og høyskoler bedre kan støtte politiske mål, ivareta sektoransvaret og
sikre bedre ressursutnyttelse. I tråd med Stortingets anmodningsvedtak omfatter
dette en vurdering av de eksisterende resultatbaserte indikatorene, en vurdering av
økonomiske insentiver basert på blant annet relevant arbeid etter endt studium og
arbeidslivsrelevans, og en gjennomgang av finansieringskategoriene i høyere
utdanning.
Dimensjonering.
Regjeringen vil fastholde at målene for dimensjoneringen er å dekke studentenes
etterspørsel og arbeidslivets behov og samtidig tydeliggjøre på egnet måte
institusjonenes ansvar for dimensjonering i tråd med begge målene. Dette inkluderer
å:
o bruke konkurransearenaen for utdanning i det nye direktoratet som et
sentralt virkemiddel for fordeling av særskilte tildelinger
o gå gjennom dagens bruk av kandidatmåltall og vurdere alternative
virkemidler
o følge opp kompetansereformen ved å gjøre regelverket for egenbetaling mer
fleksibelt og åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større grad enn i
dag kan tilby utdanninger mot egenbetaling

Spesielt de to siste stortingsmeldingene inneholder forslag som kan påvirke Nord
universitets finansiering i betydelig grad, og som dermed også bør påvirke den interne
inntektsfordelingsmodellen.
Forslagene til endringer kan grovt deles i fire kategorier når det gjelder effekt på vår interne
finansiering :
1. Endringer i insentiver og satser som brukes i dagens inntektsfordelingsmodell.
En helhetlig gjennomgang av KD sitt finansieringssystem kan medføre endringer som
direkte påvirker de resultatbaserte indikatorene i vår interne
inntektsfordelingsmodell. Endringer i finansieringskategoriene (satsene) vil også
kunne få store utslag i dagens modell.
2. Nye insentiver og fjerning av insentiver
Gjennomgangen kan medføre at noen av de eksisterende insentivene fjernes og nye
kan komme til. Kandidatindikatoren kan muligens forsvinne, mens indikatorer for
relevant arbeid etter endt studium og arbeidslivsrelevans kan komme til. Dette vil
kreve en relativt stor endring av modellen hvis det skal tas hensyn til.
3. Flytte finansieringen over til andre arenaer/kilder
Hvis konkurransearenaen for utdanning i det nye direktoratet brukes som et sentralt
virkemiddel for fordeling av tildelinger vil dette sannsynligvis medføre at vi får en
vridning fra finansiering via basis og resultater til finansiering via konkurranse, og
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rammer som har kortere tidshorisont enn tidligere. Endringer i reglene for
egenbetaling gjør også at finansieringen blir mer konkurranseutsatt. Begge disse
forslagene vil medføre helt nye utfordringer når det gjelder finansiell tilpasning.
4. Finansiering av fleksible og desentraliserte utdanninger
Dette området håndteres ikke på noen særskilt måte i dagens finansieringssystem.
Det må kunne forventes at en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning også
sier noe om finansieringen av dette området.
Signalene fra KD er altså at det vil komme tydelige endringer i finansieringen.
Stortingsmeldingene er imidlertid ikke så konkrete at det er mulig å vurdere effektene av
forslagene, her må vi vente på fremtidige utredninger. Dette støtter konklusjonen over om
at det ikke er fornuftig å gjennomføre større endringer i inntektsfordelingsmodellen nå.

Endringer i Nord universitets styre og ledelse
Nord universitet har nettopp byttet ut store deler av sin ledelse. Dette omfatter 4 av 5
dekaner (FSV, FSH, HHN og FBA), en prorektor (forskning) og en direktør (HR- og økonomi). I
tillegg til denne endringen i ledelsen vil store deler av styret bli byttet ut til høsten (perioden
2021-2025).
Evalueringen tilsier at det ikke haster med å endre inntektsfordelingsmodellen, og dette gjør
at det nye styret og den nye ledelsen får større handlingsrom til å gjennomføre eventuelle
endringer i inntektsfordelingsmodellen frem i tid.

Endring i inntektsfordelingsmodellen
Innspillene i hele evalueringsprosessen, signalene fra KD og det faktum at store deler av
ledelse/styre er i ferd med å byttes ut gjør at vi foreslår at det ikke gjennomføres større
endringer i inntektsfordelingsmodellen nå. En ny evaluering må vurderes etter hvert som
nye utredninger fra KD kommer eller andre endringer tilsier at det vil være hensiktsmessig å
vurdere og endre modellen.
Diskusjonene i de tre styremøtene gir imidlertid rom for noen mindre justeringer som
beskrives under, og det foreslås at dette får virkning f.o.m. budsjettåret 2022.
•

Forsterket insentiv for internasjonalisering
De økonomiske insentivene knyttet til internasjonalisering ligger i indikatorene for
utvekslingsstudenter og utreisende studenter på Erasmus+-program og satsen er p.t.
på kr 11.000,-. Denne satsen oppfattes som lav, og det kan diskuteres om det i dag
reelt sett er et kortsiktig økonomisk tap ved å ha utvekslingsstudenter. Det er bred
enighet om at vi bør forsterke satsingen på internasjonalisering og det foreslås derfor
at den interne satsen økes med samme faktor som forskningsindikatorene, dvs. ca.
2,3. Da vil en utvekslingsstudent gi en uttelling på ca. kr 25.000,- internt.
Rammen for denne indikatoren er i 2021 på ca. 3,0 MNOK, og det foreslås da at den
økes til 6,9 MNOK ved å flytte midler fra studiepoengindikatoren. Dette vil medføre
helt marginale omfordelinger mellom fakultetene, men gir et tydelig signal om økt
prioritering av internasjonalisering i tråd med stortingsmeldingen.
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Etter dette har Nord universitet følgende faktorer/forsterkning på de finansielle
indikatorene fra KD:
–
–
–
–
–
–
–
–
•

0,94 Studiepoeng
1,00 Kandidater
2,34 Utveksling
2,34 Doktorgrader
2,34 EU
2,34 NFR
2,34 Publisering
1,00 BOA

Fast andel til strategiske tiltak
Det er også bred enighet om at en langsiktig og stabil satsing på strategiske tiltak bør
sikres ved å etterstrebe en minimumsandel av rammen som prioriteres til dette.
Strategiske tiltak omfatter her både det vi tidligere har omtalt som strategiske midler
og investeringer. Budsjetterte midler til strategiske tiltak har variert mye de siste
årene, se tabell 1 under. Dette skyldes en kombinasjon av varierende behov og
muligheter til å saldere budsjettet ved bruk av avsetninger.
Budsjett MNOK
2018
Strategiske midler
20
Investeringsmidler
45
Sum strategiske tiltak
65
Ramme inkl bruk avsetninger
1378
Andel strategiske tiltak
4,7 %
Tabell 1. Ramme strategiske tiltak 2018-2021

2019
44
64
108
1462
7,4 %

2020
39
38
77
1494
5,2 %

2021
43
88
131
1597
8,2 %

De nye reglene fra KD setter klare begrensninger i avsetningsnivået f.o.m. 2022. Det
vil derfor være både enklest og mest realistisk å knytte en beslutning om
minimumsandel til strategiske tiltak til rammen fra KD før bruk av avsetninger. Denne
andelen vises i tabell 2. Her ser vi at andelen er noe mer stabil de siste årene, og vi
foreslår at det i budsjettarbeidet fremover tilstrebes en andel før bruk av avsetninger
til strategiske tiltak på minimum 5,0%.
Budsjett MNOK
2018 2019 2020
Bruk av avsetninger
17
59
20
Sum strategiske tiltak uten avsetninger
48
49
57
Ramme uten bruk av avsetninger
1361 1403 1474
Andel strategiske tiltak
3,5 % 3,5 % 3,9 %
5% andel av ramme uten avsetninger
68
70
74
Tabell 2. Ramme strategiske tiltak uten bruk av avsetninger

2021
50
81
1547
5,2 %
77

Eventuell bruk av avsetninger besluttes av styret etter en totalvurdering av
budsjettrammene hvert år. En minimumsandel noe særlig over 5,0% er det neppe
realistisk å innføre uten å endre modellen, dette vil bare medføre en
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salderingsutfordring.
I tillegg til å sette denne minimumsandelen foreslår vi at rektor får fullmakt til å
trekke ut en fast del av denne rammen og fordele det til fakultetene og avdelingene
for å dekke løpende normale investeringer – som da blir dekket over driftsbudsjettet.
I dag bruker vi mye tid på søknader og vurdering av relativt små investeringsbeløp.
Dette er unødvendig, og vi bør konsentrerer denne type arbeid om de viktigste og
største investeringsprosjektene.
•

Saldering av budsjettrammene
Saldering av budsjettrammene (balansering av inntekter og utgifter) har hittil vært
gjort ved å bruke til dels betydelige avsetninger. KDs nye regler om
minimumsavsetninger gjør at vi f.o.m. 2022 imidlertid kan få helt nye utfordringer
når det gjelder saldering.
En 100% mekanisk salderingsmekanisme synes vanskelig å innføre uten at både
styringsmodellen (rammestyring og realbudsjettering) og inntektsfordelingsmodellen
endres, og det er heller ikke sikkert at en slik løsning er ønskelig. Den vil i så fall frata
styret/ledelsen muligheten til å gjøre skjønnsmessige vurderinger i salderingen fra år
til år. Vi foreslår imidlertid likevel en metodikk for saldering hvor følgende 2 punkter
gjennomføres:
1. Redusere realbudsjettet til virksomhetsnivået gjennom reduksjon i
volum/kvalitet på konkrete tjenester og virksomhetsområder. Tiltakene skal
beskrives før vedtak.
2. Redusere rammene til alle fakultet med en lik andel (ostehøvelprinsippet).

•

Intern husleie
Styret har bedt om en vurdering av om det kan være fornuftig å innføre
internhusleie. Dette har vært drøftet både i styret og prosjektgruppene i 2020, og
også på dette området har det vært sprikende tilbakemeldinger og ingen klare ønsker
eller føringer for eventuell innføring. Dersom vi innfører internhusleie vil dette
uansett medføre mer enn en justering av inntektsfordelingsmodellen. Vi vil i så fall
innføre betydelig grad av kostnadsfordeling ut til fakultetene, noe som er et helt nytt
prinsipp.
Den største fordelen med å innføre internhusleie er at det vil gi et insentiv for
effektiv arealutnyttelse. Den største ulempen er nok økt administrasjon og
muligheter for suboptimalisering. Noen institusjoner i sektoren har eller er i ferd med
å innføre varianter av internhusleie. Vi har ikke noen god samlet oversikt over
erfaringene med dette så langt. Vi foreslår at dette vurderes på nytt ved neste
evaluering av inntektsfordelingsmodellen.
I mellomtiden foreslår vi at det gjøres en årlig beregning og fordeling av
husleiekostnadene som kan knyttes til hvert fakultet/avdeling og at dette er
informasjon som legges ved årsbudsjettet – dog uten at det påvirker rammene til
fakultetene. Det kreves en videreutvikling/gjennomgang av våre interne data over
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romressurser for å få til en nøyaktig fordeling av husleiekostnadene.
Romressursoversikt på et mer detaljert nivå er svært relevant informasjon for å
vurdere de reelle rammene til hvert enkelt fakultet. Det vil også være en forutsetning
for eventuelt å innføre internfakturering i fremtiden.
De samlede effektene på fordelingen av rammene pga. disse endringene forventes å være
relativt små. Den største effekten på budsjett 2022 er de nye reglene fra KD om
begrensninger i avsetningsnivået. De vil medføre at det blir vanskeligere å håndtere
svingninger i rammene fra år til år, og vi må styre de finansielle ressursene mer kortsiktig.
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Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/00740-4
Lasse Finsås
Tomm Erik Svennebø Sandmoe
Møtedato
11.03.2021

TILBYGG FOR SKUESPILLERUTDANNINGEN PÅ CAMPUS LEVANGER
Forslag til vedtak:
1. Styret tar underveisrapporten til orientering.
2. Styret tar stilling til eventuelle utvidelser av nybygget til skuespillerutdanningen
(opsjoner) ved fremleggelse av forprosjektet fra Statsbygg i junimøtet.
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Sammendrag
Forprosjektet for tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger er i rute. Statsbygg
ligger an til leveranse av forprosjekt til 1. juni 2021. Nord har underveis i forprosjektet bestilt
2 nye opsjoner – mulighet, men ikke plikt - til tilleggsoppdrag hos Statsbygg. Den ene
opsjonen gjelder sammenbygging av areal mellom Nordlåna og Nylåna. Den andre opsjonen
gjelder tilrettelegging for tilbygg av et større areal til Nylåna.
Fremtidig vekst ved campus Levanger er mulig gjennom mer effektiv bruk av dagens arealer,
ved å ta i bruk ikke innleid areal på campus og ved å iverksette utbyggingsopsjoner som er
lagt inn i prosjekteringen av bygg til skuespillerutdanningen.

Saksframstilling
Bakgrunn
Tilleggsbygg til skuespillerutdanningen
I sak 65/2019 vedtok styret flytting av skuespillerutdanningen fra Verdal til Levanger, og i sak
26/2020 vedtok styret å starte et forprosjekt for å utrede tilbygg for skuespillerutdanninga
på campus Levanger.
Vedtak i sak 26/2020 ble:
1. Styret godkjenner at Statsbygg engasjeres til å gjennomføre et forprosjekt for et mulig
tilbygg for skuespillerutdanning i Levanger. Forprosjektet skal ha utgangspunkt i det som er
relevant i den gjennomførte mulighetsstudien.
2. Det forutsettes at forprosjektet bygger inn skuespillerutdanningens behov for de
nødvendige spesialrom, og at utformingen av disse rommene tilfredsstiller de faglige
kvalitetskravene for slike spesialrom.
3. Styret godkjenner at det kan planlegges for bygg som vil gi en maksimal husleie for et
mulig nytt tilbygg på 3,2 millioner kroner.
4. Styret anmoder om god dialog med vertskommunen i prosjektet.
Forprosjektet skal legge til rette for videre detaljprosjektering og gjennomføring med tanke
på ferdigstilling desember 2022, og at tilbygget skal tas i bruk til studier fra høstsemesteret
2023.
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Figur 1 Gjennomføringsplan - Tilbygg/ombygging for Skuespillerutdanningen i Levanger

Spørsmål i styremøtet om å inkluderer ytterligere fasiliteter
På styremøtet i mars ble det bedt om en vurdering av om det ville være hensiktsmessig å
inkludere fasiliteter også for mediefagene/Fakultet for samfunnsfag (FSV) sammen med
utbygging til skuespillerutdanningen.
Denne saken presenterer derfor både status i forprosjekt for skuespillerutdanningen, og
fordeler og ulemper med å inkludere ønsker om ytterligere infrastruktur for FSV i dette
forprosjektet.
Bakgrunnen for å flytte fagutdanninger til Levanger
I bakgrunnen for å flytte mediefagene (Fakultet for samfunnsvitenskap -FSV) fra Steinkjer og
skuespillerfaget fra Verdal til Levanger lå det et ønske om å hente ut faglige og
administrative synergier med å samle de utøvende kunstfaglige utdanningene på Levanger.
Nytt bygg til skuespillerutdanning ble påpekt som en nødvendighet for å flytte utdanningen
fra Verdal, og oppdraget fra styret om tilbygg på Levanger er basert på en fremtidig
kostnadsramme, og at faglige og administrative synergier ved flytting hentes ut. Herunder
ligger sambruk av eksisterende lokaler på Levanger med andre utdanninger.
Frekvensen på bruk av undervisningsareal på Levanger er lav; median for brukstid, alle
undervisningsuker, med kjernetid definert som hverdager klokken 9-16 i 2019, er 51%.
Gjennom å ta i bruk eksisterende undervisningsareal større deler av dagen, og med en
sambruk på tvers av utdanningsretninger, ligger det et vesentlig uutnyttet potensiale for å
«ta imot» nye utdanningsretninger. Pandemien, og følgelig mye digital undervisning, har

23

28/21 Tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger - 20/00740-4 Tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger : Tilbygg for skuespillerutdanningen på campus Levanger

gjort at effekten og virkningen av mer intensiv bruk av lokalene ikke har blitt reelt
gjennomført og utprøvd. En slik forståelse – å utnytte eksisterende areal langt bedre med
mindre omgjøringer og renoveringer og på tvers av utdanningsretninger - lå til grunn for å
flytte utdanninger fra Steinkjer uten å bygge nye arealer.

Drøfting
Status i forprosjekt for tilbygg skuespillerutdanningen
Statsbygg har jobbet fram en behovsutredning sammen med skuespillerutdanningen. De
arbeider nå med rom- og funksjonsprogrammering, og utarbeidelse av en 3D-modell (BIM –
«bygningsinformasjonsmodellering»), før de i mai ferdigstiller kostnads- og
usikkerhetsanalyser.
Statsbygg jobber med to alternativer for utbygging:
• Nøktern løsning
• Maksimum fleksibilitet
«Nøktern løsning» forutsetter, som beskrevet i mulighetsstudien, god tilgang til Gamle
Gymsal (undervisningsareal) for skuespillerutdanningen som arbeidssal.
«Maksimum fleksibilitet» gir mest nybygg, og Nord blir da mindre avhengig av bruk av
eksisterende areal (Gymsal), samt at det i større grad åpner for at andre studieretninger
kan benytte noe av det nye arealet.
Arkitektene har presentert et planprinsipp, der Blackbox (stor undervisningssal) legges inntil
sørsiden av eksisterende garasje. I fila «Presentasjon» i vedlegg ligger et utdrag av skisser fra
dette planprinsippet. Skissene viser blant annet at:
✓ Planprinsippet angir en forbindelse fra bygningen «Nylåna» mot bygningen
«Nordlåna» i 1. etg, men en del av forbindelsen vil være utendørs. (I underetasjen vil
det være direkte forbindelse under tak.)
✓ Det tilrettelegges slik at denne forbindelsen tillater bruk av rullestol, som da kan
benyttes fra eksisterende bygning «Nylåna» mot eksisterende bygning «Nordlåna»
planfritt.
✓ Arbeidssalene legges på toppen av hovedsalen («Blackbox»), jfr 3D-modellen og
skisse 2. etg.

2 nye opsjoner er bestilt underveis
Underveis har Nord bedt Statsbygg om en utvidelse av oppdraget for å gjøre det lettere med
videre påbygging. Statsbygg jobber derfor med to tillegg som opsjoner for Nord i
forprosjektet:
✓ Opsjon 1: Sammenkobling av «Nylåna» og «Nordlåna» i plan 1.
✓ Opsjon 2: Muligheten for å forberede mulig framtidig utbygging (jfr.
Campusutvikling).
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På side 1 i presentasjonen (jfr arkitektenes presentasjon i vedlegget) er det lyst grønne feltet
mot nord et eksempel på mulig framtidig videre utbygging Tilsvarende vises denne
muligheten med blå farge på side 8 i presentasjonen.
I denne sammenheng vil opsjon bety at Nord får en mulighet, men ikke plikt, til å bestille et
oppdrag større enn opprinnelig oppdrag gitt til Statsbygg. Opsjonene kan utløses hver for
seg og når det passer best tidsmessig for universitet.

Vurdering av framdrift
Statsbygg følger så langt den opprinnelige gjennomføringsplanen. Statsbygg ligger an til å
levere ferdig forprosjekt, herunder kalkyle, til 1. juni 2021, slik at det kan legges frem for
styret i junimøtet.

Figur 2 Framdrift

Innleie av nye arealer og tilpasning av arealer etter beslutning om endret studiestedsstruktur
Når det gjelder tilrettelegging for ansatte og studenter som er flyttet fra Steinkjer har Nord
gjennomført en rekke tilpasninger og utvidelser i bygningsmassen. De endringene som er
gjennomført imøtekommer de forventningene som er formidlet av ledelsen på FSV:
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-

-

-

-

Foretatt innleie av bygningen «Filmfabrikken» fra Levanger kommune - 413 m2.
Arealet benyttes til undervisningsformål for FSV, og er med sin beliggenhet tilnærmet
innlemmet i campus.
Oppgradert og tatt i bruk areal i bygningen Hovedbygget (herunder et gammelt og
uutnyttet kjøkkenareal – 230 m2) og 1 paviljong - 365 m2 - til administrative
arbeidsplassfunksjoner som er flyttet ut av Nordlåna for å frigi sammenhengende
arbeidsplassareal til FSV.
Bygd om Nordlåna til utvidet arbeidsplassareal tilpasset FSVs behov.
Oppgradert undervisningsareal (datasal, studio, teknisk rom, lager) i Nordlåna og
tilpasset det FSVs behov.
Flyttet enheten KOLT fra Nordlåna til hovedbygget, og studioarealet i Nordlåna er
ombygd og tilpasset sambruk for FSVs behov og KOLTs behov.
Bygd om Nordlåna med bl.a. rom til «klippesuite», lager, ansattkjøkken og møterom
for FSV.
Leid inn en tidligere ikke leid paviljong fra Statsbygg (paviljong 2 – 365 m2) og
tilpasset den til grupperom for studenter.
Oppgradert og nymøblert areal til studentareal - i samråd med
studentrepresentanter - herunder et gammelt, og stort, kantineareal i Hovedbygget.
Oppgradert et lite benyttet undervisningsareal i Hovedbygget mtp ventilasjon og
lydforstyrrelser, og det er forberedt og foreslått stilt til disposisjon som pauserom for
ansatte i hovedbygget.
Oppgradert flere undervisningsrom på campus Levanger med moderne AVutrustning.

FSV planlegger utvidelser
FSV melder om sannsynlig økt aktivitet og mulig økt rombehov i årene som kommer. Blant
annet arbeides det med om mulig å søke re-akkreditering for bachelor i 3D, art and VFX. Så
langt har det vist seg vanskelig å få rekruttert eller bygd egen tilstrekkelig førstekompetanse
for deretter å kunne fremme søknad om re-akkreditering. En mulig oppstart ligger derfor
noe fram i tid. Lykkes en med rekruttering av kompetanse og re-akkreditering vil første
årskull kunne være i drift fra tidligst høst 2023, og tre årskull fra tidligst høst 2025.
Handlingsrom for mulig fremtidig vekst
Nords handlingsrom for en fremtidig mulig vekst ligger i:
- Å utnytte undervisningsrom på tvers av studieretninger, og en større del av dagen.
Her ligger et vesentlig og stort uutnyttet potensial. Det er i mars 2020 gjort et vedtak
om å utvide og harmonisere tidsrommet for bruk av undervisningsarealene ved alle
studiesteder.
- Det er startet prosesser med faglige ansvarlige for å skape forståelse og kultur for
mer sambruk av arealer på tvers av studieretninger og fakultet.
- Å ta i bruk og effektivisere uutnyttet arbeidsplassareal.
- Å flytte ut kontorarbeidsplasser fra Nylåna for å bygge om til undervisningsareal (jfr
campusutviklingsplanen - behandles av styret i junimøtet).
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Å ta i bruk ubenyttet areal på campus. Nord er i forhandlinger med Statsbygg om
overtakelse av flere paviljonger – paviljong 5 og paviljong 7. Å ta i bruk eksisterende
areal på campus før eventuelt nybygg er en tydelig føring både fra KD og Statsbygg.
Sammen med Studentinord er Nord i ferd med å flytte bokhandelen fra paviljong 1 og
inn i en komprimert versjon i kantinearealet i Nylåna. Dette vil fra høstsemesteret
2021 frigjøre en etasje i paviljong 1 til annet behov for universitet.
Opsjonene i forbindelse med tilleggsbygget skuespillerutdanningen. Opsjonene kan
utløses og følgelig gi mulighet til fremtidige utvidelser.
o Opsjon 1 (sammenkobling Nordlåna-Nybygget-Nylåna på 1. etasjeplan) vil
f.eks. kunne gi i areal tilsvarende et stort undervisningsrom. Prismessig vil en
anslå at beløpet vi årlig bruker til leie av filmfabrikken vil ligge i samme
størrelsesorden som å bygge og leie et auditorium i slik sammenkobling.
o Opsjon 2 (tilleggsbygget bygges forberedt for fremtidig utvidelse) vil bety et
mulighetsrom for et relativt stort tilleggsareal. Basert på skissen fra
arkitektene vil et anslag på mulig tilleggsareal være 1000 m2 fordelt på 2
etasjer. Et grovt overslag på antatt leiepris for et slikt tilbygg er 3 millioner
kroner årlig. I tillegg vil det påløpe drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vurdering – holde momentum i planleggingen av tilleggsbygg til skuespillerutdanningen vs.
restarte planleggingen med mer areal knyttet til FSV-utdanningene
Å opprettholde momentum i planleggingen fram mot fremleggelse av forprosjektet
tilleggsbygg for skuespillerutdanningen med tilliggende skisser og kalkyle vil bety en helhetlig
flytting av skuespillerutdanningen til Levanger fra semesterstart august 2023. Dette er i tråd
med lengden på leieavtalen med utleier på Tindved/Verdal.
En eventuell re-start av forprosjektfasene for å legge inn mer areal til fremtidige behov for
FSV vil sannsynlig forlenge prosjektets sluttpunkt, med en risiko og sannsynlighet for at
flytting av skuespillerutdanningen må utsettes ut over någjeldende kontraktslengde på
Tindved/Verdal.
Ved, og i prioritert rekkefølge;
- en mer effektiv utnyttelse av dagens areal, sambruk på tvers av studieretninger og
fakultet,
- å bruke undervisningsarealet større deler av dagen,
- å leie inn ubrukt areal på campus, flere paviljonger,
- å vurdere å utløse opsjon 2 i forprosjektet (forberede tilleggsbygget for påbygg),
- å utløse å utløse opsjon 1 i forprosjektet (gå eventuelt ut over nåværende ramme
satt av styret og bygge sammen nybygget og Nordlåna på 1. etasjeplan)
har Nord universitet det handlingsrommet universitetet trenger for mulig framtidig vekst på
campus Levanger.
Vedlegg: Presentasjon. Skisseprosjekt Nord skuespillerutdanning Campus Levanger. Incube
arcitecture/Praksis arkitekter.
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21.04.2021

INFRASTRUKTUR OG PROSESS FOR STUDIESTED NAMSOS OG CAMPUS
NAMDAL
Forslag til vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det arbeides videre med de to alternativene, slik at det blir et
likeverdig beslutningsgrunnlag for prioritering av lokalisering på studiested Namsos.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Styret har ved 2 tidligere anledninger drøftet fremtidig utvikling og lokalisering av vår
aktivitet i Namsos.
I styresak 88/20, Studiested Namsos – mulighetsstudie i møte 17. september 2020, ble det
fattet følgende vedtak: Styret tar saken til orientering og ber rektor om å arbeide videre med
planer om mer funksjonelle og attraktive lokaler og mulige faglige synergier med eventuelt
samlokalisering for studiested Namsos, innenfor de kostnadsrammene vi har i dag.
I styresak 130/20 den 16.12.2020, Infrastruktur studiested Namsos ble følgende vedtak
fattet:
1. Styret ber rektor arbeide videre med en plan for å utvikle studiested Namsos i eksisterende
lokaler. Renovering av eksisterende lokaler bør utredes i samarbeid med huseier. En plan
med prosess og kostnader for å få en infrastruktur på Namsos som er tidsmessig oppdatert
og legger godt til rette for ansatte og studenter legges fram på styremøtet 21.april 2021.
2. Styret ber samtidig rektor fortsette dialog og avklaringer med Namsos kommune og
Trøndelag fylkeskommune i forhold til campus Namdal. I den videre prosessen må det
avklares forhold rundt pris/kostnad på leieareal og medaktører.
I denne saken presenteres status for de to prosessene, utvikling og renovering av de
lokalene vi allerede leier på studiested Namsos og utvikling i prosjektet Campus Namdal.
Drøfting
Begge alternativene bør utredes med tilstrekkelig detaljeringsnivå, både på planløsninger og
med hensyn til kostnader og leiepris og hvilke effekter det vil kunne få for vår aktivitet på
Namsos. Ingen av prosjektene har p.t. kommet så langt at detaljeringsnivået gir grunnlag for
å kunne ta beslutning om hvilke av de alternativene som vil være best for universitet.
Der er satt ned ei brukergruppe som skal komme med innspill i prosessen med å vurdere
renovering og ombygging av nåværende lokaler på studiestedet. Denne bruker gruppa
består av følgende deltakere:
Dosent og verneombud Oddbjørn Johansen
Førsteamanuensis Daniel H. Zeiss
Seniorkonsulent Ingunn A. Øvereng
Driftstekniker Jan-Magne Opsahl
Rådgiver Lars G. Liljefjell
Studiestedsleder Aina Hildrum
Overingeniør Bjørn Erik Bjørgum, IT
Regionsjef Johan Petter Skogseth, Studentinord
Sindre L. Moen, studentrådsleder
Biblioteksjef Berit Eliassen
Lasse Finsås og Anne Ringen Pedersen deltar ved behov.
Det er også planlagt at delvis samme brukergruppe skal engasjeres for campus Namdal når
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dette prosjektet er kommet langt nok i forhold til at brukergruppa bør engasjeres for å
komme med innspill til planforslag.
Videreutvikling av nåværende lokaler på studiested Namsos
Arkitektfirmaet Praksis arkitekter ble kontaktet i januar-2021, og det ble gjennomført en
befaring på studiested Namsos med arkitektfirmaet sammen med studiestedsledelsen,
eiendomssjef Tomm Sandmoe og direktør Lasse Finsås i februar-2021.
Kartlegging
2. mars 2021 ble det gjennomført befaring og møte med Praksis arkitekter og representanter
fra Nord universitet og brukergruppa. De viktigste temaene og avklaringene som ble tatt opp
var:
• Kartlegging og analyse av dagens bygningsmasse
• Kartlegging av areal- og funksjonsbehov
• Kartlegging av tanker/ideer fra brukere (studenter og ansatte) på studiestedet
I forhold til visjon om mål er det tatt hensyn til nye undervisningsformer, økt læringsutbytte,
rekruttering og attraktivitet, grønn campus/bærekraft og et fremtidsrettet studiested.
I det foreløpige arbeidet er det særlig tatt hensyn til følgende punkter for utvikling av
studiestedet og arealstrategi:
• Studenten i fokus – studentidentitet og tilhørighet og attraktive studentsosiale soner
• Knutepunkt på studiestedet
• Hovedinngang og adkomst på studiestedet
• Fremme faglig felleskap for forskning og undervisning
• Aktivitet som kan spres og samles – fleksibilitet og flerbrukerfunksjoner
• Bruk av innovativ og fremtidsrettet teknologi
• Åpenhet og tilgjengelighet (24/7 prinsippet)
• Utbyggingspotensialet
I etterkant av dette møtet, og i løpet av mars 2021, er det kommet 6 innspill med beskrivelse
av behov og ønsker fra administrasjon/IT/drift, bibliotek, sykepleierutdanningen,
vernepleierutdanningen, farmasiutdanningen og Studentinord.
Det har vært vanskelig å engasjere studentene aktivt i brukergruppa og i prosessen.
Forklaringen på dette må i stor grad legges på at studentene kun i liten grad har vært fysisk
til stede på studiestedet.
Første ideskisse og mulighetsstudie
Praksis arkitekter har arbeidet med skisser til forslag og løsninger på ulike tiltak, og
presenterte sitt første utkast fredag 9. april (se vedlegg).
Forslaget, eksl. kostnadsestimat vil bli sendt til brukergruppa for kvalitetssikring og evt.
innspill/kommentarer av de foreslåtte tiltak.
Praksis arkitekter vil så, i dialog med eiendomsavdelingen, vurdere hvilke
innspill/kommentarer som det skal tas hensyn til i utarbeidelsen av endelig mulighetsstudie
for studiested Namsos.
Intensjonen er at denne delen av prosessen kan være ferdig i løpet av mai-2020.
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Dersom styret beslutter en videre satsning på nåværende lokalitet for studiested Namsos, vil
prioriterte tiltak og ombygging/renovering kunne iverksettes relativt raskt.
For å få inn en totalentreprise og prioritere de ulike tiltak innenfor vedtatt kostnadsramme,
vil sannsynlig oppstart kunne være vårsemesteret 2022.
Campus Namdal
Prosjektet for utvikling av Campus Namdalen startet i 2018. Prosjektgruppen består av
Namsos kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Nord universitet.
Fra Nord universitet deltar:
Direktør for digitalisering og infrastruktur, Lasse Finsås
Fakultetsdirektør på fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), Anne Ringe Pedersen
Studiestedsleder Aina Hildrum
Det er 4 fra Namsos kommune og 4 fra Trøndelag fylkeskommune som er med i
prosjektgruppa.
Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med Namsos kommune, har engasjert Hus arkitekter
til prosjektet.
Campus Namdalen bygger på at det i all hovedsak vil være 3 aktører som vil kunne være
fremtidige leietakere i bygget. Namsos kommune, Olav Duun videregående skole og Nord
universitet.
Olav Duun vgs. vil være den leietakeren/eieren som vil ha behov for størst areal, med
anslagvis ca. 50 % av bygningsmassen/areal. Olav Duun vgs. disponerer i dag ca. 17 000 m2
bruttoareal.
Det planlegges en sak om fremtidig lokalisering av Olav Duun videregående skole til politisk
behandling våren 2021 i Trøndelag fylkeskommune. Uavhengig av framtidig plassering av
Olav Duun vil det være behov for planleggingsmidler for videreutvikling, enten ved dagens
lokalitet eller på en fremtidig campus Namdal. Fylkestinget har derfor satt av 60 mill. kr i
2022 og 2023 i økonomiplanen 2021-24.
Sannsynlig oppstart og byggeperiode for ny Olav Duun vgs. vil være i perioden 2026-28 (sak
130/20, Trøndelag Fylkeskommune), enten på nåværende lokalisering eller tilknyttet campus
Namdal.
Hus arkitekter har levert en foreløpig idéskisse for campus Namdal 6. april 2021. Idéskissen
omhandler plassering av tiltenkt bygningsmasse innenfor tomtevalget adkomstveger og
forslag til ny revidert reguleringsplan for Namsos sentrum. I tillegg perspektivtegninger for
aktørenes plassering i de ulike bygg og hvordan sambruk/fellesareal kan utnyttes.
Idéutkastet legger til grunn en samlet bygningsmasse på ca. 32 000 m2 bruttoareal. Skissen
beskriver funksjoner som kan sambrukes, og anslag vi har innhentet fra Eiendomsavdelingen
i Trøndelag Fylkeskommune tilsier at planen pt. har identifisert ca. 1700 m2 som kan
sambrukes. Kan det oppnås høyere grad av sambruk, vil dette være en fordel ift. kostnad og
arealbehov. Sambruk som er skissert pr. i dag synes for lite, og er ikke kartlagt i detalj og ikke
endelig avklart.
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Anslaget om sambruk er til en viss grad spesifisert, og må avklares og kvalitetssikret av
partene om det er realistisk i forhold til de konkrete behov som de ulike aktørene og
utdanningene har. For Nord universitet vil det også være viktig at brukergruppa trekkes inn i
vurderingen og gir innspill til en mulighetsstudie som vi forventer at prosjekt campus
Namdal gjennomfører.
Eiendomsavdelingen i Trøndelag Fylkeskommune legger i sin planlegging til grunn en
byggekostnad på kr. 45 000 pr. m2 (erfaringstall fra tilsvarende utbygginger) for campus
Namdal. En utbygging av campus Namdal vil med dagens planlagte bruttoarealestimat ha en
kostnad på 1,1 mrd. NOK.
Vurdering
Rektor vurderer det som positivt at arbeidet med konkretisering av de to alternativene er
kommet godt i gang.
Begge alternativene må utredes og konkretiseres før det gir tilstrekkelig godt grunnlag for å
beslutte hvilket alternativ som er best for universitet. Det må jobbes videre med begge
alternativer for å frem et beslutningsgrunnlag.
Vedlegg:
1. Mulighetsstudie for studiested Namsos fra Praksis arkitekter
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CAMPUSUTVIKLING
NORD UNIVERSITET NAMSOS

«En mulighetsstudie som belyser dagens situasjon og utviklingspotensialet»

Utarbeidet av

i oppdrag for

- April 2021
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INNHOLD

Innledning
Eksisterende situasjon - Campus og byen
Eksisterende situasjon - Arealbruk
Eksisterende situasjon - Grøntstruktur, logistikk, relasjoner
Timestatistikk og kapasitet
Funksjonsbehov
Hovedgrep/konsept
Ny arealfordeling
Studenten i fokus
Hjertet i campus
Utvidelsesmuligheter
Illustrasjoner
Tiltaksplan
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INNLEDNING
Bakgrunn og mandat

Oppsummering/konklusjon

Praksis arkitekter er engasjert av NORD universitet til å
gjennomføre en mulighetsstudie for utvikling og fornying av
studiestedet i Namsos. Dagens lokaler og fasiliteter skal ses på ift.
endringer og modernisering som møter nye krav og øker
attraktiviteten til studiestedet. Mulighetsstudien gir en 80%betraktning på en mulig ombygging og modernisering av
studiestedet. Den inneholder et grovt estimat for
investeringskostnad.

Mulighetsstudien er en betraktning hvilke tiltak man kan gjøre ved
eksisterende studiested for å imøtekomme krav og behov fremsatt
av brukerne, i tillegg til en generell betraktning av hvordan man kan
gjøre studiestedet mer attraktivt for både studenter og ansatte.

Styrevedtak fra 16.12.2020 i NORD bestiller «en plan for å utvikle
studiested Namsos i eksisterende lokaler. Renovering av
eksisterende lokaler bør utredes i samarbeid med huseier», som
ett av to alternativ for studiested Namsos. Det poengteres at for
FSH er lokalisering underordnet, men at det er viktig med en
ﬂeksibel infrastruktur som bidrar til videre utvikling av forskning og
forskningsbasert undervisning, hvor samhandling mellom egne
studenter og fagmiljø videreutvikles.

Mulighetsstudien foreslår å bygge sammen bygg B1 og bygg B2,
og etablere ny hovedinngang og ny kantine i sentrum av Campus.
Dette vil forenkle logistikken og bidra til en økt attraktivitet og
identitet for studiestedet.

Bachelor i vernepleie og bachelor i farmasi utgjør per i dag omtrent
45 % av studentene (214 aktive studenter). Bachelor i sykepleie tar
opp rundt 90 studenter per studieår.
Totalt i overkant av 500 studenter er tilknyttet studiestedet.

Campus Namsos fremstår med en god organisering av funksjoner,
men med dårlig ﬂyt og logistikk mellom disse. I tillegg er det et
tydelig behov for en generell oppgradering av alle areal.

I et bærekraftsperspektiv er gjenbruk, modernisering og ombygging
av eksisterende bygningsmasse en god løsning. Man kan
oppgradere denne til å tilfedsstille dagens krav til estetikk, komfort
og teknologi, og samtidig bevare kvaliteter som allerede ﬁnnes.

I mulighetsstudien er det ikke foretatt en tilstandsanalyse verken
på bygninger eller de tekniske installasjonene.
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EKSISTERENDE SITUASJON
CAMPUS OG BYEN
Plassert i direkte tilknytning til hovedinnfartsåren til Namsos by
oppleves NORD Universitet Campus Namsos som et
sentrumsnært studiested med kort forbindelse til viktige
byfunksjoner og studentboliger.

STUDENTBOLIGER
NAMSOS
SYKEHUS

Nærhet til sykehuset er viktig ift studiefagene.
Dagens adkomst til campus legger opp til at man skal ankomme
med bil for så å parkere og ﬁnne hovedinngangen. Dette kan
utfordres for å oppmuntre til å benytte kollektivtransport, samt gå
og sykle til campus.

NORD
CAMPUS
NAMSOS

STUDENT
BOLIGER

INNOVASJON
NAMDAL

NAMSOS
SENTRUM
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EKSISTERENDE SITUASJON
AREAL OG FUNKSJON FORDELT PÅ BYGG
SYKELPLEIERUTDANNING
1. KONTORER SYKEPLEIERUTDANNING
2. KONTORER STIPENDIATER OG FORSKERE
SYKELPLEIERUTDANNINGEN
1. ØVINGS OG UNDERVISNINGSROM

DRIFT
1. LAGER, VERKSTED, GARASJE

B1

2. etasje

B3

ADM. OG VERNEPLEIER
GENERELLE UNDERVISNING
1. ADMINISTRASJON
+ KONTORER VERNEPLEIERUTDANNING
2. UNDERVISNINGSROM

FARMASI
1. LAB OG SPESIALROM
2. KONTORER FARMASIUTDANNING

2. etasje

2. etasje

B2

STUDENTAREALER / UNDERVISNINGSROM
1A. GENERELLE UNDERVISNINGSROM
(AUDITORIUM, UNDERVISNINGSROM, GRUPPEROM)
1B. BIBLIOTEK

AREAL- OG FUNKSJON
FORDELT PÅ BYGG

Anlegget fremstår som godt organisert med tydelige områder for
de ulike studieretningene. Spesialrom for de ulike retningene ligger
samlet i klynger, og det er en viss nærhet mellom kontorer for
ansatte og disse klyngene. Dette er spredt ut i periferien i anlegget,
mens det mer sentralt ligger generelle undervisningsrom,
studiearealer, bibliotek og kantine.
Bygningene har en varierende grad av oppgraderingsbehov og det
vil i videre prosess være behov for en mer detaljert kartlegging.
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EKSISTERENDE SITUASJON
UTOMHUS - PARKERING OG GRØNTSTRUKTUR

LOGISTIK, FLYT OG KOMMUNIKASJONSLINJER

RELASJONER
MØTEPLASSER - FELLESSONER - UTEROM

Buffer mot hovedvegen.
Ett området som kanskje blir
lite brukt.
PARKEN mot nord

Hellelagt plass
som i dag ikke
blir utnyttet.
Parkering?

Dyrke frem atriumsparken
som et godt uterom for
studenter og ansatte.
"Urban park"

DRIFTS- OG VAREADKOMST

KANTINE

Driftsinngang og mulighet
for etablering av en øvings
adkomst for ambulanse
INDRE ATRIUM
Parken i "hjerte av Campus"
Samlingsplassen

ET NYBYGG SOM KAN
KOBLE SAMMEN FELLESSONENE
UT MOT UTEROMMET.
FORSTERKE SONEN OG BIDRAR
TIL Å SAMLE STUDIESTEDET.

ADKOMST
FOTGJENGERE/SYKLISTER

247,3 m2

"HJERTE AV CAMPUS"
Samlingsplassen

DAGENS ADKOMST
ANSATT / STUDENT

ÅPEN
VRIMLESONE
(deler av bibliotek)

Forlenge parkeringsareal
og koble sammen med
arealet i nord.
Samlet ifbm ny
adkomstssituasjon

BIBLIOTEK

PARKDRAG
mot øst

Vurdere om grøntområdet i sør
kan forsterkes mer og heller tone
ned parkeringsareal.
Sammenheng med ny innganssituasjon.

DAGENS HOVEDADKOMST
STUDENT / PUBLIKUM / ANSATT

LOGITISKK - FLYT - KOMMUNIKASJONSLINJER
GRØNTDRAG mot sør

UTESONER:
PARKERING OG
GRØNTSTRUKTURER

Det er varierte med grøntarealer i tilknytning til anlegget og det er
mulighetene for å skape gode og ﬁne uteplasser er tilstede.
Det kan se ut som det mangler en overordnet plan for grøntanlegget og
noe arealer kan ha godt av en oppgradering.
Parkering på egen tomt i sør og vest med parkeringsmuligheter på
nabo tomten imot øst. Å rendyrke en tydelig hovedparkering / adkomst
mer mot vest kan initiere god grep i situasjonen.

Campus Namsos har en utfordring med utydelige og kronglete
kommunikasjonslinjer. Isolert sett på hvert bygg er
kommunikasjonen logisk men ﬂyten mellom byggene er ikke
optimal.
Stor avstand mellom viktige funksjoner gjør logistikken uoversiktlig,
og bidrar til mye traﬁkk utendørs mellom de to byggene.
Det mangler heis opp til 2. etg i bygg B1 og B3. Dette er ikke i
henhold gjeldende forskrift og bør utredes i det videre arbeidet.

RELASJONER - ÅPNE OPP FELLESSONER
RUNDT "HJERTE AV CAMPUS"

Med avstandene og en inngang som er lagt unna det som fremstår
som et tydelig fokuspunkt gjør at anlegget mangler en sentral
samlende plass for alle byggene.
Å etablere et slik fokuspunkt der fellesarealer i alle bygg vender
imot hverandre, sys sammen med eventuelt et nybygg og utnytter
potensiale i uterommene vil være en viktig grep for Campus
Namsos.
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TIMESTATISTIKK OG KAPASITET
1

2

1109
LAGER
2,0 m2

1112
KONTOR
13,4 m2

8

9

11

10

12

1113
LAGER
5,4 m2
1103
HALL
32,7 m2

D
1118
KONTOR
14,3 m2

WC

DUSJ

DUSJ

WC
1115
LAGER
15,4 m2

1104
KONTOR
10,2 m2

112
BK
1,1 m2

1133 1134
WC/DUSJ
BK
3,6 m2

1170
112 plasser
AUDITORIUM
99, 1 m2

204
KONTOR
9,0 m2

1135
HALL
63,0 m2

9

1162
GRUPPEROM
12,4 m2

1161
LAGER
4,7 m2

1163
1162-B
GRUPPEROM VF
11,3 m2
6,1 m2

Kopp
Glass

1143
1144
VAKTMESTERKONTORGANG
10,9 m2
5,6 m2

9,5 m2

206
KONTOR
11,6 m2

1167
LAGER
21,8 m2

1165
1166
VAKTROM/KONTORURENT

RENT
6,7 m2

8,3 m2

D

208
KONTOR
12,9 m2
Eks. hylle

Eks.

Avfall

E

Åpne hyller

1153
KONTOR
4,8 m2

1150
KORRIDOR
7,8 m2
4 330

250

221
KONTOR
9,3 m2

2 634

1

V01
11x12M

V01
11x12M

V01
11x12M

V02
9x12M

2

D11
205.1
10x21M
25dB

V02
9x12M

221
Kontor
16.0 m²

V01
11x12M

205
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

D13
217.1
10x21M 4

217
HCWC
4.1 m²

222
Kopi
7.0 m²

6 000

204
Kontor
14.8 m²

V01
11x12M

GV01
10x21M
25dB

218
WC
2.6 m²

GV02
5x21M
25dB

D12
218.1
9x21M

D11
206.1
10x21M
25dB

D11
216.1
10x21M
25dB

V02
9x12M

GV01
10x21M
25dB

206
Kontor
10.3 m²

3

V03
9x12M.
EI 30

GV01
10x21M
25dB

216
Kontor
12.6 m²

V04
11x12M.
EI30

V01
11x12M

Forbredelsesrom
10.5 m²

Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

25 200

V01
11x12M

GV01
10x21M
25dB

D11
221.1
10x21M
25dB

V6
21x6M
EI 30

V01
11x12M

D11
204.1
10x21M
25dB

202
Trafikk
62.5 m²

D11
220.1
10x21M
25dB

2

EL-Kjele
3.7 m²

D14
152
9x21M

?

203
Kontor
13.1 m²

GV02
5x21M
25dB

Drikkevann/Kaffe

V02
9x12M

D11
203-1
10x21M
25dB

220
Kontor
14.2 m²

D11
142
10x21M
25dB

Galenisk lab
86.3 m²

BK
3.2 m²

TERASSE
21,5 m2

GV01
10x21M
25dB

219
Kontor
13.1 m²

GV01
10x21M
25dB

---

-

---

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
--86.1 m²

G

1

D10
201.1
10x21M.
EI30 C

219
MØTEROM
28,6 m2

220
KONTOR
9,3 m2

G
6 600

V01
11x12M

201
Trapperom
14.9 m²

1 210

V08
15x18M

Dy 05
201.2
9x17
EI 30

1 200

218
KONTOR
9,4 m2

222
KONTOR
9,0 m2
F

3 720

1178a
GRUPPEROM
10,2 m2

G

V09
6x18M

V09
6x18M

280

1 949

V11
42x28

610

V07
15x28 M

---102
Trapperom
14.9 m²

200

1 510

V11
29x27

F

280

1177
GRUPPEROM
10,5 m2

1176
GRUPPEROM
10,5 m2

260

4 300

38

3 400

101
KORRIDOR
10,7 m2

1147
MØTEROM
29,6 m2

217
KONTOR
9,4 m2

---

1151
1152
1180
Fryserom KJØLEROM
utv. bod
5,0 m2
4,4 m2
1179
WC
1,8 m2

D10
201.1
10x21M
EI30

1124
KONTOR
11,2 m2

1123
KONTOR
15,7 m2

223
KONTOR
9,0 m2
220

---

Eks.
Avfall
Eks.
Avfall

101
Korridor
Redundant Room

1121
KONTOR
10,9 m2

1122
KONTOR
25,6 m2

E

Sluk

Eks.

Kopp
Glass
Bestikk

1146
KANTINE
174,5 m2

---

3

D11
207.1
10x21M
25dB

D11
215.1
10x21M
25dB

6 000

V01
11x12M

207
Kontor
10.3 m²

GV01
10x21M
25dB

V02
9x12M

V04
11x12M.
EI30

215
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

Apparatrom
10.5 m²

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

V01
11x12M

208
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

214
Kontor
12.6 m²

V04
11x12M.
EI30

GV01
10x21M
25dB

A
A40-01

A
A40-01

V02
9x12M

D11
208.1
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

D11
214.1
10x21M
25dB

4

4

209
Kontor
14.8 m²

V01
11x12M

GV01
10x21M
25dB

V01
11x12M

D11
209.1
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

D11
213.1
10x21M
25dB

6 600

V02
9x12M

GV01
10x21M
25dB

V04
11x12M.
EI30

GV01
10x21M
25dB

213
Kontor
16.8 m²

GV01
10x21M
25dB

Kjemilab
95.5 m²

V03
9x12M.
EI 30

---

---

V01
11x12M

D11
137
10x21M
25dB

V02
9x12M

210
Kontor
13.1 m²

D12
131
9x21M

211
BK/Lager
4.9 m²

GV01
10x21M
25dB

212
Sjakt
5.7 m²

5

5

V10
5x21M.

2130
KONTOR
11 m2

3 600

Utnyttelsesgrad

2158
KONTOR
15,0 m2

46+%
2151
AUDITORIUM
93,0 m2

2137
LAGER/KOPI
10,2 m2
2144
WC
13,8 m2

2119
KORRIDOR
56,2 m2

2120
KONTOR
11,2 m2

2139
FJÆRNLAGER
18,1 m2

31-35%

2150
GANG/HALL
183 m2

2146
HCWC
3,6 m2

2141
KORRIDOR

26-30%

2142
KORRIDOR
19,7 m2

2140
VIDEO-KONF./MØTE
18,3 m2

2118
KONTOR
11,2 m2

2147
WC
10,9 m2

2143
HCWC
3,6 m2

2149
BK
3,8 m2

2117
KONTOR
11,2 m2

2148
TEKN. ROM
6,4 m2

LECA

2174
LAGER
22,0 m2

2116

SINOT
Butikk
4,0m2

2176
AUDITORIUM
174,2 m2
2173
ARKIV/LAGER
51,4 m2

2115 B
KONTOR
8,9 m2

2162
BK
2,7 m2

2172
SLUSE
4,6 m2

2115 A
KONTOR
8,9 m2

2161
TEKN. ROM
53,3 m2

2171
DATASAL
82,3 m2

2113
KONTOR
11,0 m2

2104
KOPI
11,8 m2

2112B
KONTOR
10,6 m2

2110
KONTOR
12,3 m2

2150 B
KORRIDOR
9,9 m2

2102
HALL
115,0 m2

2114
KONTOR
11 m2

2105
FELLESROM
34,5 M2

2103
HEIS

2101
VF
10,2 m2

2106
KONTOR
14,4 m2

2169
GRUPPEROM
22,0 m2

2168
TEKN./DATA
14,7 m2

2167
2166
GRUPPEROM GRUPPEROM
17,7 m2
17,7 m2

2165
GRUPPEROM
17,7 m2

2164
GRUPPEROM
17,7 m2

2163
GRUPPEROM
17,7 m2

2213
UNDERVISNING
115 m2

H

41-45%
36-40%
2212
UNDERVISNING
67,4 m2

F

16-20%
11-15%

31-35%

2214
TEKNISK ROM
43,2 m2
2211
GRUPPEROM
12,3 m2

26-30%

E
2201
FELLESAREAL
143,4 m2

21-25%

2215
FELLESAREAL
18,2 m2

2210
UNDERVISNING
67,4 m2

D

16-20%
2209
GRUPPEROM
12,3 m2

11-15%

C

6-10%
0-5%

6-10%
0-5%

2208
UNDERVISNING
67,4 m2

B

2203
HEIS

2206
GRUPPEROM
12,3 m2

2202
BK
3,4 m2

2204
LAGER
7,8 m2

A
2213
LAGER
22,2 m2

2107
KONTOR
13,7 m2

46+%

G

21-25%

2160
LESESAL
53,5 m2

2175
TEKN. ROM
7,2 m2

Utnyttelsesgrad

I

36-40%

LECA

2138
BK
4,3 m2

2122
KONTOR
11,2 m2

41-45%

2154
BIBLIOTEK
309,0 m2

2145
BK
6,1 m2

2111
KONTOR
13,5 m2

A

2156
KONTOR
14,9 m2

2155
GRUPPEROM
17,2 m2

2135
KONTOR
8,1 m2

2136
KONTOR
8,1 m2

2112
KONTOR
10,3 m2

B

2152
UNDERVISNING
61,0 m2

2134
KONTOR
8,1 m2

2124
KONTOR
23,9 m2

2115 C
KONTOR
8,9 m2

C

2153
VF
11,2 m2

2133
KONTOR
12,2 m2

2125
KONTOR
11,2 m2

2121
KONTOR
11,2 m2

TERRASSEE

2132
KONTOR
12,8 m2

2126
KONTOR
11,2 m2

2123
KONTOR
10,9 m2

2216
WC
5,1 m2

M

2205
AKTIVITETSROM/UNDERVISNING
126,0 m2

2109
KONTOR
12,3 m2

Dy 01
202.1
11x21M

10 800
14 400

A

2127
KORRIDOR
30,4 m2

B

2128
KONTOR
12,8 m2

J

2131
KONTOR
12,8 m2

2129
KONTOR
12,8 m2

C

Kontor og vrimleareal/studentarealer er ikke vurdert i denne
analysen.

209
MØTEROM
48,0 m2

Sluk

Eks. is-boks

1145
PERSJONALROM
40,2 m2

1125
KONTOR
10,6 m2

216
TEKN. ROM
11,6 m2

213
WC/DUSJ
6,9 m2

211
KONTOR
13,7 m2

203
GANG
78,6 m2

207
KONTOR
12,9 m2

Varmeskap

1149
KJØKKEN
88,2 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

1116
KORRIDOR
29,0 m2

212
WC/DUSJ
7,3 m2

C

1164
KORRIDOR
17 m2

10

1159
1157
1158
OMKLEDN. HERRER OMKL. DAMER
9,3 m2
10,9 m2

1156
GRUPPEROM
10,9 m2

210
BK
1,5 m2

205
KONTOR
9,2 m2

1160
KORRIDOR
62,5 m2
8

1136
WC/GARD
5,5 m2

1128
KORRIDOR
16,3 m2

1127
KONTOR
11,3 m2

1119
KONTOR
15,6 m2

1120
KONTOR
13,6 m2

F

4

214
KONTOR
14,4 m2

B

Kasse

E

3

215
KONTOR
14,4 m2

201
TRAPPEROM
10,7 m2

1168
ØVELSESAVDELING
58,3 m2

1142
STUDENTKONTOR
10,4 m2

1137
LAGER
11,9 m2

WC

1132
1129
WC/DUSJ HCWC
5,5 M2

1102
KORRIDOR
18 m2

1101
VF
5,4 m2

1169
ØVELSESAVDELING
58,3 m2

1141
LAGER
7,2 m2

WC

WC

1114
LAGER
7,5 m2

C

1171
UNDERVISNING
69,7 m2

1172
UNDERVISNING
66,1 m2

WC

1130
BK
5,9 m2

800

B
1106
KONTOR
10,0 m2

1140
UNDERVISNING
19, 0 m2

---

NORD ansatte og administrasjon sitter for det meste i
kontormiljlø med cellekontorer. På befaring ﬁkk vi inntrykk
fra brukere at dette er tilfredsstillende. Det ble opplyst at
ﬁnnes tilgjengelig kontorareal som er utleid eksterne aktører.

2

202
LAGER
7,8 m2

1139
EL-TAVLE
6,7 m2
1138
TEKNISK ROM
24,9 m2

Avfall

Analysen viser en overkapasitet på undervisningsarealer ifht
dagens situasjon. Campus Namsos har dermed plass og mulighet
til å øke studietilbudet sitt innenfor dagens kapasiet på generelle
undervisningsarealer.

7

6

5

A

1111
KONTOR
9,0 m2

1110
KONTOR
9,4 m2
1108
TRAPPEROM
8,0 m2

1105
KONTOR
9,8 m2

Det fremkommer av statistikken at de ﬂeste rommene har en lav
utnyttelsesgrad. Vi antar at ﬂere av rommene har en del
uprogrammert bruk, samtidig som ikke all timeplanlagt tid
benyttes.

4

3

1

A

150 mm LECAVEGG

Illustrasjonene viser utnyttelsesgrad av et utvalg av generelle
bookbare undervisningsrom. Fremstillingen er basert på en
statistikk hentet ut av timeplanprogrammet NORD benytter, og
viser tall for 2019.

2108
KONTOR
12,6 m2

N

O

1

Romstatistikk 1. etg

4

Romstatistikk 2. etg
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FUNKSJONSBEHOV
Innmeldte funksjonsbehov og ønsker

Det er mottatt materiale fra biblioteket og sykepleierutdanningen.
Øvrige brukere har ikke meldt inn behov og ønsker ut over det som
ble framsatt i møtet på Namsos 02.03.2021.
Styret i NORD
Styresak 132/20 Infrastruktur studiested Namsos angir en del
behov og ønsker for Campus Namsos. Blandt annet etterspøres
mer åpne arealer for faglig og sosial aktivitet for studenter og
ansatte. En bedre plassering og sammenheng mellom f.eks kafe/
kantinearel, bibliotek, vrimleareal kan gi nye muligheter og bedre
arealutnyttelse.
Laboratorieavdelingen for farmasi fremheves som for lite med mye
gangsone og uten mulighet for videre utvikling.
Bibliotek
Universitetsbiblioteket ønsker en samling av servicefunksjoner for
studentene, med et meråpent bibliotek som en av dem. Biblioteket
i Namsos bør som ved andre studiesteder bli en enda viktigere
faglig-sosial arena med ulike typer studentarbeidsplasser og
læringsmiljø.

Simulatorlabben

• Kontrollrom med 4 arbeidsstasjoner (16 m²)
• 4 simulatorrom (16 m²)

Biblioteket i Namsos er• idag
4 Debriefingrom (20 m²)
plassert sentralt i anlegget,
med adkomt fra et åpent
• Total areal = 160 m²
studieareal omkranset av
• Studentkapasitet: 48
generelle undervisningsrom.

Øvings- og simuleringsavdeling

Møte/befaring på Namsos 02.03.2021

For denne avdelingen er det meldt inn behov som er bedre
tilpasset dagens og fremtidens undervisningssituasjon enn dagens
lokaler tilfredsstiller. Blant annet kommer kravet til betjening av
utrykningskjøretøy inn og endrer litt på rombehov og logistikk ifht
dagens situasjon.

Under gjennomgangen på Namsos kom det fram ﬂere momenter til
mulighetsstudien:

Det er viktig at avdelingen utstyres med ny teknologi og en større
grad av digitalisering for å være i takt med realitetene i
helsevesenet.

Øvingsleilighet for Vernepleier- og sykepleierutdanningene. Mer og
mer av omsorgsoppgavene skal skje i eget hjem, og studentene
trenger realistiske omgivelser for å øve på dette. Ny
velferdsteknologi bør være en del av denne, som bør utformes på
en slik måte at forskning og utprøving av ny teknologi kan gjøres
her.

Det er ønske om større kapasitet på sengeplasser, og en utforming
av disse som gjenspeiler realiteten i helsevesenet i større grad.

Det er et ønske om lokaler som i større grad inviterer og
tilrettelegger for forskning, etterutdanning og fagutvikling.

Dagens areal virker noe uhensiktsmessig ifht de ønskene og
eksemplene som er oversendt, men vi mener at en større
ombygging i dette arealet der man også inkluderer auditoriet i
øvingsavdelingen, vil kunne gi ﬂeksible og gode arealer.

Det ble poengtert et ønske om en utvikling av atmosfære og miljø
på campus. Det er viktig at campus blir mer attraktiv for
studentene. Momenter i den forbindelse er bookbare grupperom,
ﬂere "gullplasser" med variert møblering som gir mulighet til
varierte arbeidsformer, samling av servicefunksjoner og at det blir
attraktivt å være på campus også etter klokka 16.
Universell utforming er ikke tilfredsstillende løst i dagens situasjon.
Blandt annet er en utendørs forbindelse mellom byggene vanskelig
for feks rullestolbrukere vinterstid, mens det mangler
heisforbindelse til andre etasje i bygg B1 og B3.
Drift ønsker seg større lagerkapasitet.
Vedlegg
1. Innspill fra Bibliotek
2. Innspill fra sykepleierutdanningen

• Avventer tilbakemelding på om simulatorrom også
kan brukes som anestesi, intensive og operasjonsrom.
Påvirker lagerbehovet for oppbevaring av utstyr.
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HOVEDGREP/KONSEPT
POTENSIALE

KONSEPT

CAMPUS' HJERTE

VISJONEN

MULIGHETENE I DAGENS
BYGNINGSMASSE

KONSEPT SOM GÅR PÅ ORGANISERING
RUNDT FELLESSKAPSFUNKSJONER

SETTER STUDENTEN I FOKUS

UTVIKLINGEN AV STUDIESTEDET
NORD UNIVERSITET NAMSOS

ØVINGSROM

LÆRERE

LÆRERE

ØVINGSROM

GRUPPEROM

+

"GULLPLASSER"

ÅPNE SONER

KANTINE
SOSIALE MØTEPUNKT
HOVEDINNGANG

HJERTET

RESEPSJON
ADMINISTRASJON
LÆRERE

SPESIALROM
STUDENT I NORD

BIBLIOTEK

BOKHANDEL
GRUPPEROM
UNDERVISNINGSROM

GRUPPEROM

=

"GULLPLASSER"

ÅPNE SONER

KANTINE
SOSIALE MØTEPUNKT
HOVEDINNGANG

HJERTET

RESEPSJON
ADMINISTRASJON
LÆRERE

SPESIALROM
STUDENT I NORD

BIBLIOTEK

BOKHANDEL
GRUPPEROM

▶︎

lende
"Et sam ed"
t
studies

UNDERVISNINGSROM

Mulighetsstudien viderefører den gode organiseringen av
studieprogram og funksjoner som allerede ﬁnnes på campus.
KJERNEAREAL
Den tydeliggjøres ved at vernepleierutdanningen får et tydeligere
"hjemmeområde" ved å etablere en ny øvingsleilighet i tilknytning
til det allerede etablerte aktivitetsrommet i 2. etg i bygg B2. På den
måten får alle de tre studieløpene som idag ﬁnnes på campus et
kjerneareal med spesialrom, lokalisert i randsonen av campus. I
tilknytning til disse ligger allerede kontorarbeidsplasser for ansatte,
slik at den verdifulle nærheten mellom studenter og ansatte
opprettholdes og forsterkes. Mulige synergier mellom
sykepleierutdanningen og farmasiutdanningen, som f.eks et felles
medisinrom, kan realiseres ved at deres kjerneareal blir liggende i
tilgrensende arealer.

GENERELLE STUDIESTEDSAREALER
Generelle undervisningsarealer i begge etasjene i bygg B1
forsterkes som studentenes arena, spesielt i 1. etg der ﬂøyen
knyttes tettere opp mot bibliotek og fellesarealer.
Kontorareal er nevnt i avsnittet for kjerneareal og har også en
tydelig
plassering ift studieretning og kjerneområde.

FELLESAREALER
NORD's visjon om å sette Studenten i fokus er ledebildet for denne
mulighetsstudien. Nærhetssirkelen legges over planen og etablerer
et hjerte i campus. Hit ﬂyttes hovedinngang, kantine, mulig
bokhandel, Student i NORD og resepsjon/servicetorg. I tillegg
åpnes det mot dagens bibliotek som blir meråpent og med det nye
hjertet, mer synlig på campus. På den måten får studentene (og
ansatte) et samlingspunkt, et sted der alle må innom, der uventede
møter kan oppstå, og ikke minst et hjerte som kan forsterke
identiteten og attraktiviteten til Campus Namsos.
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NY AREALFORDELING
Ny arealdisponering
Mulighetsstudien viser en organisering av funksjoner som forsterker
en allerede velorganisert campus.
For å utvikle en mer moderne øvingsavdeling for sykepleierstudiet,
samt integrere paramedisin, bør denne utvides. Auditoriet som ligger
mellom dagens øvingsrom og simuleringsrom vil bli en del av arealet
til den nye øvingsavdelingen. Dagens kjøkken- og kantineareal kan
også benyttes til dette, noe som etablerer en mulighet for ﬂere
synergieﬀekter opp mot farmasiutdanningen.
Arealet for farmasiutdanningen er nevnt som spesielt utfordrende.
Mangel på og uhensiktsmessig laberatorieareal kan løses ved å
etablere et nytt laboratorium der kjøkkenet ligger idag, samt bygge
om eksisterende laberatorieavdelingen til en med tidsriktig og
hensiktsmessig løsning.
Kontor for ansatte beholder dagens plassering, og i videre
planlegging bør man legge vekt på å forsterke og utvikle de sosiale
møteplassene både internt hos de ulike avdelingene, men også på
tvers av disse.
Et nytt, felles personalrom kan etableres i området der dagens
resepsjon er lokalisert, nært administrasjon, parkering og litt i "le" for
studentmassen.
Samtidig vil den være i nært oppimot undervisningarealene.
Kapasitet på undervisningsrom i 2.etg B2 kan utvides ved å
slå sammen med grupperom. Et undervisningsrom foreslås
ombygde til øvingsleielighet for relevant praksis/undervisning.
Biblioteket har en god plassering slik den er idag men har behov for
en løsning som tilpasser seg prinsippet med et
meråpent bibliotek. Muliggjøre god ﬂyt inn- og ut for studenter
samt tilrettelegge for åpen leseplasser i kombinasjon med
studentarealer. Det vurderes plass til bokhandel i tilknytning
til bibliotek.
Et nytt mellombygg samordner ﬂyten og kommunikasjonen
mellom byggene og skaper en ny inngangssituasjon, møteplass og
aktivitetssone for alle i bygget.

51

29/21 Infrastruktur og prosess for studiested Namsos og campus Namdal - 20/02660-4 Infrastruktur og prosess for studiested Namsos og campus Namdal : NORD studiested Namsos mulighetsstudie_Praksis arkitekter

NY AREALFORDELING
1109
LAGER
2,0 m2

1112
KONTOR
13,4 m2

1111
KONTOR
9,0 m2

1110
KONTOR
9,4 m2

1139
EL-TAVLE
6,7 m2

1108
TRAPPEROM
8,0 m2

WC

DUSJ

DUSJ

WC
1115
LAGER
15,4 m2

1104
KONTOR
10,2 m2

KONTORER

1133
BK
3,6 m2

1134
WC/DUSJ

1172

1171

UNDERVISNING
66,1 m2

UNDERVISNING
69,7 m2

ØVINGSAVDELING
/SMITTEROM
ØVINGSAVDELING
1169

SYKEPLEIERUTDANNINGEN
ØVINGSAVDELING

1168

ØVELSESAVDELING

ØVELSESAVDELING

58,3 m2

58,3 m2

202
LAGER
7,8 m2

204
KONTOR
9,0 m2

1160
KORRIDOR
62,5 m2

1136
WC/GARD

1135
HALL
63,0 m2

5,5 m2

LAGER

1162-B
GRUPPEROM
11,3 m2

1163
VF

1165
VAKTROM/KONTOR

6,1 m2

9,5 m2

EKSISTERENDE
GARASJE

21,8 m2

1166
URENT
8,3 m2

1127
KONTOR
11,3 m2

1143
GANG
5,6 m2

1144
VAKTMESTERKONTOR
10,9 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

210
BK
1,5 m2

206
KONTOR
11,6 m2

1167

1162
GRUPPEROM
12,4 m2

1161
LAGER
4,7 m2

1158
OMKL. DAMER
10,9 m2

214
KONTOR
14,4 m2

212
WC/DUSJ
7,3 m2

205
KONTOR
9,2 m2

1164
KORRIDOR
17 m2

1159

1157
OMKLEDN. HERRER
9,3 m2

1156
GRUPPEROM
10,9 m2

1128
KORRIDOR
16,3 m2

RENT
6,7 m2

800

112
BK
1,1 m2

1119
KONTOR
15,6 m2

215
KONTOR
14,4 m2

201
TRAPPEROM
10,7 m2

1170
AUDITORIUM 112 plasser
99, 1 m2

GRUPPEROM,
MØTEROM
SKYLLEROM,
AMBULANSEINNGANG
"AKUTTMOTTAK"
LAGER,
MEDISINROM,
GARDEROBER
LAGER,
TRENINGSROM
LABORATORIUM
DEBRIEFINGROM/
FARMASIUTDANNINGEN
UNDERVISNINGSROM
LABORATORIEAVDELING

1142
STUDENTKONTOR
10,4 m2

1137
LAGER
11,9 m2

WC

1132
HCWC
5,5 M2

1129
WC/DUSJ

1102
KORRIDOR
18 m2

1101
VF
5,4 m2

1141
LAGER
7,2 m2

150 mm LECAVEGG

WC

WC

1114
LAGER
7,5 m2

1105
KONTOR
9,8 m2

1118
KONTOR
14,3 m2

SIMULERINGSAVDELING

1140
UNDERVISNING
19, 0 m2

1138
TEKNISK ROM
24,9 m2

1103
HALL
32,7 m2

WC

1130
BK
5,9 m2

1113
LAGER
5,4 m2

1106
KONTOR
10,0 m2

216
TEKN. ROM
11,6 m2

213
WC/DUSJ
6,9 m2

211
KONTOR
13,7 m2

203
GANG
78,6 m2

207
KONTOR
12,9 m2

KONTOR

209
MØTEROM
48,0 m2

208
KONTOR
12,9 m2

Eks.

FARMASIUTDANNINGEN
KONTOR

Åpne hyller

1116
KORRIDOR
29,0 m2

1120
KONTOR
13,6 m2

KJØKKEN

1153
KONTOR
4,8 m2

1150
KORRIDOR
7,8 m2

Eks.
Avfall

1146
KANTINE
174,5 m2

1151
KJØLEROM
5,0 m2

1152
Fryserom
4,4 m2

KORRIDOR
10,7 m2

1123
KONTOR
15,7 m2

221
KONTOR
9,3 m2

1178a
GRUPPEROM
10,2 m2

1177
GRUPPEROM
10,5 m2

218
KONTOR
9,4 m2

222
KONTOR
9,0 m2

102
Trapperom
14.9 m²

D10
201.1
10x21M
EI30

101

1147
MØTEROM
29,6 m2
1176
GRUPPEROM
10,5 m2

217
KONTOR
9,4 m2

1180
utv. bod

1179
WC
1,8 m2

1124
KONTOR
11,2 m2

1122
KONTOR
25,6 m2

223
KONTOR
9,0 m2
220

Eks.
Avfall

101
Korridor
Redundant Room

1121
KONTOR
10,9 m2

Kopp
Glass
Bestikk

1145
PERSJONALROM
40,2 m2

1125
KONTOR
10,6 m2

ISOLERT GARASJE
FOR AMBULANSE

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
86.1 m²

219
MØTEROM
28,6 m2

220
KONTOR
9,3 m2

Galenisk lab
86.3 m²

Drikkevann/Kaffe

TERASSE
21,5 m2

BK
3.2 m²

SYKEPLEIERUTDANNINGEN
KONTOR

EL-Kjele
3.7 m²

KANTINE

Forbredelsesrom
10.5 m²

Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

FORSKERE OG
STIPENDIATER

KONTOR

Apparatrom
10.5 m²

Kjemilab
95.5 m²

NY
HOVEDINNGANG

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

LABORATORIU
M

GENERELLE
UNDERVISNINGSAREALER

ADMINISTRASJON
2130

STUDENT
I NORD

KONTOR
11 m2

2131

2129

KONTOR
12,8 m2

ITAVDELING

KONTOR
12,8 m2

2127

KORRIDOR
30,4 m2

2128

KONTOR
12,8 m2

2132

RESEPSJON
2156
KONTOR
14,9 m2

BOKHANDEL
2151
AUDITORIUM
93,0 m2

2136
KONTOR
8,1 m2

KONTORER
2138
BK
4,3 m2

2137
LAGER/KOPI

VERNEPLEIE

10,2 m2

2122
KONTOR
11,2 m2

2144
WC
13,8 m2

2119
KORRIDOR
56,2 m2

KANTINE/VRIMLE

2154
BIBLIOTEK
309,0 m2

LECA

2123
KONTOR
10,9 m2

AUDITORIUM

2145
BK
6,1 m2

2147
WC
10,9 m2

2139
FJ Æ RNLAGER
18,1 m2

VERNEPLEIE KONTOR

2150
GANG/HALL
183 m2

2146
HCWC
3,6 m2

2143
HCWC
3,6 m2

2141
KORRIDOR

2120
KONTOR
11,2 m2
2140

VIDEO-KONF./MØTE
18,3 m2

LECA

2149
BK
3,8 m2
2174
LAGER
22,0 m2

2117
KONTOR
11,2 m2

2148
TEKN. ROM
6,4 m2

SINOT
Butikk
4,0m2

KONTOR
8,9 m2

FARMASI

2176
AUDITORIUM
174,2 m2

AUDITORIUM

2173
ARKIV/LAGER

PERSONAL
ROM

2162
BK
2,7 m2

51,4 m2

2115 B

KONTOR
8,9 m2

2214
TEKNISK ROM
43,2 m2
2211
GRUPPEROM
12,3 m2

SYKEPLEIE KONTOR

2160
LESESAL
53,5 m2

2175
TEKN. ROM
7,2 m2

2116
2115 C

2212
UNDERVISNING
67,4 m2

SYKEPLEIE

2142
KORRIDOR
19,7 m2

2118
KONTOR
11,2 m2

2213
UNDERVISNING
115 m2

KJØKKEN

BIBLIOTEK

2135
KONTOR
8,1 m2
2124
KONTOR
23,9 m2

2121
KONTOR
11,2 m2

2158
KONTOR
15,0 m2

2152
UNDERVISNING
61,0 m2

2134
KONTOR
8,1 m2

2125
KONTOR
11,2 m2

TERRASSEE

KONTOR
12,8 m2

2133
KONTOR
12,2 m2

2126
KONTOR
11,2 m2

?

2150 B
KORRIDOR
9,9 m2

2172
SLUSE
4,6 m2

2201
FELLESAREAL
143,4 m2

2215
FELLESAREAL
18,2 m2

2210
UNDERVISNING
67,4 m2

FARMASI KONTOR

2209
GRUPPEROM
12,3 m2

2115 A

KONTOR
8,9 m2

2102
HALL
115,0 m2

UNDERVISNINGSROM

2114

KONTOR
11 m2

2161
TEKN. ROM
53,3 m2

2171
DATASAL
82,3 m2
2113

KONTOR
11,0 m2

KONTORER

2104

KOPI
11,8 m2

2112B

2103

HEIS

2101
VF
10,2 m2

2169
GRUPPEROM
22,0 m2

KONTOR
10,6 m2

2106

KONTOR
10,3 m2

2105
FELLESROM
34,5 M2

2107

KONTOR
13,7 m2

2111

KONTOR
13,5 m2

2110

KONTOR
12,3 m2

2109

2108

KONTOR
12,3 m2

KONTOR
12,6 m2

2167
GRUPPEROM
17,7 m2

2166
GRUPPEROM
17,7 m2

2165
GRUPPEROM
17,7 m2

GRUPPEROM

14,7 m2

2164
GRUPPEROM
17,7 m2

2163
GRUPPEROM
17,7 m2

GENERELLE
UNDERVISNINGSAREALER

KONTOR
14,4 m2

2112

2168
TEKN./DATA

VERNEPLEIERUTDANNINGEN
KONTOR

GRUPPEROM/
ARBEIDSOMRÅDER
KONTORER (ADM,
STIPENDIATER OG FORSKERE)
KOMMUNIKASJONSAREAL
BIBLIOTEK
BOKHANDEL

NY ØVINGS
LEILIGHET
2208
UNDERVISNING
67,4 m2

2206
GRUPPEROM
12,3 m2

2213
LAGER
22,2 m2

2216
WC
5,1 m2

2203
HEIS

2202
BK
3,4 m2

2204
LAGER
7,8 m2

ØVINGSAVDELING

VERNEPLEIERUTDANNINGEN
ØVINGSAVDELING

2205
AKTIVITETSROM/UNDERVISNING
126,0 m2
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STUDENTEN I FOKUS
Møteplasser

1

2

4

3

7

6

5

8

9

11

10

12
1

1109
LAGER
2,0 m2

1105
KONTOR
9,8 m2

1103
HALL
32,7 m2

1102
KORRIDOR
18 m2

1101
VF
5,4 m2
112
BK
1,1 m2

LAGER
7,2 m2

WC

DUSJ

1133 1134
WC/DUSJ
BK
3,6 m2

204
KONTOR
9,0 m2

1137
LAGER
11,9 m2

1136
WC/GARD
5,5 m2

STUDENTKONTOR
10,4 m2

206
KONTOR
11,6 m2

10

1156
GRUPPEROM

1128
KORRIDOR
16,3 m2

Kopp
Glass

1127
KONTOR
11,3 m2

1143
1144
VAKTMESTERKONTORGANG
10,9 m2
5,6 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

Eks.

AMBULANSEINNGANG

207
KONTOR
12,9 m2
D

Avfall

E

Sluk

E

Åpne hyller

1145

1125
KONTOR
10,6 m2

---

Eks.
Avfall
Eks.
Avfall

217
KONTOR
9,4 m2

D10
201.1
10x21M
EI30

221
KONTOR
9,3 m2

V01
11x12M

1

V01
11x12M

V01
11x12M

203
Kontor
13.1 m²

V02
9x12M
V01
11x12M
V01
11x12M

204
Kontor
14.8 m²

V01
11x12M
V02
9x12M

D11
205.1
10x21M
25dB

V02
9x12M

221
Kontor
16.0 m²

2

218
WC
2.6 m²

GV02
5x21M
25dB

D12
218.1
9x21M

V01
11x12M

205
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

D13
217.1
10x21M 4

217
HCWC
4.1 m²

222
Kopi
7.0 m²

D11
206.1
10x21M
25dB

D11
216.1
10x21M
25dB

V02
9x12M

GV01
10x21M
25dB

206
Kontor
10.3 m²

V01
11x12M

V03
9x12M.
EI 30

GV01
10x21M
25dB

216
Kontor
12.6 m²

V04
11x12M.
EI30

3

3

V01
11x12M

207
Kontor
10.3 m²

GV01
10x21M
25dB

V02
9x12M

V04
11x12M.
EI30

215
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

Apparatrom
10.5 m²

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

D11
207.1
10x21M
25dB

D11
215.1
10x21M
25dB

V01
11x12M

208
Kontor
12.6 m²

GV01
10x21M
25dB

214
Kontor
12.6 m²

V04
11x12M.
EI30

GV01
10x21M
25dB

A
A40-01

A
A40-01

V02
9x12M

D11
208.1
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

D11
214.1
10x21M
25dB

4

NY HOVEDINNGANG

4

209
Kontor
14.8 m²

V01
11x12M

213
Kontor
16.8 m²

V02
9x12M

V04
11x12M.
EI30

GV01
10x21M
25dB

GV01
10x21M
25dB

GV01
10x21M
25dB

Kjemilab
95.5 m²

GV01
10x21M
25dB

V03
9x12M.
EI 30

---

---

D11
209.1
10x21M
25dB

V01
11x12M

D11
137
10x21M
25dB

V01
11x12M

V03
9x12M.
EI 30

D11
213.1
10x21M
25dB

V02
9x12M

210
Kontor
13.1 m²

D12
131
9x21M

211
BK/Lager
4.9 m²

GV01
10x21M
25dB

212
Sjakt
5.7 m²

5

5

V10
5x21M.

Dy 01
202.1
11x21M

KONTOR
11 m2

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

TERRASSEE

2213
UNDERVISNING
115 m2

LECA

2212
UNDERVISNING
67,4 m2

2214
TEKNISK ROM
43,2 m2

LECA

2201
FELLESAREAL
143,4 m2

KONTOR
8,9 m2

2215
FELLESAREAL
18,2 m2

2210
UNDERVISNING
67,4 m2

SINOT
Butikk
4,0m2

2209
GRUPPEROM
12,3 m2

KONTOR
8,9 m2

KONTOR
8,9 m2

KONTOR
11 m2
2208
UNDERVISNING
67,4 m2

KONTOR
11,0 m2
KOPI
11,8 m2

2206
GRUPPEROM
12,3 m2

HEIS

KONTOR
10,6 m2

KONTOR
14,4 m2

KONTOR
10,3 m2

2213
LAGER
22,2 m2

2216
WC
5,1 m2

2203
HEIS

2202
BK
3,4 m2

2204
LAGER
7,8 m2

KONTOR
13,7 m2

KONTOR
13,5 m2

2205
AKTIVITETSROM/UNDERVISNING
126,0 m2

KONTOR
12,3 m2

KONTOR
12,3 m2

KONTOR
12,6 m2

Uterommene knyttet til mellombygget blir også viktige sosiale
areaner på campus. Forplassen er mer formell, henvender seg mot
byen og annonserer inngangen til et kompakt campus.
Festplassen er mer privat, og omkranses av ﬁre tranparente
vegger. Dette gir en god kontakt mellom ute og inne og de ulike
bygningsdelene. Atriet blir også en ﬁn oppholdssone som kan
også huse litt større arrangement.
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A

INNGANG TIL "FESTPLASSEN"

KONTOR
12,8 m2

B

C

A

B

C

KORRIDOR
30,4 m2
KONTOR
12,8 m2

2211
GRUPPEROM
12,3 m2

Uterom

GV01
10x21M
25dB

D11
221.1
10x21M
25dB

Forbredelsesrom
10.5 m²

Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

"FESTPLASS"

VIDEO-KONF./MØTE
18,3 m2

Det nye mellombygget forenkler kommunikasjonen på campus. Fra
hovedinngangen forgreines kommunikasjonssystemet ut i de ulike
ﬂøyene, med kort avstand til alle funksjoner.

GV01
10x21M
25dB

202
Trafikk
62.5 m²

D11
220.1
10x21M
25dB

2

EL-Kjele
3.7 m²

V6
21x6M
EI 30

D11
204.1
10x21M
25dB

GV02
5x21M
25dB

Drikkevann/Kaffe

D14
152
9x21M

?

FORPLASS

Mulighetsstudien etablerer også en tydeligere "hjemmebase" for
studentene for hver studieretning. Disse bør forsterkes ved at
uformelle møteplasser og åpent studieareal utvikles i disse basene.
Kommunikasjon

D11
203-1
10x21M
25dB

220
Kontor
14.2 m²

D11
142
10x21M
25dB

Galenisk lab
86.3 m²

BK
3.2 m²

Det er viktig å ivareta allerede etablerte møteplasser rundt om i
anlegget. De mindre sonene i kontoravdelingene bør forsterkes og
videreutvikles for å gi mulighet til en faglig møteplass for de
ansatte. Samtidig må det legges til rette for møter mellom ansatte
også på tvers av fagområdene. På den måten kan nye
konstellasjoner oppstå.

GV01
10x21M
25dB

219
Kontor
13.1 m²

-

---

TERASSE
21,5 m2

1

D10
201.1
10x21M.
EI30 C

GV01
10x21M
25dB

---

G

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
--86.1 m²

VARELEVERING KJØKKEN

V01
11x12M

219
MØTEROM
28,6 m2

220
KONTOR
9,3 m2

G

G

201
Trapperom
14.9 m²

Dy 05
201.2
9x17
EI 30

-

---102
Trapperom
14.9 m²

200

V08
15x18M

F

1123
KONTOR
15,7 m2

V09
6x18M

222
KONTOR
9,0 m2

V09
6x18M

V11
29x27

F

1147
MØTEROM
29,6 m2

218
KONTOR
9,4 m2

V07
15x28 M

V11
42x28

101
Korridor
Redundant Room

1124
KONTOR
11,2 m2

---

1121
KONTOR
10,9 m2

1122
KONTOR
25,6 m2

223
KONTOR
9,0 m2
220

Kopp
Glass
Bestikk

---

1120
KONTOR
13,6 m2

209
MØTEROM
48,0 m2

208
KONTOR
12,9 m2
Eks. hylle

Eks.

Eks. is-boks

1116
KORRIDOR
29,0 m2

216
TEKN. ROM
11,6 m2

213
WC/DUSJ
6,9 m2

211
KONTOR
13,7 m2

203
GANG
78,6 m2

Varmeskap

Sluk

1119
KONTOR
15,6 m2

212
WC/DUSJ
7,3 m2
210
BK
1,5 m2

205
KONTOR
9,2 m2

9

Kasse

F

4

214
KONTOR
14,4 m2

C
8

1135
HALL
63,0 m2

---

I randsonen av hjertet bør det også etableres åpent studieareal
som kan benyttes av alle. Dette gir en valgfrihet og en variasjon
som er kjærkommen for en student- og ansattegruppe med ulike
ønsker og behov.

3

215
KONTOR
14,4 m2

201
TRAPPEROM
10,7 m2
B

WC

1132
1129
WC/DUSJ HCWC
5,5 M2

UNDERVISNING
19, 0 m2

WC

WC

DUSJ
WC

1115
LAGER
15,4 m2

1104
KONTOR
10,2 m2

1118
KONTOR
14,3 m2

WC

1114
LAGER
7,5 m2

C

D

1130
BK
5,9 m2

1113
LAGER
5,4 m2

150 mm LECAVEGG

1106
KONTOR
10,0 m2

202
LAGER
7,8 m2

1139
EL-TAVLE
6,7 m2
1138
TEKNISK ROM
24,9 m2

B

E

2

A

1112
KONTOR
13,4 m2

1111
KONTOR
9,0 m2

1110
KONTOR
9,4 m2
1108
TRAPPEROM
8,0 m2

800

A

Avfall

Med det nye mellombygget får campus et naturlig sentrum, er
hjerte som kan samle mye aktivitet og bli en uformell møteplass
både for studenter og ansatte. Ved å legge
hovedkommunikasjonslinjen mellom de to eksisterende byggene
gjennom et vrimleareal, får man en ny møteplass der uventede ting
kan oppstå.
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HJERTET I CAMPUS
Et nytt mellombygg som danner ny inngangsituasjon til Campus
Namsos. Etablering av et vitalt fokuspunkt som samler byggene,
funksjonene, folkene, og syr sammen inne- og uterommene.

KONTOR
14,3 m2

KONTOR
11,3 m2

1119
KONTOR
15,6 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

Dette nye mellombygget vil være mottagelsen, samlingspunktet og
møteplassen for alle brukere av anlegget. Funksjonen kan også
kunne gi et tilbud til byen og øvrig befolkning.

1120
KONTOR
13,6 m2

Åpen, transparent og gjennomlyst vil den gi god kontakt ut mot
byen og det "indre uterommet". Sammen utgjør det i anlegget det
vi kaller "hjertet i campus".

1122
KONTOR
25,6 m2

1143
GANG
5,6 m2

1144
VAKTMESTERKONTOR
10,9 m2

Varmeskap

1149
KJØKKEN

Sluk
Avfall

88,2 m2

Kasse

1116
KORRIDOR
29,0 m2

E
TIN
KAN KKEN
KJØ
69,8 m

Eks. hylle

Avfall

Sluk
Eks.

Åpne hyller

50,0 m2

1145
PERSJONALROM
40,2 m2

1125
KONTOR
10,6 m2

109,8 m2

Kopp
Glass
Bestikk

1153
KONTOR
4,8 m2

1150
KORRIDOR
7,8 m2

Eks.
Avfall
Eks.
Avfall

1146
KANTINE
174,5 m2

2

1151
KJØLEROM
5,0 m2

1180
utv. bod

1179
WC
1,8 m2

MØTEROM
29,6 m2

101
KORRIDOR
10,7 m2
1176
GRUPPEROM
10,5 m2

1123
KONTOR
15,7 m2

1178a
GRUPPEROM
10,2 m2

1177
GRUPPEROM
10,5 m2

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
86.1 m²

Galenisk lab
86.3 m²

INN-/UTGANG

VARELEVERING KJØKKEN

102
Trapperom
14.9 m²

STUDENTAREAL
VRIMLE / KANTINE

1147

D10
201.1
10x21M
EI30

1124
KONTOR
11,2 m2

1152
Fryserom
4,4 m2

101
Korridor
Redundant Room

1121
KONTOR
10,9 m2

Eks.

Eks. is-boks

BK
3.2 m²

UTEMØBLERING

EL-Kjele
3.7 m²

PARKMESSIG OPPARBEIDET
GRØNTOMRÅDER
FELLES KANTINE

AMFI

VRIMLEAREAL
(ALLROM)

ca 350 m2

INN-/UTGANG

"FESTPLASS"
STUDENTARRANGEMENTER
NY
HOVEDINNGANG

"ANSIKTET
MOT BYEN"

Kjemilab
95.5 m²

FORPLASS

MULIGHET FOR SCENERIGG
VF.
INNGANG

PARKMESSIG OPPARBEIDET
GRØNTOMRÅDER

VESTIBYLE
VRIMLE
2130

KONTOR
11 m2

2131

2129

KONTOR

KONTOR
12,8 m2

ADKOMST FRA
PARKERING

INN-/UTGANG
FRA ØST

12,8 m2
RESEPSJON
2127

KORRIDOR
30,4 m2

2128

2132

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

2133
KONTOR
12,2 m2

2126
KONTOR
11,2 m2

2156
KONTOR
14,9 m2

BOKHANDEL
2152
UNDERVISNING
61,0 m2

2134
KONTOR
8,1 m2

2125
KONTOR
11,2 m2

2158
KONTOR
15,0 m2

28,3 m2

NY INNGANG BIBLIOTEK

2135
KONTOR
8,1 m2
2124
KONTOR
23,9 m2

2120

LECA

2138
BK
4,3 m2

2137
LAGER/KOPI
10,2 m2

2144
WC
13,8 m2

2119
KORRIDOR
56,2 m2

BIBLIOTEK 342,2 m2

2154
BIBLIOTEK
309,0 m2

2145
BK
6,1 m2

2122
KONTOR
11,2 m2

2121
KONTOR
11,2 m2

STUDENTAREAL
VRIMLE

2151
AUDITORIUM
93,0 m2

2136
KONTOR
8,1 m2

2123
KONTOR
10,9 m2

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

NYTT MELLOMBYGG

OVERDEKKET
UTEMØBLERING

Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

340,8 m2

2147
WC
10,9 m2

2139
FJ Æ RNLAGER
18,1 m2

2150
GANG/HALL
2143
HCWC
3,6 m2

183 m2

2146
HCWC
3,6 m2
2141
KORRIDOR
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UTVIDELSESMULIGHETER
Mulighetsstudien foreslår å bygge sammen bygg B1 og bygg B2
med et mellombygg som også blir det nye samlingspunktet på
campus, "skolens hjerte".
Dersom det blir økt arealbehov, er kan det utredes mulighet til å
legge en andre etasje over øvingsavdelingen i bygg B1.
Byggekonstruksjon må vurderes hvis det er aktuelt.
Da har man samtidig mulighet til å løse utfordringen med
tilgjengelighet med heis til de eksisterende 2. etasjene i dette
området.
Driftsavdelingen med sine tekniske arealer ligger godt til i
nordøstre del og gir mulighet for utvidelse om det er behov for
ambulanse/- sykehusteknisk driftsareal (garasje).
Med disse mulighetene vil NORD Namsos ha gode muligheter
for fremtidig ekspansjon og kapasitetsøkning enten internt i NORD
eller med eksterne aktører.
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ILLUSTRASJONER

"Festplassen" - et hjerte i Campus
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ILLUSTRASJON

B3

B1

B2

Oversiktsillustrasjon - viser et mulig nytt mellombygg
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FORSLAG TIL TILTAKSPLAN
1109
LAGER
2,0 m2

1112
KONTOR
13,4 m2

1111
KONTOR
9,0 m2

1110
KONTOR
9,4 m2

WC

1114
LAGER
7,5 m2

1115
LAGER
15,4 m2

1104
KONTOR
10,2 m2

WC

DUSJ

DUSJ

WC

WC

1132
HCWC
5,5 M2

1129
WC/DUSJ

1102
KORRIDOR
18 m2

1133
BK
3,6 m2

UNDERVISNING
69,7 m2

1169

ØVELSESAVDELING

58,3 m2

58,3 m2

204
KONTOR
9,0 m2

1170
AUDITORIUM 112 plasser
99, 1 m2

1135
HALL
63,0 m2

5,5 m2

112
BK
1,1 m2

1127
KONTOR
11,3 m2

1119
KONTOR
15,6 m2

LAGER
1162-B
GRUPPEROM
11,3 m2

1163
VF

1165
VAKTROM/KONTOR

6,1 m2

9,5 m2

21,8 m2

1166
URENT
8,3 m2

207
KONTOR
12,9 m2

RENT
6,7 m2

209
MØTEROM
48,0 m2

208
KONTOR
12,9 m2

Eks.

223
KONTOR
9,0 m2
220

Åpne hyller

1116
KORRIDOR
29,0 m2

TRINN 3
1145
PERSJONALROM
40,2 m2

1125
KONTOR
10,6 m2

1146
KANTINE
174,5 m2

TRINN 3

Kopp
Glass
Bestikk

1153
KONTOR
4,8 m2

1150
KORRIDOR
7,8 m2

1151
KJØLEROM
5,0 m2

1152
Fryserom
4,4 m2

1180
utv. bod

1179
WC
1,8 m2

D10
201.1
10x21M
EI30

KORRIDOR
10,7 m2
1176
GRUPPEROM
10,5 m2

102
Trapperom
14.9 m²

1147

1123
KONTOR
15,7 m2

221
KONTOR
9,3 m2

1178a
GRUPPEROM
10,2 m2

1177
GRUPPEROM
10,5 m2

218
KONTOR
9,4 m2

222
KONTOR
9,0 m2

101

MØTEROM
29,6 m2
1122
KONTOR
25,6 m2

217
KONTOR
9,4 m2

Eks.
Avfall
Eks.
Avfall

1124
KONTOR
11,2 m2

101
Korridor
Redundant Room

1121
KONTOR
10,9 m2

216
TEKN. ROM
11,6 m2

213
WC/DUSJ
6,9 m2

211
KONTOR
13,7 m2

203
GANG
78,6 m2

1167

1162
GRUPPEROM
12,4 m2

1161
LAGER
4,7 m2

1158
OMKL. DAMER
10,9 m2

1143
GANG
5,6 m2

1144
VAKTMESTERKONTOR
10,9 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

1120
KONTOR
13,6 m2

210
BK
1,5 m2

206
KONTOR
11,6 m2

1164
KORRIDOR
17 m2

1159
1157
OMKLEDN. HERRER
9,3 m2

1156
GRUPPEROM
10,9 m2

1128
KORRIDOR
16,3 m2

214
KONTOR
14,4 m2

212
WC/DUSJ
7,3 m2

205
KONTOR
9,2 m2
1160
KORRIDOR
62,5 m2

1136
WC/GARD

215
KONTOR
14,4 m2

201
TRAPPEROM
10,7 m2

1168

ØVELSESAVDELING

1142
STUDENTKONTOR
10,4 m2

1137
LAGER
11,9 m2

1134
WC/DUSJ

1171

UNDERVISNING
66,1 m2

800

1101
VF
5,4 m2

WC

1172

1141
LAGER
7,2 m2

150 mm LECAVEGG

1103
HALL
32,7 m2
1105
KONTOR
9,8 m2

WC

1130
BK
5,9 m2

1113
LAGER
5,4 m2

TRINN 1

1140
UNDERVISNING
19, 0 m2

1138
TEKNISK ROM
24,9 m2

1106
KONTOR
10,0 m2

1118
KONTOR
14,3 m2

202
LAGER
7,8 m2

1139
EL-TAVLE
6,7 m2

1108
TRAPPEROM
8,0 m2

219
MØTEROM
28,6 m2

220
KONTOR
9,3 m2

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
86.1 m²

Drikkevann/Kaffe

Galenisk lab
86.3 m²

TERASSE
21,5 m2

BK
3.2 m²
EL-Kjele
3.7 m²
?

Forbredelsesrom
10.5 m²

Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

Apparatrom
10.5 m²

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

TRINN 2

TRINN 4

344,0 m2

344,0 m2

Kjemilab
95.5 m²

2130

KONTOR
11 m2

2131

2129

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

TERRASSEE

TRINN 2

2127

KORRIDOR
30,4 m2

2128

2132

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

2133
KONTOR
12,2 m2

2126
KONTOR
11,2 m2

2156
KONTOR
14,9 m2

2158
KONTOR
15,0 m2

2152
UNDERVISNING
61,0 m2

2134
KONTOR
8,1 m2

2125
KONTOR
11,2 m2

2151
AUDITORIUM
93,0 m2

2136
KONTOR
8,1 m2

2121
KONTOR
11,2 m2

TRINN 1

2138
BK
4,3 m2

LECA

2145
BK
6,1 m2

2123
KONTOR
10,9 m2

2137
LAGER/KOPI

2144
WC
13,8 m2

2119
KORRIDOR
56,2 m2

2154
BIBLIOTEK
309,0 m2

10,2 m2

2122
KONTOR
11,2 m2

2212
UNDERVISNING
67,4 m2

2142
KORRIDOR
19,7 m2

2140

18,3 m2

LECA

2149
BK
3,8 m2

2118
KONTOR
11,2 m2

2148
TEKN. ROM
6,4 m2

2160
LESESAL
53,5 m2

2175
TEKN. ROM
7,2 m2

4

2116

SINOT
Butikk
4,0m2

2176
AUDITORIUM
174,2 m2

TRINN 3

2173
ARKIV/LAGER

2162
BK
2,7 m2

51,4 m2

Ombygging laboratorer
inkl. infrastruktur

2215
FELLESAREAL
18,2 m2

2210
UNDERVISNING
67,4 m2

2150 B
KORRIDOR
9,9 m2

2209
GRUPPEROM
12,3 m2

2172
SLUSE
4,6 m2

2

2115 A

KONTOR
8,9 m2

2214
TEKNISK ROM
43,2 m2
2211
GRUPPEROM
12,3 m2

2201
FELLESAREAL
143,4 m2

2174
LAGER
22,0 m2

2117
KONTOR
11,2 m2

KONTOR
8,9 m2

1+3

Tungere ombygging
inkl. infrastruktur

183 m2

2146
HCWC
3,6 m2

2143
HCWC
3,6 m2

VIDEO-KONF./MØTE

2115 B

Ombygging og endring
av planløsning

2150
GANG/HALL

2141
KORRIDOR

KONTOR
8,9 m2

1+2

2147
WC
10,9 m2

2139
FJ Æ RNLAGER
18,1 m2

2120
KONTOR
11,2 m2

2115 C

2213
UNDERVISNING
115 m2

Lett overflate oppgradering
/ Ingen ombygging

2135
KONTOR
8,1 m2
2124
KONTOR
23,9 m2

2102
HALL
115,0 m2

Nybygg

2114

KONTOR
11 m2

KONTOR
11,0 m2

2104

KOPI
11,8 m2

2112B

KONTOR
10,6 m2

2103

HEIS

2101
VF
10,2 m2

TRINN 1

2161
TEKN. ROM
53,3 m2

2171
DATASAL
82,3 m2
2113

2169
GRUPPEROM
22,0 m2

2168
TEKN./DATA
14,7 m2

2167
GRUPPEROM
17,7 m2

2166
GRUPPEROM
17,7 m2

2165
GRUPPEROM
17,7 m2

2164
GRUPPEROM
17,7 m2

2163
GRUPPEROM
17,7 m2

2208
UNDERVISNING
67,4 m2

Fasadeombygging
/ fasadeoppgradering

2206
GRUPPEROM
12,3 m2

2106

KONTOR
14,4 m2

2112

KONTOR
10,3 m2

2105
FELLESROM
34,5 M2

2213
LAGER
22,2 m2

(Trinnrekkefølge angitt på tegning)

2216
WC
5,1 m2

2203
HEIS

2202
BK
3,4 m2

2204
LAGER
7,8 m2

2107

KONTOR
13,7 m2

2111

KONTOR
13,5 m2

2205
AKTIVITETSROM/UNDERVISNING
126,0 m2
2110

KONTOR
12,3 m2

1. etg

2109

2108

KONTOR
12,3 m2

KONTOR
12,6 m2

2. etg
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FORSLAG TIL TILTAKSPLAN
Fra befaring og etter tilbakemelding fra brukere ser vi at det generelt er
et behov for en gjennomgående oppgradering på anlegget. Spesielt vil
det gjelde de eldste delene av bygningsanlegget - B1 og delvis B2.
Typisk oppgraderingsbehov er overﬂater og generelt funksjonsutstyr.

B1
1109
LAGER
2,0 m2

1112
KONTOR
13,4 m2

1111
KONTOR
9,0 m2

1110
KONTOR
9,4 m2

1139
EL-TAVLE
6,7 m2

1108
TRAPPEROM
8,0 m2

1115
LAGER
15,4 m2

1104
KONTOR
10,2 m2

1133
BK
3,6 m2

1171

1172

UNDERVISNING
69,7 m2

1169

Teknisk anlegg på varme og ventilasjon bør oppgraderes til gjeldende
forskriftsmessig energi- og luftmengdekrav. Dette må gjennomgås i detalj
i videre prosjektering.

1168

ØVELSESAVDELING

ØVELSESAVDELING

58,3 m2

58,3 m2

1142
STUDENTKONTOR
10,4 m2

1137
LAGER
11,9 m2

1134
WC/DUSJ

1170
AUDITORIUM 112 plasser
99, 1 m2

1141
LAGER
7,2 m2

150 mm LECAVEGG

DUSJ

WC

1132
HCWC
5,5 M2

1129
WC/DUSJ

1160
KORRIDOR
62,5 m2

1136
WC/GARD

1135
HALL
63,0 m2

5,5 m2

1164
KORRIDOR
17 m2
1167
LAGER

1159
1157
OMKLEDN. HERRER
9,3 m2

1156
GRUPPEROM
10,9 m2

1162
GRUPPEROM
12,4 m2

1161
LAGER
4,7 m2

1158
OMKL. DAMER
10,9 m2

1162-B
GRUPPEROM
11,3 m2

1163
VF

1165
VAKTROM/KONTOR

6,1 m2

9,5 m2

21,8 m2

1166
URENT
8,3 m2

RENT
6,7 m2

800

1128
KORRIDOR
16,3 m2

112
BK
1,1 m2

1118
KONTOR
14,3 m2

WC

DUSJ

WC

1102
KORRIDOR
18 m2

1101
VF
5,4 m2

UNDERVISNING
66,1 m2

WC

WC

1114
LAGER
7,5 m2

TRINN 1

1140
UNDERVISNING
19, 0 m2

1138
TEKNISK ROM
24,9 m2

1103
HALL
32,7 m2
1105
KONTOR
9,8 m2

WC

1130
BK
5,9 m2

1113
LAGER
5,4 m2

1106
KONTOR
10,0 m2

1127
KONTOR
11,3 m2

1119
KONTOR
15,6 m2

1143
GANG
5,6 m2

1144
VAKTMESTERKONTOR
10,9 m2

1126
KONTOR
11,2 m2

Eks.

Åpne hyller

1116
KORRIDOR
29,0 m2

1120
KONTOR
13,6 m2

TRINN 3
1145
PERSJONALROM
40,2 m2

1125
KONTOR
10,6 m2

TRINN 3

Kopp
Glass
Bestikk

1153
KONTOR
4,8 m2

1150
KORRIDOR
7,8 m2

Eks.
Avfall
Eks.
Avfall

1151
KJØLEROM
5,0 m2

1152
Fryserom
4,4 m2

1180
utv. bod

1179
WC
1,8 m2

D10
201.1
10x21M
EI30

101

1147

KORRIDOR
10,7 m2

MØTEROM
29,6 m2
1176
GRUPPEROM
10,5 m2

1123
KONTOR
15,7 m2

102
Trapperom
14.9 m²

1124
KONTOR
11,2 m2

1122
KONTOR
25,6 m2

101
Korridor
Redundant Room

1121
KONTOR
10,9 m2

1146
KANTINE
174,5 m2

1178a
GRUPPEROM
10,2 m2

1177
GRUPPEROM
10,5 m2

B3

Kjølerom
2.0 m²

Glassgang
86.1 m²

Galenisk lab
86.3 m²

BK
3.2 m²
EL-Kjele
3.7 m²
Sluse
10.0 m²

Tekn. rom
2.2 m²

Apparatrom
10.5 m²

Lager
23.9 m²

Sterillab
16.0 m²

TRINN 2

Forbredelsesrom
10.5 m²

(B4)

TRINN 4

344,0 m2

Kjemilab
95.5 m²

Presentert løsningsforslag vil resultere i en tiltaksplan med
en mulig oppdeling og prioritering av tiltak:

2130

KONTOR
11 m2

2131

2129

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

TRINN 2

2127

KORRIDOR
30,4 m2

2128

2132

KONTOR
12,8 m2

KONTOR
12,8 m2

2133
KONTOR
12,2 m2

2126
KONTOR
11,2 m2

2156
KONTOR
14,9 m2

2158
KONTOR
15,0 m2

2152
UNDERVISNING
61,0 m2

2134
KONTOR
8,1 m2

2125
KONTOR
11,2 m2

Lett overflate oppgradering
/ Ingen ombygging

2135
KONTOR
8,1 m2
2124
KONTOR
23,9 m2

2151
AUDITORIUM
93,0 m2

2136
KONTOR
8,1 m2

TRINN 1

LECA

2145
BK
6,1 m2

2123
KONTOR
10,9 m2

2137
LAGER/KOPI

2138
BK
4,3 m2

2144
WC
13,8 m2

2121
KONTOR
11,2 m2

2120
KONTOR
11,2 m2

2142
KORRIDOR
19,7 m2

2140

VIDEO-KONF./MØTE
18,3 m2

2117
KONTOR
11,2 m2

2148
TEKN. ROM
6,4 m2

2160
LESESAL
53,5 m2

2175
TEKN. ROM
7,2 m2

2116

SINOT
Butikk
4,0m2

2176
AUDITORIUM
174,2 m2

TRINN 3

KONTOR
8,9 m2

2173
ARKIV/LAGER

2162
BK
2,7 m2

51,4 m2

4

Ombygging laboratorer
inkl. infrastruktur

2

Nybygg

2150 B
KORRIDOR
9,9 m2

2102
HALL
115,0 m2

2114

KONTOR
11 m2

2161
TEKN. ROM
53,3 m2

2171
DATASAL
82,3 m2
2113

KONTOR
11,0 m2

2104

KOPI
11,8 m2

2112B

2169
GRUPPEROM
22,0 m2

2101
VF
10,2 m2

2103

HEIS

2168
TEKN./DATA
14,7 m2

2167
GRUPPEROM
17,7 m2

2166
GRUPPEROM
17,7 m2

2165
GRUPPEROM
17,7 m2

2164
GRUPPEROM
17,7 m2

Fasadeombygging
/ fasadeoppgradering

2163
GRUPPEROM
17,7 m2

KONTOR
10,6 m2
2106

KONTOR
14,4 m2

2112

KONTOR
10,3 m2

2105
FELLESROM
34,5 M2

KONTOR
13,7 m2

KONTOR
13,5 m2

KONTOR
12,3 m2

2109

2108

KONTOR
12,3 m2

KONTOR
12,6 m2

(Trinnrekkefølge angitt på tegning)

B2

2107
2111

2110

Tiltak 1:
Dette ombyggingsttiltaket tar for seg både B1 (spesialromsdel) og B2
(undervisningsdel).

2172
SLUSE
4,6 m2

2115 A

KONTOR
8,9 m2

Tungere ombygging
inkl. infrastruktur

LECA

2149
BK
3,8 m2
2174
LAGER
22,0 m2

2115 B

Ombygging og endring
av planløsning

183 m2

2118
KONTOR
11,2 m2

KONTOR
8,9 m2

1+3

2150
GANG/HALL
2146
HCWC
3,6 m2

2143
HCWC
3,6 m2

2141
KORRIDOR

2115 C

1+2

2147
WC
10,9 m2

2139
FJ Æ RNLAGER
18,1 m2

2119
KORRIDOR
56,2 m2

2154
BIBLIOTEK
309,0 m2

10,2 m2

2122
KONTOR
11,2 m2

Vi har i vår mulighetsstudie deﬁnert områder som vi peker ut for
tiltaksbehov ut ifra forslaget om en helhetlig Campus utvikling.

I B2 omfatter ombyggingen av biblioteksarealet og
omliggende studentarealer slik at vi oppnår kontakt og åpenhet mot
uteplassen og bygg B1. Det planlegges med en løsning for et meråpent
bibliotek der studentareal / leseareal ﬂyter i mellom vrimlesone og
bibliotek. Fasadegrep kan åpne mer opp mot atriumet.
I 2.etg B2 etableres en øvingsleilighet for vernepleie- og
sykepleierutdanningen.

B1
202
LAGER
7,8 m2

215
KONTOR
14,4 m2

I B1 vil det være behov for ombygging av eksisterende øvingsavdeling for
sykepleierutdanningen til behovsriktig krav.

214
KONTOR
14,4 m2

201
TRAPPEROM
10,7 m2

204
KONTOR
9,0 m2

212
WC/DUSJ
7,3 m2
210
BK
1,5 m2

205
KONTOR
9,2 m2

206
KONTOR
11,6 m2

216
TEKN. ROM
11,6 m2

213
WC/DUSJ
6,9 m2

211
KONTOR
13,7 m2

203
GANG
78,6 m2

207
KONTOR
12,9 m2
209
MØTEROM
48,0 m2

208
KONTOR
12,9 m2

223
KONTOR
9,0 m2
220

217
KONTOR
9,4 m2

218
KONTOR
9,4 m2

222
KONTOR
9,0 m2

221
KONTOR
9,3 m2
219
MØTEROM
28,6 m2

220
KONTOR
9,3 m2

Drikkevann/Kaffe

TERASSE
21,5 m2

(B4)

?

344,0 m2

B3

Tiltak 2:
Når tiltak 1 gjennomføres legger dette tilrette for en utbygging med et
nytt mellombygg (B4) som kobler sammen byggene i anlegget.
Dette nye mellombygget blir fokuspunktet og samlingsstedet for alle
brukere av Campus og får en plassering som også muliggjør kontakt mot
byen i større grad. Hovedinngangen blir lagt til dette nybygget.
Administrasjon kan bytte plass med lærerkontorene slik at man får
etablert resepsjon i tilknytning hovedinngang. Det medfører noe
ombygging av arealer i nordenden av ﬂøy B2.

TERRASSEE

2213
UNDERVISNING
115 m2

2212
UNDERVISNING
67,4 m2

2214
TEKNISK ROM
43,2 m2
2211
GRUPPEROM
12,3 m2

2201
FELLESAREAL
143,4 m2

2215
FELLESAREAL
18,2 m2

2210
UNDERVISNING
67,4 m2

2209
GRUPPEROM
12,3 m2

TRINN 1
2208
UNDERVISNING
67,4 m2

2206
GRUPPEROM
12,3 m2

2213
LAGER
22,2 m2

2216
WC
5,1 m2

2205
AKTIVITETSROM/UNDERVISNING
126,0 m2

2203
HEIS

2202
BK
3,4 m2

2204
LAGER
7,8 m2

B2

Utomhusarbeider i tilknytning til etablering av dette nye mellombygget
utføres. Forplass, festplass med utomhusmessig opparbeidelse ihht.
tanken om et godt samlingsted utendørs. Når tiltak 2 er gjennomført vil
Campus Namsos ha et nytt felles samlingspunkt som kan bidra til utvikle
campusen til et mer attraktiv studiested og arbeidsplass.

Tiltak 3:
For å få til et godt fungere samlingspunkt i det nye bygget (B4)
vil det være et fornuftig grep å ﬂytte kjøkken i B1 nærmere. Dette vil
frigjøre areal som etter tilbakemelding fra brukere på behov kan
ombygges til en del spesialrom for de spesiﬁkke fagretningen.
Det vil også være muligheter for å bygge en ny lab for farmasistudiet sett i
sammenheng med størrelse-/ kapasitetsbehov ift klassestørrelse.
I B2 etableres nytt personalrom som følge av omrokkering i B1.
Tiltak 4:
Tiltak 4 vil avhengig av hva som besluttes utført av tiltak 3.
Om behovet for større laboratoriekapasitet er tilstede, vil det
i dette trinnet kunne se på en oppgradering / sammenslåing av
laboratoriene i B3 til et større, mer hensiktsmessig og tidsriktig
laberatorium.
Byggene og vurdering av generell bygningsmessig tiltak
I etterfølgende vurdering er det ikke tatt hensyn til teknisk anlegg.
Dette må vurderes i senere faser og i samråd med huseier.
Bygg 1 kontordel:
Planløsning på begge plan oppleves som tilfredsstillende. Fasademessig
ser vi ikke stort behov for noe bygningsmessig oppgradering.
Solavskjerming bør vurderes. Ellers generell overﬂateoppgradering
(maling og utbedring).
Bygg 1 spesialromsdel:
Behovet for oppgradering i dette delen følger av noe funksjon og utstyr er
noe utdatert. Nye behov på både rom, funksjon og utstyr i
undervisningssammenheng. Tiltak på fasade ut mot atriet foreslås.
Se forøvrig beskrivelse for hvert trinn.
Bygg 2 undervisningsdel:
Behovet for oppgradering i dette delen følger av forslaget i
mulighetsstudie og overnevnte tiltaksplanen. Fasademessig registrerer vi
at denne delen har stort behov for en oppgradering- samtidig som det
kan ses på muligheter til å åpnes opp litt mer i fasaden (kontakt ut med
uterommene).
Bygg 2 kontor-/ og undervisningsdel
Planløsning og bygningsmessig stand for begge etasjene oppleves som
tilfredstillende. De anses som minimalt behov for oppgradering,
Ellers følger behovet for endring tiltaksbeskrivelsen over.
Bygg 3 kontor-/ og laboratoriedel
Planløsning og bygningsmessig stand for begge etasjene oppleves som
tilfredstillende. De anses som minimalt behov for oppgradering,
Ellers følger behovet for endring tiltaksbeskrivelsen over.
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Sammendrag
Personvernombudet skal årlig rapportere til universitetsstyret ved Nord universitet. . Forrige
rapport gjaldt studieåret 2018/2019 og 2019/2020. Heretter vil personvernombudet
rapportere for hvert kalenderår, slik at det nå rapporteres for året 2020.
I årsrapporten fremkommer det hvordan personvernombudet har arbeidet i perioden, hvilke
observasjoner ombudet har gjort innad i universitetet, og hvilke risikoområder ombudet
anbefaler at universitetet prioriterer i det videre arbeidet.

Saksframstilling
Nords oppfølging av forrige årsrapport
I forrige årsrapport ga personvernombudet følgende anbefalinger til Nord:
• prioritere å ferdigstille ledelsessystemet for informasjonssikkerhet, og at personvern
implementeres i ledelsessystemet.
• gjennomføre kompetansehevende tiltak hos ansatte og studenter, spesielt innen
forskning
• sikre klar rollefordeling innen personvernarbeidet
• sette ned en arbeidsgruppe, og at denne arbeider målrettet med å utarbeide og
implementere de retningslinjer og rutiner som mangler for at Nord skal kunne
etterleve kravene innen personvern. Her må også funn i kartleggingen foretatt
sammen med UNIT i februar 2020 legges til grunn for arbeidet.
• vurdere om dagens ressurser er tilstrekkelig til å sikre nødvendig implementering og
praktisering av personvernarbeid.
• prioritere å oppdatere/utarbeide og implementere retningslinjer for personvern i
forskning.
• vurdere å innføre obligatorisk opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for
både studenter og forskere som skal behandle personopplysninger i sine prosjekter.
Personvernombudets vurdering er at Nord i stor grad har fulgt opp anbefalingene fra
personvernombudet og UNIT. Innsatsen på informasjonssikkerhets- og personvernområdet
har økt, og det er nå planlagt å øke ressursene ved å etablere en stilling som
personvernkoordinator som kan bidra i det operative arbeidet med personvern.
Nord besluttet i 2020 at personvern skulle implementeres i ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet, og oppnevnte en arbeidsgruppe som har arbeidet med å ferdigstille
ledelsessystemet. Det gjenstår noe arbeid for å få ferdigstilt ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet og personvern, men med dagens innsats kan arbeidet fullføres i løpet
av 2021.
Personvernombudets anbefaling om å prioritere oppdatering/utarbeiding av retningslinjer
og rutiner for personvern i forskning er kun delvis fulgt opp. Det ble gjennomført
kompetansehevende tiltak blant forskere, og det er utarbeidet en lagringsguide som skal gi
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ansatte over sikt over hvordan de kan innhente, lagre og dele data på en sikker måte. Det
gjenstår imidlertid å få utarbeidet og oppdatert flere sentrale dokumenter på området.
Nord har i liten grad gjennomført kompetansehevingstiltak på andre områder enn forskning.

Personvernombudets fokusområder i 2020:
I 2020 har personvernombudet prioritert å arbeide med de risikoområder som ble avdekket i
forrige årsrapport. I løpet av året oppstod i tillegg behov for å prioritere personvern innen
andre områder.
Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern
I 2020 har personvernombudet vært involvert i oppbyggingen av Nords ledelsessystem for
informasjonssikkerhet og personvern, og herunder utforming og oppdatering av styrende
dokumenter, retningslinjer og rutinebeskrivelser. Ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet og personvern etableres nå i det nye systemet for kvalitetsstyring
(Kvalitet i Nord). Her legges alle datasystemer og prosesser inn, slik at Nord har en samlet
oversikt over sin behandling av personopplysninger.
Arbeidet med etableringen av ledelsessystemet er godt i gang, men ikke fullført. Det gjenstår
noe arbeid med å utarbeide/oppdatere dokumenter.
Overføring av personopplysninger til tredjeland
Universitetet har gjennomført et prosjekt om følge av Schrems II- dommen. Dommen fra EUdomstolen har store konsekvenser for alle som overfører personopplysninger til land utenfor
EØS. EU-domstolen oppstiller i dommen en rekke vilkår som må være oppfylt for at slik
overføring skal være lovlig.
Personvernombudet bistod Nord med å kartlegge og vurdere avtaler på skybaserte
tjenester/systemer som omfattet behandling av personopplysninger i tredjeland. Det ble
sikret at gyldig overføringsgrunnlag forelå, og vurdert behov for ytterlige sikringstiltak. UNIT
gjennomfører samme type kartlegging og vurderinger for sektorens fellessystemer.
I tillegg til å kartlegge de skybaserte tjenestene/systemene, har Nord jobbet med å vurdere
overføring av personopplysninger til tredjeland ifm. praksisstudier og studentutveksling.
Denne delen av arbeidet er ikke fullført.
Personvern i forskning
Forskningsområdet ble i personvernombudets forrige rapport vurdert å være et av
områdene med høy risiko for personvernbrudd. Dette har derfor vært et prioritert
fokusområde i personvernombudets arbeid i 2020. De fleste forespørslene fra enkeltansatte
og studenter omhandler personvern i forskning/studentoppgaver. Dette er et område som
har vært ressurskrevende for personvernombudet helt siden innføringen av det nye
personvernregelverket i 2018 (GDPR). Etter personvernombudets syn kan disse
henvendelsene effektivt reduseres ved at Nord utformer og tilgjengeliggjør nødvendig
informasjon til forskere og studenter. Dette anbefales å bli prioritert høyt kommende år.
Covid 19 -pandemien
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Som følge av Covid 19-pandemien økte bruken av digitale plattformer for kommunikasjon,
undervisning og forskning. Bruken av Zoom og Teams har økt betraktelig.
Som følge av dette ble det prioritert å gjennomføre nødvendige risikovurderinger, utarbeide
ny retningslinje for personvern i nettundervisning og gjennomføre internopplæring.
Personvernombudet bidro i dette arbeidet. Retningslinjer er nå på plass, men opplæring er
en kontinuerlig prosess.
Oppsummering av personvernombudets funn og anbefalinger i rapporten:
• Nord har i stor grad fulgt opp personvernombudets anbefalinger fra forrige
årsrapport.
• Nord har god oversikt over prosesser og systemer der det behandles
personopplysninger.
• Nord har stort sett god kontroll over sin forskningsvirksomhet hvor det behandles
personopplysninger. Dette anses likevel å være området hvor det er størst risiko for
personvernbrudd, og da spesielt i studentprosjekter.
• Nord mangler oppdaterte retningslinjer for behandling av personopplysninger innen
forskning. Det anbefales at Nord prioriterer å ferdigstille arbeidet med å oppdatere
disse.
• Nord mangler en overordnet retningslinje for behandling av personopplysninger, og
det anbefales at dette utarbeides.
• Det anbefales at Nord gjennomfører kompetansehevende tiltak hos ansatte og
studenter.
• Nord planlegger å etablere en ny funksjon som personvernkoordinator som skal bidra
i det operative arbeidet med personvern ved universitetet.
• Etableringen av ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern er i
sluttfasen, og det anbefales at det prioriteres å ferdigstille dette i 2021.
• Som følge av Schrems II- dommen har Nord kartlagt og vurdert avtaler på skybaserte
tjenester/systemer som omfatter behandling av personopplysninger i tredjeland. Det
anbefales å fullføre arbeidet med å kartlegge og vurdere overføringen av
personopplysninger til tredjeland ifm. praksisstudier og studentutveksling.
• Som følge av Covid 19-pandemien økte bruken av digitale plattformer for
kommunikasjon, undervisning og forskning. Som følge av dette ble det gjennomført
risikovurderinger og internopplæring, samt utarbeidet en retningslinje for
personvern i nettundervisning.
• Nord meldte 1 hendelse til Datatilsynet i 2020. Etter en nærmere undersøkelse av
saken ble det klart at personvernbruddet ikke var så alvorlig at varsling til
Datatilsynet var nødvendig. Det er i tillegg blitt registrert noen mindre alvorlige avvik
i perioden, som er beskrevet i rapporten.
• Hovedårsaken til avvik/brudd på personvernet er manglende opplæring og
manglende eller utilgjengelige rutiner/retningslinjer.
• Personvernombudet har i 2020 mottatt 5 henvendelser fra registrerte (personer som
Nord behandler personopplysninger om) som ønsker informasjon om sine
rettigheter.
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Vedlegg:
Personvernombudets årsrapport 2020
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Personvernombudet ved Nord universitet

Årsrapport 2020

Toril Irene Kringen
05.04.2021
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Personvernombudets årsrapport for 2020
Innledning
Personvernombudet skal rapportere til det høyeste ledelsesnivået ved Nord universitet, noe som
blant annet omfatter årlig rapportering til universitetsstyret. Forrige rapport gjaldt studieårene
2018/2019 og 2019/2020. Heretter vil personvernombudet rapportere for hvert kalenderår, slik at
det nå rapporteres for året 2020.
I årsrapporten fremkommer det hvordan personvernombudet har arbeidet i perioden, hvilke
observasjoner ombudet har gjort innad i universitetet, og hvilke risikoområder ombudet anbefaler at
universitetet prioriterer i det videre arbeidet med personvern.
Oppsummering av personvernombudets funn og anbefalinger i rapporten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Nord har i stor grad fulgt opp personvernombudets anbefalinger fra forrige årsrapport.
Nord har god oversikt over prosesser og systemer der det behandles personopplysninger.
Nord har stort sett god kontroll over sin forskningsvirksomhet hvor det behandles
personopplysninger. Dette anses likevel å være området hvor det er størst risiko for
personvernbrudd, og da spesielt i studentprosjekter.
Nord mangler oppdaterte retningslinjer for behandling av personopplysninger innen
forskning. Det anbefales at Nord prioriterer å ferdigstille arbeidet med å oppdatere disse.
Nord mangler en overordnet retningslinje for behandling av personopplysninger, og det
anbefales at dette utarbeides.
Det anbefales at Nord gjennomfører kompetansehevende tiltak blant ansatte og studenter.
Nord planlegger å etablere en ny funksjon som personvernkoordinator som skal bidra i det
operative arbeidet med personvern ved universitetet.
Etableringen av ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern er i sluttfasen, og
det anbefales at det prioriteres å ferdigstille dette i 2021.
Som følge av Schrems II- dommen har Nord kartlagt og vurdert avtaler på skybaserte
tjenester/systemer som omfatter behandling av personopplysninger i tredjeland. Det
anbefales å fullføre arbeidet med å kartlegge og vurdere overføringen av personopplysninger
til tredjeland ifm. praksisstudier og studentutveksling.
Som følge av Covid 19-pandemien økte bruken av digitale plattformer for kommunikasjon,
undervisning og forskning. Som følge av dette ble det gjennomført risikovurderinger og
internopplæring, samt utarbeidet en retningslinje for personvern i nettundervisning.
Nord meldte 1 hendelse til Datatilsynet i 2020. Etter en nærmere undersøkelse av saken ble
det klart at personvernbruddet ikke var så alvorlig at varsling til Datatilsynet var nødvendig.
Det er i tillegg blitt registrert noen mindre alvorlige avvik i perioden, som er beskrevet i
rapporten.
Hovedårsaken til avvik/brudd på personvernet er manglende opplæring og manglende eller
utilgjengelige rutiner/retningslinjer.
Personvernombudet har i 2020 mottatt 5 henvendelser fra registrerte (personer som Nord
behandler personopplysninger om) som ønsker informasjon om sine rettigheter.

Stjørdal, 05.04.2021
Toril Irene Kringen, personvernombud
Personvernombudets årsrapport
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Behandlingsansvarlig og personvernombudets rolle og oppgaver
Rektor er behandlingsansvarlig ved Nord universitet. Direktør for økonomi og HR utøver
behandlingsansvaret på vegne av rektor. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at behandling av
personopplysninger i virksomheten skjer i henhold til gjeldende regelverk. Behandlingsansvarlig
omtales heretter som «Nord» i rapporten.
Personvernombudets rolle og oppgaver er fastsatt i personvernforordningen art. 38 og 39, jf.
personopplysningsloven § 1, og i notat/stillingsinstruks av 10. juli 2018.
Personvernombudet har en sentral rolle i det overordnede arbeidet med at Nord skal etterleve
personvernlovgivningen. Formålet er å sikre at personverninteressene til enkeltpersoner ivaretas.
Ombudet skal være kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om Nords behandling av
deres personopplysninger, og om hvilke rettigheter de har etter personvernregelverket. Ombudet
skal samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet ved eventuelle
spørsmål.
Personvernombudet skal kontrollere at Nord behandler personopplysninger i henhold til gjeldene
personvernregelverk, og at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll.
Personvernombudet skal påpeke eventuelle brudd på regelverket, gi råd og informere Nord om
hvilke forpliktelser virksomheten har. En sentral oppgave er å gjennomføre holdningsskapende
arbeid og opplæring av ansatte og ledere.
Ombudet skal på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) der
behandlingen av personopplysninger er vurdert å medføre høy risiko for personvernet.
Ombudet kan ikke utføre andre arbeidsoppgaver som kan medføre interessekonflikter.

Nettverk og kompetanseutvikling
Ombudsrollen er en uavhengig rolle, og det er verdifullt å kunne utveksle erfaringer med andre i
tilsvarende rolle i sektoren. Høsten 2018 ble det opprettet et forum for personvernombud i
universitets- og høyskolesektoren. Forumet har i 2020 hatt 2 digitale samlinger der også NSD og UNIT
deltok. I tillegg har forumet et eget team på Teams som aktivt brukes til kompetansedeling og
diskusjoner. Personvernombudet benytter ofte muligheten til å utveksle erfaringer og kompetanse i
teamet og har deltatt på de digitale samlingene.
Personvernombudet deltok digitalt på Juristforbundets årlige kurs i personvern og andre aktuelle
kurs.

Organisering og involvering
Nord universitet har siden juli 2018 hatt personvernombud. Funksjonen utgjør ca. et halvt årsverk og
er plassert i staben til direktør for økonomi og HR.
For å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, er det viktig at ombudet kjenner virksomhetens
ledelsessystem, risikoprofil og organisasjon godt. Det er da en forutsetning at ombudet involveres i
institusjonens arbeid med personopplysningsvern og informasjonssikkerhet. Nord har ansvar for at
ombudet involveres til rett tid og på riktig måte.
Personvernombudet blir ofte forespurt om råd, veiledning og kurs fra fakulteter, avdelinger og
enkeltansatte, og opplever at Nord overholder sitt ansvar for involvering.
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Viktige kontaktpunkter for personvernombudet er samarbeidet med Digitalisering- og IKTavdelingen og informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO). Personvernombudet har også jevnlig kontakt
med direktør for økonomi og HR hvor det er anledning å løfte saker til diskusjon og oppfølging.
Personvernombudet har løpende dialog med Avdeling for forskning og utvikling om behandling av
personopplysninger i forskning.

Personvernombudets fokusområder i 2020
I 2020 har personvernombudet prioritert å arbeide med de risikoområder som ble avdekket i forrige
årsrapport. I løpet av året oppstod i tillegg behov for å prioritere personvern innen andre områder.

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern
I 2020 har personvernombudet vært involvert i oppbyggingen av Nords ledelsessystem for
informasjonssikkerhet og personvern, og herunder utforming og oppdatering av styrende
dokumenter, retningslinjer og rutinebeskrivelser. Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og
personvern etableres nå i det nye systemet for kvalitetsstyring. Her legges alle datasystemer og
prosesser inn, slik at Nord har en oversikt over sin behandling av personopplysninger.
Av viktige dokumenter som ble vedtatt i 2020 kan nevnes retningslinjer for klassifisering av
informasjon, lagringsguide som viser hvilke systemer og verktøy som skal brukes til
innhenting/lagring/deling av informasjon, rutine for gjennomføring av
personvernkonsekvensvurdering (PDIA), rutine for håndtering av henvendelser fra registrerte og
rutine og maler for inngåelse og oppfølging av databehandleravtaler.
Arbeidet med etableringen av ledelsessystemet er ikke fullført, og det gjenstår fortsatt noe arbeid
med å utarbeide/oppdatere dokumenter.

Overføring av personopplysninger til tredjeland
Universitetet har gjennomført et prosjekt om følge av
Schrems II- dommen. Dommen fra EU-domstolen har store
konsekvenser for alle som overfører personopplysninger til
land utenfor EØS. EU-domstolen oppstiller en rekke vilkår
som må være oppfylt for at slik overføring skal være lovlig.
Domstolen kom til at Privacy Shield, som var et
overføringsgrunnlag for å overføre personopplysninger til
USA, var ugyldig. Videre kom domstolen til at EUs
standardavtaler (SCC), et alternativt overføringsgrunnlag,
var gyldig, men under forutsetning av at partene faktisk
undersøker om tredjelandet man overfører personopplysninger til gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå
for de overførte personopplysningene, og at det innføres ytterligere beskyttelsestiltak dersom dette
ikke er tilfellet. Et tilstrekkelig beskyttelsesnivå innebærer at lovgivningen i tredjelandet gir tilnærmet
de samme plikter og rettigheter som etter GDPR.
Personvernombudet bistod Nord med å kartlegge og vurdere avtaler på skybaserte
tjenester/systemer som omfattet behandling av personopplysninger i tredjeland. Det ble sikret at
gyldig overføringsgrunnlag forelå, og vurdert behov for ytterlige sikringstiltak. UNIT gjennomfører
samme type kartlegging og vurderinger for sektorens fellessystemer.
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I tillegg til å kartlegge de skybaserte tjenestene/systemene, har Nord jobbet med å vurdere
overføring av personopplysninger til tredjeland ifm. praksisstudier og studentutveksling. Dette
arbeidet er ikke fullført.

Personvern i forskning
Forskningsområdet ble i personvernombudets forrige rapport vurdert å være et av områdene med
høy risiko for personvernbrudd. Dette har derfor vært et prioritert fokusområde i
personvernombudets arbeid i 2020. De fleste forespørslene fra enkeltansatte og studenter
omhandler personvern i forskning/studentoppgaver. Dette er et område som har vært
ressurskrevende for personvernombudet helt siden innføringen av det nye personvernregelverket i
2018. Etter personvernombudets syn kan disse henvendelsene effektivt reduseres ved at Nord
utformer og tilgjengeliggjør nødvendig informasjon til forskere og studenter.
Nord har i 2020 vedtatt retningslinjer for klassifisering av informasjon og lagringsguide, og dette har
bidratt til en bedre oversikt over hvordan forskere kan innhente, lagre og dele forskningsdata på en
sikker måte. Tilbakemeldinger fra ansatte og studenter viser imidlertid at dokumentene oppfattes å
være lite tilgjengelig. I tillegg gjenstår en del arbeid med å få oppdatert og ferdigstilt retningslinjer og
rutiner for personvern i forskning.
I 2020 har ombudet mottatt mange forespørsler om internopplæring innen personvern og forskning.
Det er avholdt flere interne webinarer med fokus på personvern i forskning. Disse har vært åpne for
alle ansatte, og har vært gjennomført sammen med Avdeling for forskning og utvikling. I tillegg har
personvernombudet holdt innlegg hos diverse forskerforum og doktorgradsutvalg.

Covid 19 -pandemien
Som følge av Covid 19-pandemien økte bruken av digitale plattformer for
kommunikasjon, undervisning og forskning. Bruken av Zoom og Teams
har økt betraktelig.
Som følge av dette ble det prioritert å gjennomføre nødvendige
risikovurderinger, utarbeide ny retningslinje for personvern i
nettundervisning og gjennomføre internopplæring.
Det er gjennomført webinarer om personvern i nettundervisning og webinar for sikker bruk av Zoom
i undervisning.
Personvernombudet har opplevd at antallet henvendelser om personvern fra ansatte og studenter
har økt som følge av Covid 19-pandemien. Dette dreier seg blant annet om utfordringer rundt
personvern i digital undervisning og personvern ved gjennomføring av digitale forskningsintervjuer.
Pandemien har også medført at fakultetene i større grad må digitalisere vurderingen av studenter
som er ute i praksis, og personvernombudet har vært involvert i arbeidet med å finne sikre løsninger
på dette.
Den økte bruken av hjemmekontor kan ha medført større risiko for personvernet. Alle ansatte har
bærbar PC fra Nord som er satt opp med VPN. IT opplyser imidlertid at de har lite kontroll med at det
ikke benyttes egne datamaskiner på hjemmekontorene. I tillegg benyttes private nettverk, som
universitetet ikke har kontroll på. Videre medfører hjemmekontor at eventuelle utskrifter kan ligge
tilgjengelig for uvedkommende. Nord har mottatt noen bekymringsmeldinger når det gjelder
sensitive samtaler på hjemmekontor, da ikke alle har like gode vilkår for dette hjemme.
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Henvendelser fra registrerte
På nord.no har Nord en egen nettside om personvern. Der ligger personvernerklæringer og
kontaktinformasjon til personvernombudet lett tilgjengelig. I tillegg kan kontaktinformasjon til
personvernombudet lett søkes opp i søkefunksjonen på nettsiden.
Et personvernombud har taushetsplikt i henhold til personopplysningsloven § 18. Herunder har
ombudet bl.a. taushetsplikt om enkeltpersoners varsling om overtredelse av personvernregelverket.
På den måten kan enkeltpersoner varsle personvernombudet i stedet for behandlingsansvarlig ved
Nord i de tilfellene der man ikke ønsker å identifiseres.

De fleste henvendelser fra registrerte har gått direkte til de aktuelle enheter, og da har
personvernombudet blitt involvert ved enkelte tilfeller. Ettersom de registrerte henvender seg til
ulike enheter, og en andel av henvendelsene trolig håndteres på stedet, er det vanskelig å ha oversikt
over antall henvendelser.
Personvernombudet har mottatt meget få henvendelser fra registrerte som ønsker informasjon om
sine rettigheter, eller som opplever at Nord ikke overholder sine forpliktelser som
behandlingsansvarlig. Det er mottatt 2 henvendelser fra studenter som ønsket å få fjernet
personopplysninger i offentlig journal. Ombudet har i perioden mottatt 3 henvendelser fra ansatte
som ønsket mer informasjon om hvordan Nord behandler personopplysninger om ansatte, og
spesielt om Nords bruk av Microsoft sine skyløsninger. Ombudet har i disse tilfellene hatt kontakt
med ansvarlig enhet, og fulgt opp at Nord har iverksatt tiltak der hvor det har vært behov.
I slutten av 2020 vedtok Nord en rutine for håndtering av henvendelser fra registrerte. Når denne
rutinen blir implementert i 2021, vil den sikre at henvendelser fra registrerte håndteres likt
uavhengig av hvem som først mottar henvendelsen.

Personvern i forskning ved Nord universitet

Når den nye personopplysningsloven og personvernforordningen trådte i kraft i juli 2018, medførte
dette endringer i reglene om personvern i forskning. Institusjonene har nå selv ansvaret for å vurdere
personvernet i forskningsprosjekter.
Nord har inngått avtale med Norsk senter for forskningsdata (NSD) om levering av
personverntjenester. Dette innebærer at alle forskningsprosjekter der det skal behandles
personopplysninger, skal meldes til NSD for vurdering. Dette gjelder også forskningsprosjekter som
er godkjent av regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Dersom NSD ved
behandling av meldingen ser at behandlingen kan medføre så stor risiko for personvernet at det bør
gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA), tar de kontakt med personvernombudet
ved Nord. Personvernombudet og kontaktperson på Avdeling for forskning og utvikling har tilgang til
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meldingsarkivet til NSD, og har på den måten den nødvendige oversikt(protokoll) og kan følge opp
eventuelle avvik.
En stor del av personvernombudets rådgivings- og veiledningsfunksjon omfatter Nords
forskningsvirksomhet hvor det behandles personopplysninger.
Personvernombudet gir råd til enkeltforskere og studenter både innledningsvis og underveis i
forskningsprosjekter, gir råd i personvernkonsekvensvurderinger, kontrollerer universitetets
gjennomføring av personvernkonsekvensvurderingene. Ved behov er personvernombudet i dialog
med NSD, både ved gjennomføring av DPIA, for å svare ut spørsmål, og diskutere justering av den
veiledningen NSD gir Nords forskere og studenter.

Tabell over innsendte meldeskjema fra Nord til NSD i 2020:
Nivå
Forskere
Master
Bachelor
Årsstudium
Felles innmelding (bachelor og
årsstudium)
Total

Antall
95
248
79
26
5

Prosent
21
54,7
17,4
5,7
1,2

453

100

15% av de innsendte meldeskjemaene omhandlet prosjekter der det ble behandlet særlige kategorier
av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger).
Tabellen viser at en stor del av de meldte prosjektene er studentprosjekter. Personvernombudet
anbefaler at Nord har mer fokus på prinsippet om dataminimering. Dette innebærer at det må
vurderes om det er nødvendig å behandle personopplysninger/særlige kategorier av
personopplysninger i studentprosjekter for å oppnå læringsutbyttet. Dette gjelder spesielt
studentprosjekter på årsstudium og bachelornivå.
Tabellen viser at Nord i liten grad benytter seg av muligheten til felles innmelding av
studentprosjekter. Felles innmelding kan benyttes for studentprosjekter med lik tematikk, kort
varighet og lav personvernulempe. I disse prosjektene kan det ikke behandles særlige kategorier av
personopplysninger eller personopplysninger om barn, og behandlingen kan ikke innebære videoeller lydopptak. Personvernombudet anbefaler at Nord vurderer om det er mulig å benytte felles
innmelding i større grad enn i dag. Dette vil være ressursbesparende, samt at det i disse prosjektene
vil være lavere risiko for personvernet.
Det er personvernombudets oppfatning at universitetet stort sett har god kontroll over sin
forskningsvirksomhet hvor det behandles personopplysninger, men det er et behov for
oppdatering/utarbeiding av retningslinjer for behandling av personopplysninger innen forskning.
Flere av Nords dokumenter er ikke oppdatert etter fusjonen, og inneholder derfor feil informasjon
som kan medføre risiko for personvernet. Dette behovet fremkommer tydelig i den kontakt
personvernombudet har med forskerne og studenter. Spørsmålene som stilles, gir en indikasjon på at
det er usikkerhet rundt hvilke rutiner som gjelder når det skal behandles personopplysninger i et
forskningsprosjekt. Herunder har kontakten med forskere avdekket at enkelte ikke kjent med at også
helseforskningsprosjekter skal meldes til NSD, eller at personvernombudet skal rådføres ved
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gjennomføring av DPIA. Personvernombudet vil likevel påpeke at ansatte i stor grad er bevisst
kravene til personvern i forskning, og hvor store konsekvenser det kan få for både dem,
respondentene og universitetet hvis ikke kravene følges.
Personvernombudet anbefaler at Nord prioriterer å oppdatere/utarbeide og implementere
retningslinjer for personvern i forskning.
Personvernombudet anbefaler også at Nord sikrer at forskere og studenter har nødvendig
kompetanse innen personvern. Herunder bør Nord vurdere å innføre obligatorisk opplæring i
personvern og informasjonssikkerhet for studenter og forskere som skal behandle
personopplysninger i sine prosjekter.

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern
Universitetet må kunne dokumentere at påkrevde informasjonssikkerhets- og personvernoppgaver
er utført. Personvernombudet skal både etter personvernforordningen og personvernombudets
instruks kontrollere universitetets overholdelse av regelverket. For at personvernombudet skal
kunne utføre sin pålagte kontrolloppgave, er det avgjørende at det er utarbeidet rutiner for
internkontroll for behandling av personopplysninger, og at ombudet deltar i internkontrollarbeidet.
Personvernombudet anbefalte i fjorårets årsrapport at Nord satte ned en arbeidsgruppe for å
utarbeide og implementere de retningslinjer og rutiner som mangler for at Nord skal kunne etterleve
kravene innen personvern. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, og ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet og personvern etableres nå i det nye systemet for kvalitetsstyring (kvalitet i
Nord). Systemet vil tilfredsstille kravet til oversikt (protokoll) over Nords behandlinger av
personopplysninger. I tillegg vil styrende dokumenter og rutiner og retningslinjer for etterlevelse av
rettslige krav til behandling av personopplysninger bli lagt her.
I kvalitetsstyringssystemet har man verktøy til å gjennomføre ROS- analyser, og man kan opprette
saker og tiltak som følge av avvik og uønskede hendelser. Disse verktøyene ble i løpet av 2020 testet
ut, og vil etter planen tas i bruk i løpet av 2021. personvernombudets vurdering er at disse
verktøyene oppfyller Nords behov på en god måte.
I det videre arbeidet med kvalitetsstyringssystemet, anser personvernombudet det som viktig å
ivareta at systemet blir brukervennlig, slik at det kan brukes som et verktøy i det daglige arbeidet
med personvern.
Arbeidet med etableringen av ledelsessystemet er ikke fullført, og det mangler fortsatt å
utarbeide/oppdatere er del av dokumentene. Dette medfører at Nord på enkelte områder fortsatt
ikke har de nødvendige rolleavklaringer, rutiner og retningslinjer. Når Nord ikke har disse
dokumentene på plass, påvirker dette naturligvis også muligheten for kompetansehevingen av
ansatte. Å ha tydelige og tilgjengelige roller, rutiner og retningslinjer er en forutsetning for å holde
ansatte oppdatert på kravene som må oppfylles.
Personvernombudet er kjent med at dokumentet Sikkerhetsorganisasjonen er under utarbeidelse, og
trolig vil bli vedtatt i løpet av våren 2021. Dette er et overordnet dokument som beskriver roller og
ansvar for informasjonssikkerhet og personvern ved Nord, og som etter personvernombudets syn vil
legge grunnlaget for det videre arbeidet med å fullføre ledelsessystemet.
Da Nord i 2020 ikke hadde et ferdigstilt kvalitetssikringssystem eller ledelsessystem for
informasjonssikkerhet og personvern, har personvernombudet hatt noe begrenset mulighet til å føre
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systematisk kontroll med om Nord universitet overholder sine forpliktelser etter
personvernregelverket. Gjennom det daglige arbeidet med personvern i universitetet, har
personvernombudet likevel en oversikt over hvordan tilstanden er. Dette skyldes i stor grad at Nord
har vært god på å involvere personvernombudet i viktige prosesser.

Avvik og avvikshåndtering
Personvernombudet skal gi Nord råd i avvikssaker på anmodning fra Nord, og være kontaktpunkt for
tilsynsmyndighetene.
Nord har et eget elektronisk varslingsskjema for bruk til varsel om avvik på personvernområdet.
Nord har en rutine for sikkerhetshendelser og avviksregistrering. Denne sier at avvik skal registreres i
Better (Kvalitetssikringssystemet), og at personvernombudet skal involveres når det avdekkes brudd
på personvernet. Da Kvalitetssikringssystemet ennå ikke er integrert ved Nord, er ikke alle avvik
registrert der, og det er en risiko for at det forekommer avvik som personvernombudet ikke
informeres om. Personvernombudet anbefaler at ansatte og studenter gjøres bedre kjent med
institusjonens skjema for varsling av hendelser og avvik på personvernområdet.
Personvernombudet har blitt involvert tidlig i prosessen når det har forekommet avvik. Tidlig
involvering gir personvernombudet muligheten til å gi nødvendige råd underveis i prosessen.
Prosessene for de avvik der personvernombudet har blitt involvert, har etter ombudets vurdering
vært riktige og gode. Det kan bemerkes at Nord i disse sakene har vært opptatt av hvordan man kan
lære av avvikshendelser, slik at man kan arbeide forebyggende.
Nord meldte 1 hendelse til Datatilsynet i 2020. Dette gjaldt gjennomføring av et forskningsprosjekt
der man behandlet personopplysninger uten at prosjektet på forhånd var vurdert av NSD. Etter en
nærmere undersøkelse av saken ble det klart at personvernbruddet ikke var så alvorlig at varsling til
Datatilsynet var nødvendig.
Nord har i tillegg hatt noen mindre avvik som etter behandling og vurdering har blitt ansett som
interne avvik hvor det ikke har vært behov for å melde til tilsynsmyndighet eller de berørte. Disse
avvikene har imidlertid blitt håndtert internt med oppfølging og iverksettelse av nødvendige tiltak.
Nord har registrert noen få rutineavvik i administrativ behandling av personopplysninger. Dette
gjelder i hovedsak at man ikke følger sletterutiner, eller at rutinene for sletting er mangelfulle.
De fleste avvik har skjedd innenfor forskning. Tall fra meldingsarkivet for 2020 (vår protokoll over alle
forskningsprosjekter der det behandles personopplysninger) viser at vi har hatt 43 avvik i 2020,
hvorav:
•
•
•
•

7 avvik i ordinære forskningsprosjekter
16 avvik i masteroppgaver
19 bacheloroppgaver
1 oppgave på årsstudium.

36 av disse er registrert som avvik pga. at meldeskjema ikke er fullført, og NSD har dermed lukket
dem uten vurdering. Dette kan skyldes at prosjektet likevel ikke ble gjennomført. Dette kan være et
avvik dersom vedkommende har gjennomført prosjektet til tross for at meldingen ikke er vurdert.
De øvrige 7 avvikene skyldes at personopplysninger er behandlet i prosjektene før melding er
innsendt/behandlet av NSD. NSD vurderer at avvikene ikke innebærer brudd på
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personopplysningssikkerheten og er etter NSD sin vurdering ikke av en slik art at Datatilsynet må
varsles.
Den vanligste årsaken til brudd på personvernet er mangel på informasjon og opplæring. Enkelte
avvik skyldes mangel på oppdaterte retningslinjer og rutiner.

Utviklingen siden forrige årsrapport
Personvernombudets anbefalinger i fjorårets rapport
I forrige årsrapport ga personvernombudet følgende anbefalinger til Nord:
•
•
•
•

•
•
•

prioritere å ferdigstille ledelsessystemet for informasjonssikkerhet, og at personvern
implementeres i ledelsessystemet.
gjennomføre kompetansehevende tiltak hos ansatte og studenter, spesielt innen forskning
sikre klar rollefordeling innen personvernarbeidet
sette ned en arbeidsgruppe, og at denne arbeider målrettet med å utarbeide og
implementere de retningslinjer og rutiner som mangler for at Nord skal kunne etterleve
kravene innen personvern. Her må også funn i kartleggingen foretatt sammen med UNIT i
februar 2020 legges til grunn for arbeidet.
vurdere om dagens ressurser er tilstrekkelig til å sikre nødvendig implementering og
praktisering av personvernarbeid.
prioritere å oppdatere/utarbeide og implementere retningslinjer for personvern i forskning.
vurdere å innføre obligatorisk opplæring i personvern og informasjonssikkerhet for både
studenter og forskere som skal behandle personopplysninger i sine prosjekter.

UNITs anbefalinger
Nord gjennomførte kartleggingsmøte sammen med UNIT i februar 2020. Dette er årlige møter som
UNIT på vegne av KD gjennomfører med alle institusjonene i sektoren, der tema er institusjonenes
arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Personvernombudet deltok på møtet og ga
ombudets vurdering av arbeidet som gjøres på områdene. Som følge av møtet ga UNIT følgende
anbefalinger for det videre arbeidet.
Kort oppsummert anbefalte UNIT etter kartleggingsmøtet i 2020 at Nord:
•
•
•
•
•

forsterker dagens innsats på informasjonssikkerhets- og personvernområdet, og herunder
vurderer om dagens ressursinnsatser er tilstrekkelig.
inkorporere arbeidet med personvern i det generelle kvalitetssikringsarbeidet
gjennomfører kompetansehevende tiltak rettet mot medarbeidere som skal ivareta viktige
personvernoppgaver
fortsetter arbeidet med utvikling og innføring av rutiner for behandling av
personopplysninger, inkludert rutiner for ivaretakelse av de registrertes rettigheter.
iverksetter tiltak for periodisk oppfølging av tjenesteleverandører som det er inngått
databehandleravtaler med, og at universitetet sørger for implementering av rutiner for
inngåelse av avtaler med tjenesteleverandører (databehandleravtaler).

Nords oppfølging av anbefalingene
Personvernombudets vurdering er at Nord i stor grad har fulgt opp anbefalingene fra
personvernombudet og UNIT. Innsatsen på informasjonssikkerhets- og personvernområdet har økt,
og det er nå planlagt å øke ressursene ved å etablere en stilling som personvernkoordinator som kan
bidra i det operative arbeidet med personvern.
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Nord besluttet i 2020 at personvern skulle implementeres i ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet, og oppnevnte en arbeidsgruppe som har arbeidet med å ferdigstille
ledelsessystemet. Herunder er det bl.a. utarbeidet rutiner for inngåelse/oppfølging av
databehandleravtaler, rutiner for ivaretakelse av registrertes rettigheter.
Det gjenstår noe arbeid for å få ferdigstilt ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern,
men med dagens innsats kan arbeidet fullføres i løpet av 2021.
Personvernombudets anbefaling om å prioritere oppdatering/utarbeiding av retningslinjer og rutiner
for personvern i forskning er kun delvis fulgt opp. Det ble gjennomført kompetansehevende tiltak
blant forskere, og det er utarbeidet en lagringsguide som skal gi ansatte over sikt over hvordan de
kan innhente, lagre og dele data på en sikker måte. Det gjenstår imidlertid å få utarbeidet og
oppdatert flere sentrale dokumenter på området.
Nord har i løpet av 2020 i liten grad gjennomført kompetansehevingstiltak på andre områder enn
forskning.

Risikoområder og anbefalinger
Personvernombudet opplever at ansatte er bevisst viktigheten av personvern og
informasjonssikkerhet, og at de bruker personvernombudet aktivt til råd- og veiledning. Dette bidrar
til å avdekke områder innenfor virksomheten hvor det kan være risiko for personvernet. Herunder
avdekkes hvilke områder hvor det er behov for mer kompetanseheving, og hvor det mangler
etablerte eller oppdaterte rutiner. Personvernarbeid er et utviklingsarbeid der ansattes kompetanse
og involvering er grunnleggende.

Forskning
Hoveddelen av henvendelser til personvernombudet i 2020 omhandlet personvern i forskning. De
fleste avdekkede avvik på personvernområdet skjer innen forskning, og oversikten fra NSD viser at de
fleste avvik skjer i studentprosjekter. Personvernombudet mottar mange henvendelser fra ansatte og
studenter, og ser at mangel på oppdaterte eller tilgjengelige retningslinjer/rutiner utgjør en risiko for
personvernet i forskning.

Kompetanseheving
Den vanligste årsaken til brudd på personvernet ved Nord er mangelfull opplæring. Det er derfor
behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. En forutsetning for å kunne gi god opplæring,
er at rutiner og retningslinjer er utarbeidet og oppdatert. I løpet av 2020 har en stor del av
ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern kommet på plass. Likevel mangler Nord
fortsatt nødvendige rutiner og retningslinjer for personvern på enkelte områder. Herunder mangler
en overordnet retningslinje for behandling av personopplysninger, og retningslinjer for behandling av
personopplysninger i forskning. Personvernombudet har også fått tilbakemeldinger fra ansatte og
studenter om at eksisterende rutiner og retningslinjer er lite tilgjengelige, og at noen ikke finner den
informasjonen de trenger på Nords hjemmesider eller intranettside. Å ha tydelige rolleavklaringer og
lett tilgjengelige rutiner og retningslinjer, er en forutsetning for å holde ansatte oppdatert på kravene
som må oppfylles.

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern
For at Nord skal overholde kravene i personvernregelverket er det avgjørende at det er utarbeidet
styrende dokumenter, rutiner og retningslinjer for behandling av personopplysninger. Mangel på
enkelte dokumenter, samt at Ledelsens gjennomgang ikke har vært gjennomført i perioden, gir en
Personvernombudets årsrapport
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mulighet for at områder med risiko for personvernsikkerheten ikke har blitt avdekket. I 2020 ble det
arbeidet med å implementere personvern i ledelsessystemet, og nå er etableringen av et
ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern i sluttfasen. Dette vil trolig bli et godt
verktøy i arbeidet med internkontroll fremover.

Personvernombudets anbefalinger
Ut fra ovenstående anbefaler personvernombudet at Nord:
-

prioriterer å få ferdigstilt og oppdatert alle dokumenter i ledelsessystemet for
informasjonssikkerhet og personvern i løpet av våren 2021
oppdaterer/utarbeider og implementerer retningslinjer for personvern i forskning
utarbeider og implementerer en overordnet retningslinje for behandling av
personopplysninger
har økt fokus på informasjonssikkerhet og personvern i lederopplæringen
gjennomfører kompetansehevende tiltak blant administrativt ansatte
gjennomfører kompetansehevende tiltak for systemeiere og systemansvarlige
fortsetter arbeidet med kompetanseheving av forskere, og at det jevnlig holdes webinarer
om personvern i forskning.
sikrer at studenter som skal behandle personopplysninger i studentoppgaver eller
undervisning/praksis gis tilstrekkelig opplæring i personvern
siker at undervisnings- og forskningspersonale og veiledere har nødvendig opplæring i
hvordan de skal følge opp studenter som behandler personopplysninger
reviderer websidene med informasjon til studenter og forskere som skal behandle
personopplysninger i forskning, slik at informasjonen blir mer tilgjengelig
fullfører arbeidet med å kartlegg og vurdere overføringen av personopplysninger til
tredjeland ifm. praksisstudier og studentutveksling.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01180-1
Anne-Line Bosch Strand
Tor Inge Storvik

Saksgang

Møtedato
21.04.2021

ETATSSTYRINGSMØTE 2021 - TEMA
Forslag til vedtak:
1. Styret oppnevner denne delegasjonen til etatsstyringsmøtet 10. mai 2021:
…………
2. Styret melder inn følgende saker til møtet:
•
Finansiering av grunnskolelærerutdanningen og rekruttering til studiene
•
Implementering av studiestedsstrukturen
•
Status revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
•
Flere stipendiatstillinger for å styrke forskningsaktiviteten
•
«Blått bygg» i Bodø
•
Status bioøkonomi
•
Samling av de kreative fagene på Levanger
•
Satsing på Mo i Rana for å støtte utviklingen som følge av ny batterifabrikk
•
Tokttid forskningsfartøy
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Bakgrunn
I Nord universitets tildelingsbrev for 2021 skriver Kunnskapsdepartementet:
«Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og
institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentralt i møtet er utviklingsavtalen mellom
departementet og institusjonen, regjeringens prioriteringer, særskilte føringer og
institusjonens utfordringer. Departementet inviterer med dette styret og institusjonens
ledelse til etatsstyringsmøte i 2021 forutsatt at smittesituasjonen tillater det.
Etatsstyringsmøtet er berammet til 10. mai 2021 kl. 12.00-14.00. Vi ber om at strategisk
viktige saker og deltakerliste sendes departementet senest to uker før møtedato. Til hver
innmeldte sak skal det gis bakgrunnsinformasjon på inntil en halv side. Departementet
forventer at delegasjonen er bredt sammensatt».
Departementet har seinere informert om at etatsstyringsmøtet vil foregå digitalt på samme
tidspunkt som beskrevet i tildelingsbrevet (brev 5. februar 2021).
Drøfting
Rektor foreslår at følgende strategisk viktige saker meldes inn til departementet før møtet:
Tema koblet til utviklingsavtalen som er viktig for Nord universitet:
•
Finansiering av grunnskolelærerutdanningen og rekruttering til studiene
•
Implementering av studiestedsstrukturen
•
Status revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
•
Flere stipendiatstillinger for å styrke forskningsaktiviteten
Satsinger ved Nord universitet:
•
«Blått bygg» i Bodø
•
Status bioøkonomi
•
Samling av de kreative fagene på Levanger
•
Satsing på Mo i Rana for å støtte utviklingen som følge av ny batterifabrikk
•
Tokttid forskningsfartøy
Det vil bli utarbeidet bakgrunnsinformasjon på ca. en halv side til hver av sakene. Dette
sendes departementet senest 26. april.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01181-1
Hanne Solheim Hansen
Tor Inge Storvik

Saksgang

Møtedato
21.04.2021

STYRINGSMELDINGEN, DELTAKELSE PÅ HØRING
Forslag til vedtak:
1. Styret tar høringsuttalelsen på Styringsmeldingen til orientering.
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Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har det siste året hatt møter og bedt om skriftlige innspill til
fremtidig styring av sektoren. Siste gang styret behandlet dette var i sak 48/20 Innspill til
stortingsmelding om god styring av statlig styring av UH-sektoren. Basert på diskusjonen om
denne saken ble innspillet fra Nord universitet sendt departementet 4. juni 2020.
Den 19. mars 2021 ble styringsmeldingen (Meld. St. 19 2021-2021) Styring av statlige
universiteter og høyskoler lagt frem av regjeringen. I forbindelse med behandling i
Stortinget, er det planlagt høring den 20.4.21 og vi kan levere høringssvar på meldingen (1-2
sider). Denne saken beskriver høringssvaret på meldingen fra universitet.
Drøfting
Rektors forslag til innspill til høring om Styringsmeldingen, Meld. St. 19 (2020-2021):
Det vises til høring om Styringsmeldingen med skriftlig høringsfrist 14.4.21. Nord universitets
synspunkter på Styringsmeldingen er oppsummert slik:
1. Det gis støtte til at utviklingsavtalen skal være det viktigste styringsdokumentet for
institusjonene, og at det ikke knyttes finansiering til denne.
2. En ny utredning om finansieringen av institusjonene i sektoren er nødvendig.
3. Vurderingene og prosessene som er foreslått for styring av profesjonsutdanningene
har vært gode.
4. Kandidatmåltall på helse- og lærerutdanningene fungerer godt som
styringsmekanisme, men finansieringen av nødvendige fagmiljø må avstemmes med
måltallene.
5. Det er ikke en god strategi å bruke det nye direktoratet til å tildele midler til EVU og
nye studieplasser.
6. Det er viktig å rendyrke NOKUT som tilsyn og akkrediteringsorgan. Omorganiseringen
som er foreslått virker fornuftig.
7. Det stilles spørsmål rundt uklarheter knyttet til regler for opprettelse av studietilbud
som er regulert i gradsforskriften.

Utviklingsavtalen
Nord universitet har hatt god erfaring med utviklingsavtalen som styringsverktøy, og mener
at avtalen også har vært et godt verktøy for dialog med eier. Utviklingsavtalene bidrar til å
styrke mangfoldet og koordineringen i sektoren, og er samtidig et godt verktøy for
institusjonene i arbeidet med videreutvikling av egne satsingsområder. Det bør ikke knyttes
finansiering til utviklingsavtalene.
Finansiering i sektoren
Det er svært ønskelig med en utredning som ser på finansieringen i sektoren. Over tid har
det vært en debatt i sektoren om skjevhet i finansieringen mellom de fire, eldste
universitetene og de nye universitetene som har vokst frem på 2000-tallet. De eldste
universitetene har en bedre finansiering enn de nye universitetene, og finansieringen må
endres slik at alle universitetene gis samme mulighet for å imøtekomme
samfunnsoppdraget. Fusjoner i sektoren har endret universitetslandskapet og
institusjonenes regionale ansvar i betydelig grad uten at dette gjenspeiles i finansieringen.
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En utredning av finansieringen vil også kunne ta hensyn til de nye oppgavene til sektoren
innen EVU og innovasjon.

Styring av profesjonsutdanningene og kandidatmåltall
Nord universitet støtter at utdanningsinstitusjonene skal få større frihet og mer ansvar for å
utvikle rammeplaner for profesjonsutdanningene, blant annet i samarbeid med regionale
partnere i arbeidslivet. Rammeplanstyring er i utgangspunktet et nødvendig verktøy for
nasjonal styring av utdanningskvaliteten i profesjonsutdanningene, men det er viktig at det
gis rom for større grad av institusjonelt særpreg og rom for utvikling av læringsutbytte og
pedagogiske metoder som speiler utvikling i praksisfeltet. Mer romslige rammeplaner vil
totalt sett kunne gi økt faglig mangfold. Det støttes at kandidatmåltallene opprettholdes som
styringsmekanisme, men finansieringen som sikrer at institusjonene kan bygge nødvendige
fagmiljø må avstemmes med måltallene.
Midler til EVU og tildeling av nye studieplasser
Nord universitet mener at det ikke er en god strategi at det nye direktoratet brukes som
kanal for fordeling av midler til EVU og nye studieplasser. EVU-innsatsen bør styres politisk
på overordnet nivå slik at tverrsektorielle og regionale behov ivaretas. UH-sektoren må
brukes strategisk som virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling i hele landet. Dette
krever at dimensjoneringen av kapasitet og oppbygging av kunnskap og kompetanse bør
styres politisk. Dette forutsetter styring som ivaretar tverrsektorielle behov.
Så langt har EVU-midlene vært av kortsiktig karakter, og institusjonene har derfor ikke
kunnet bruke midlene til å bygge langsiktig kompetanse. Når institusjonene bruker midler på
økte studietilbud bør disse midlene samtidig kunne benyttes til å styrke fagmiljøene. Dette
krever mer langsiktighet enn de «korte midlene» som har vært fordelt via DIKU. Målene
knyttet til etter- og videreutdanning - livslang læring – må bli en integrert del av sektorens
incentivstruktur. Dette området må få en plass i finansieringssystemet slik at sektoren på en
mer målrettet måte enn i dag kan bidra med kompetanse til samfunnet.
NOKUT og ny organisering av direktorat
Den nye organiseringen som foreslås virker å være fornuftig og gir grunnlag for en mer
effektiv og koordinert bruk av direktoratet. Det er viktig å rendyrke NOKUT som tilsyn og
akkrediteringsorgan for å sikre tillit og autoritet. Nord universitet mener at antall
direktorater bør reduseres, og peker på at det er en fordel at styring utøves direkte gjennom
departementet; både gjennom oppfølging og ulike typer bevilgninger og tildelinger.
Regler for opprettelse av studietilbud
Nord mener at det er bra at universiteter og høyskoler har høy grad av frihet til å opprette
nye studieprogrammer. Nord mener det er riktig å oppheve gradsforskriften. Beskrivelsen av
prosessen med å oppheve gradsforskriften er imidlertid utydelig for graden
veterinærmedisin.
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Vedlegg:
Styringsmeldingen (Meld. St. 19, 2020-2021).
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Meld. St. 19
(2020 – 2021)
Melding til Stortinget

Styring av statlige universiteter og høyskoler
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Meld. St. 19
(2020 – 2021)

Melding til Stortinget

Styring av statlige universiteter og høyskoler
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Meld. St. 19
(2020 – 2021)

Melding til Stortinget

Styring av statlige universiteter og høyskoler
Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 19. mars 2021,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)
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Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

2020–2021
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1 En styringspolitikk for framtidens universiteter og høyskoler
1.1

En viktig samfunnsrolle krever
god styring

Med styringsmeldingen legger regjeringen fram
en helhetlig styringspolitikk som skal legge til
rette for at universitetene og høyskolene framover
styres mer i det store, og mindre i det små.
Styringspolitikken skal sørge for at styringen er
målrettet, basert på dialog og et solid kunnskapsgrunnlag, og er tilpasset den enkelte institusjon.
Overordnet skal styringspolitikken sørge for at de
statlige universitetene og høyskolene på best
mulig måte innfrir hele bredden av politiske mål
for forskning og høyere utdanning. Samfunnsutviklingen i hele landet er helt avhengig av at sektoren driver god og samfunnsrelevant forskning
og høyere utdanning. Da må styringen legge til
rette for tilstrekkelig institusjonell handlefrihet og
hegne om den faglige friheten. Tydelige mål, roller
og ansvar og et mangfold av institusjoner med ulik
faglig profil og ulike roller skal samlet sett gi effektiv bruk av statens ressurser. Med dette vil regjeringen sette forutsigbare og tydelige rammer for
den strategiske utviklingen av universitetene og
høyskolene som kan stå seg over tid. Det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig robusthet og fleksibilitet i kunnskapssektoren i møte med de omstillingene vi må gjennomføre de neste tjue årene.
Covid-19-pandemien påminner oss om hvor
avgjørende den forskningsbaserte kunnskapen er
for samfunnet. Trusselen fra covid-19 har vært
umiddelbar, men også de mer langsiktige utfordringene vil kreve ny kunnskap og innovative og
tverrfaglige måter å utvikle denne kunnskapen på.
Det vil stille høye krav til riktig og relevant kunnskap i både offentlig og privat arbeidsliv. Pandemien har tydeliggjort kunnskapsbehovene på
mange områder, for eksempel innenfor immunologi og matematisk modellering. Neste krise vil
kunne kreve kunnskaper som vi ikke ser tydelig
behov for i dag. En god kunnskapsberedskap
innebærer derfor at vi har en bredde av
forskningsmiljøer som vi kan dra nytte av når
behovene blir aktualisert.
Globale makrotrender som klimaendringer,
digitalisering og demografiske endringer vil også

framover utfordre oss på helt nye måter.
Nyskaping, grønn vekst og kompetanse er
nøkkelområder for å lykkes med den omstillingen disse utfordringene krever. Det krever
forskning og høyere utdanning av høy kvalitet, at
studentene tar med seg oppdatert og relevant
kunnskap og ferdigheter når de går ut i arbeidslivet, og at kunnskapen som utvikles i forskningsmiljøene, formidles og videreutvikles. Sterke og
uavhengige fagmiljøer skaper aktive kunnskapsnettverk og produktive innovasjonsøkosystemer i
regionene, noe som igjen bidrar til å utvikle nye
bedrifter, ny praksis i helse- og velferdstjenestene
og nye muligheter for verdiskaping i etablerte
bransjer.
Universiteter og høyskoler har dermed en
avgjørende samfunnsrolle, og det er dette som
gjerne omtales som samfunnsoppdraget. De skal
utdanne kunnskapsrike, aktive og bevisste samfunnsborgere og utvide kunnskapsfronten gjennom forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet.
Behovene for kompetent arbeidskraft, forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling er sentrale
samfunnsbehov som universiteter og høyskoler
må bidra til både nasjonalt og i sin region. Studenter og ansatte bidrar også til en opplyst og kunnskapsbasert utvikling og debatt om saker som
angår oss alle – fra pasientbehandling og skoleutvikling til vindkraft og matsikkerhet. Uavhengige
og kritiske universiteter og høyskoler er dermed
en sentral del av et velfungerende demokrati. I
Norge, og i mange andre land, er det dermed en
sentral politisk verdi at høyere utdanning er tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn, og at
forskningen er fri og uavhengig.
Universitets- og høyskolesektoren har over
280 000 studenter og mer enn 14 000 årsverk
benyttet til forskning og utviklingsarbeid. Det
publiseres godt over 23 000 vitenskapelige
artikler årlig. Nesten 50 000 kandidater avlegger
en grad, og nær 1 600 personer tar doktorgrad
hvert eneste år. Alle tar de med seg sin nyervervede kunnskap inn i et arbeidsliv som de skal være
med å utvikle i møte med nye utfordringer. Jevnt
over leverer norske universiteter og høyskoler
resultater på høyt nivå. Viktige indikatorer slik
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som studietilfredshet, sysselsettingsgrad, vitenskapelige publiseringer og suksess på nasjonale
og internasjonale konkurransearenaer viser at det
er forskning og høyere utdanning med god kvalitet ved norske institusjoner.
I Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning 2019–2028 har
regjeringen satt tre klare mål for norsk forskning
og høyere utdanning: å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende
kvalitet. I Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021 pekes kunnskap og kompetanse ut
som sentrale for å få til omstilling, nyskaping og
grønn vekst. OECD har i sin gjennomgang av
forsknings- og innovasjonspolitikken pekt på at
Norge framover må prioritere disse målene enda
tydeligere, gjennom målrettede virkemidler og en
aktiv forsknings-, innovasjons- og høyere utdanningspolitikk.1
De samfunnsutfordringene vi står overfor, vil
imidlertid utfordre universiteter og høyskoler på
andre måter enn tidligere, og deres rolle i omstillingene blir tydeligere og viktigere både regionalt
og nasjonalt. Det vil være behov for at enda flere
tar høyere utdanning, både som førstegangsstudenter og gjennom hele yrkeslivet, og at denne
utdanningen gir kunnskap og ferdigheter som er
tilpasset et arbeidsliv i rask endring. Kunnskapsbasert omstilling, innovasjon og tverrfaglig og
tverrsektoriell tilpasning til nye krav og utfordringer vil være avhengig av det forsknings- og
utviklingsarbeidet som skjer på institusjonene. I
tillegg samarbeider norske universiteter og høyskoler med institusjoner over hele verden, og det
er viktig at de har gode rammebetingelser som
legger til rette for og støtter opp under dette globale kunnskapssamarbeidet.
Med denne meldingen vil regjeringen legge
fram en helhetlig og forenklet styringspolitikk
som på best mulig måte legger til rette for universitetenes og høyskolenes langsiktige faglige og
strategiske utvikling.
Styringspolitikken som legges fram i denne
meldingen, har som mål at universiteter og høyskoler lykkes med samfunnsoppdraget med
utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet. Da må styringspolitikken gi institusjonene
større handlingsrom, tillit og ansvar. Regjeringen
vil med meldingen sørge for at styringspolitikken
er grunnlag for et transparent og forutsigbart
styringssystem som gir institusjonene tydelige
1

OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017, OECD,
2017. https://doi.org/10.1787/9789264277960-en.

2020–2021

Boks 1.1 Better regulation for
better results
EUs arbeid med utvikling av det europeiske
regelverket har «better regulation for better
results» som motto. Formålet for arbeidet er å
sikre en kunnskapsbasert politikkutvikling,
bedre forstå hvordan styring gjennom lov virker for bedrifter og privatpersoner, forenkling
av EUs regelverk og åpenhet og økt involvering rundt beslutninger og nytt regelverk. Det
er et uttalt mål at EU gjennom dette arbeidet
kun skal benytte sentral styring når dette er
nødvendig, og gir bedre resultater enn når initiativer eller regelverk utformes og implementeres nasjonalt, regionalt eller lokalt. Formålet
er også at beslutninger blir tatt nærmest mulig
de som påvirkes av dem.
Kilde: «Better regulation for better results – An EU
agenda», kommisjonsmelding COM(2015) FINAL.

rammer, og der politikken omsettes til god
styringspraksis ved å styre dialogbasert, differensiert, strategisk og kunnskapsbasert. Styringspolitikken må utformes slik at den kan ivareta politiske hensyn, samtidig som den ivaretar det viktige politiske og demokratiske ansvaret det er å
skjerme den faglige friheten, og demme opp for
overdreven detaljstyring. Samtidig skal Kunnskapsdepartementets styring også framover ivareta legitime politiske styringsbehov, hvor sikring
av høy kvalitet i utdanning og forskning og støtte
til institusjonenes samfunnsoppdrag med relevant
kunnskap og kompetanse er sentralt. Inkludert i
dette er også en større ansvarliggjøring av institusjonene, hvor styret og ledelsen ved det enkelte
lærested selv har, og må følge opp, ansvaret for
prioriteringer og veivalg og konsekvensene av
disse. Tilgjengeliggjøring av resultatene hos den
enkelte institusjon og på prioriterte områder
regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil være et
viktig verktøy for å følge opp dette fra departementets side.
De private høyskolene bidrar til et bredere
mangfold i den norske universitets- og høyskolesektoren og spiller også en viktig rolle i realiseringen av nasjonale mål og prioriteringer. Det er
derfor av stor samfunnsmessig betydning at også
private institusjoner er organisert og styrt slik at
de er i stand til å oppfylle sine mål på best mulig
måte.
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Høy kvalitet bygger på akademisk
frihet og institusjonelt selvstyre

Idealet om akademisk frihet står sterkt i demokratiske samfunn. Samtidig ser vi at tilliten til akademia er under press flere steder, og at økende autoritære tendenser i mange land truer den akademiske friheten. I lys av dette har EU nylig tatt initiativ til en felles internasjonal erklæring om
forskningsfrihet, Bonn Declaration on Freedom of
Scientific Research, som Norge også har sluttet
seg til. Erklæringen understreker betydningen av
akademisk frihet som et grunnleggende prinsipp
for internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Også i det internasjonale Bologna-samarbeidet, som Norge er en del av, blir viktigheten av
å respektere og fremme akademisk frihet understreket. Regjeringen anerkjenner at institusjonenes troverdighet og vitenskapelig kvalitet er
avhengig av den akademiske friheten. Om det
mistenkes at forskningen eller innholdet i utdanningene er styrt etter særinteresser – politiske
eller andre – reduseres tilliten til kunnskapen. Tilliten til uavhengig og kvalitetssikret kunnskap kan
også svekkes i møtet med populistiske strømninger og spredningen av falske nyheter og alternative fakta. Styringen må derfor hegne om og
beskytte den akademiske friheten som en sentral
demokratisk verdi.
Universiteter og høyskoler har videre en viktig
demokratisk funksjon ved å utfordre offentlige
myndigheter gjennom åpen, uavhengig og kritisk
forskning, formidling og samfunnsdebatt. Som
forvaltningsorganer er statlige universiteter og
høyskoler underlagt departementets generelle
instruksjonsmyndighet, men universitets- og høyskoleloven avskjærer denne myndigheten på visse
områder og gir institusjonene faglig frihet og
ansvar. Institusjonene har også en rekke særskilte
faglige og administrative fullmakter. Som en del
av oppfølgingen av NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler, vil regjeringen legge fram forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
våren 2021. Regjeringen ser oppfølgingen av
utvalgets forslag i sammenheng med blant annet
denne meldingen og stortingsmeldingen om
arbeidslivsrelevans. Regjeringen vil derfor
arbeide videre med utvalgets forslag og andre
endringer som bør vurderes, og komme tilbake til
Stortinget med forslag til en ny lov om universiteter og høyskoler på et senere tidspunkt.
Samfunnet investerer også store midler i universitetene og høyskolene, og det er rimelig at det
i den politiske styringen av institusjonene settes
prioriteringer og stilles tydelige krav og forvent-

ninger til resultater. I tillegg er det en rekke viktige og legitime samfunnsinteresser som staten
ved statsråden og departementet skal ivareta gjennom styringen. Dette gjelder sentrale rettigheter
på individ- og institusjonsnivå, at forsknings- og
utdanningskapasiteten er i tråd med samfunnets
behov nasjonalt og regionalt, at utdanningene er
innenfor et nasjonalt system, og at utdanning og
forskning holder høy kvalitet og bidrar til utvikling og innovasjon. Eksempler på dette er studentenes rettigheter når det gjelder blant annet
læringsmiljø, representasjon og klage som er fastsatt i universitets- og høyskoleloven, og prioriteringer av særlige utdanninger og forskningsområder i de årlige statsbudsjettene.
Statlig styring legger generelt vekt på at styringen i størst mulig grad skal være rettet mot overordnede mål, og ikke detaljert aktivitetsstyring,
og at myndighet delegeres i størst mulig grad.
Hensikten er å gi handlingsrom i oppgaveløsingen. Effektiviteten øker når det nivået som kjenner utfordringene best, får frihet til å bestemme
hvordan de skal nå målene. Det er derfor viktig at
styringen av universiteter og høyskoler hele tiden
balanserer hensynet til akademisk frihet og institusjonelt selvstyre mot behovet for nasjonal og
regional samordning og statsrådens politiske og
konstitusjonelle ansvar for å sette og følge opp
nasjonale prioriteringer.
Den siste store endringen i styringssystemet
for universiteter og høyskoler kom med Kvalitetsreformen for tjue år siden, jf. St.meld. nr. 27
(2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning. Ambisjonen med
reformen var at Norge skulle være en ledende
kunnskapsnasjon. Et sentralt premiss var at dette
ville kreve et mangfold av institusjoner som var tilpasset samfunnets mange ulike kunnskapsbehov.
Institusjonene skulle være mer fleksible og omstillingsdyktige, noe som ville fordre mindre av den
sentrale statlige styringen enn det som hadde
vært tilfellet fram til reformen. Det var nødvendig
å gi institusjonene større handlingsrom og et mer
selvstendig ansvar for å utvikle sin egen virksomhet. Målet med reformen var derfor at institusjonene skulle få styrket sin evne til strategisk
utvikling gjennom større handlefrihet. Den nasjonale styringen skulle være overordnet og begrenses til å ivareta viktige politiske interesser. Derfor
la reformen opp til at institusjonene skulle få
betydelig større beslutningsmyndighet på en
rekke områder og et stort antall nye fullmakter.
Strukturreformen, jf. Meld. St. 18 (2014–2015)
Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, førte til at antall statlige
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universiteter og høyskoler ble redusert fra 33 til
21. Regjeringen ønsket å samle ressursene på
færre, men sterkere institusjoner for å styrke kvaliteten på utdanning og forskning, sikre tilgang til
høyere utdanning over hele landet og videreutvikle institusjonenes regionale rolle. En viktig del
av dette formålet var en mangfoldig sektor med et
utstrakt samarbeid med nasjonalt og regionalt
arbeids- og næringsliv og god styring og ledelse.
Et grunnleggende premiss for både Kvalitetsreformen og regjeringens strukturreform var
altså at måten universitets- og høyskolesektoren
styres på, er sentral for at universiteter og høyskoler skal lykkes med å sikre det norske samfunnet nødvendig kunnskap og kompetanse.
Endringene – først i styringssystemet og siden i
institusjonslandskapet – skulle bidra til mer mangfold i sektoren gjennom utviklingen av ulike og
komplementære institusjoner, større grad av samarbeid og solide fagmiljøer med høy kvalitet i
forskning og høyere utdanning.
Styringen av universiteter og høyskoler har
altså over lang tid vært basert på erkjennelsen av at
institusjonenes samfunnsoppdrag krever stor grad
av faglig uavhengighet, og at akademisk frihet og
stor grad av institusjonelt selvstyre fører til bedre
måloppnåelse og bedre ivaretakelse av samfunnets
kunnskapsbehov. Norge investerer betydelige
offentlige midler i forskning og høyere utdanning.
Mindre detaljert og omfattende styring vil gi mer
handlekraftige og strategiske institusjoner som
selv utvikler og ivaretar høy kvalitet i forskning og
høyere utdanning. God styring av universiteter og
høyskoler har derfor stor samfunnsverdi.

1.3

Dialog og differensiering skal
prege styringen

Strukturreformen resulterte i et institusjonslandskap med færre og større universiteter og høyskoler. Også internasjonalt har det skjedd betydelige endringer siden starten av 2000-tallet. Norske
institusjoners deltakelse i internasjonalt samarbeid, særlig gjennom EU, har blitt en stadig mer
sentral del av norsk forsknings-, innovasjons- og
høyere utdanningspolitikk. Siden Kvalitetsreformen har imidlertid ingen regjering lagt fram
en stortingsmelding om styringspolitikken for
universitets- og høyskolesektoren.
Utredninger viser at statens styring av universitetene og høyskolene har blitt stadig mer omfattende i årene etter Kvalitetsreformen, etter at
reformen hadde sørget for mer institusjonelt selvstyre og mindre detaljert styring av universitetene

2020–2021

og høyskolene.2 Styringen består i dag av svært
mange og sammenflettede styringsvirkemidler
som virker samtidig – og enkelte ganger mot
hverandre. Sammenhengen mellom virkemidlene
og prioriteringene er ikke alltid tydelig, og samlet
sett er styringen preget av kompleksitet og vekst i
antall virkemidler, med tilhørende høyt styringstrykk.
En kartlegging av forskningslitteraturen om
styring og Kunnskapsdepartementets styringspraksis har gitt tydelige anbefalinger: Styringen
bør være dialogbasert og differensiert for hver
enkelt institusjon. Omfanget av krav og forventinger bør reduseres, og styringen bør være rettet
mot overordnede mål. Ansvar og myndighet bør i
størst mulig grad delegeres i tråd med styringsprinsippene i staten og de kravene som ligger i
økonomiregelverket.3
Denne meldingen slår fast at i dagens styring
av universiteter og høyskoler virker svært mange
mål og virkemidler samtidig. Det gjør systemet
komplekst, og det blir uklart for institusjonene
hvilke prioriteringer som er gjort, og hvordan
Kunnskapsdepartementet og regjeringen styrer.
Samtidig drar virkemidler og insentiver i ulike retninger slik at den faktiske effekten av departementets styring blir usikker. Kompleksitet og
uklarhet i styringen gjør institusjonenes faktiske
handlingsrom vesentlig mindre enn det som er
forutsatt på papiret. Dermed svekkes styrets og
ledelsens evne til å følge opp de målene departementet og regjeringen har satt. Det kan i verste
fall gå på bekostning av kvaliteten i både utdanning og forskning og hindrer omstilling i møte
med nye utfordringer og nye oppgaver.
Et styringssystem hvor svært mange virkemidler virker samtidig og der mange mål er felles
for alle, uavhengig av institusjonens faglige profil
og strategi, kan også bidra til en uønsket ensretting. Som kunnskapsnasjon har Norge behov for
en universitets- og høyskolesektor med arbeidsdeling, mangfold og sterke regionale institusjoner.
Ulike institusjoner har ulike utfordringer, regionale roller og strategiske satsingsområder, og
styringssystemet må derfor ta vare på og støtte
opp om dette.
2

3

«Styring av universiteter og høyskoler i Norge: en undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UHsektoren», NIFU-rapport 2020: 25, Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.
«Etatsstyring i praksis: en analyse av departementenes tildelingsbrev til underliggende virksomheter (2012–2020)»,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020.
«Hva er god statlig styring? En gjennomgang av statlig
styring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet», Difi-rapport 2019:9, Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019.
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Boks 1.2 Eksempel på ulike mål og rapporteringskrav
– Kandidatmåltall for 25 utdanninger i helsefag
Høgskolen i Innlandet (INN) må blant annet forog lærerutdanningene. INN har ni av disse
holde seg til følgende typer av mål og rapporteringskrav:
og skal eksempelvis uteksaminere minst 47
– Ni oppgaveområder fastsatt i universitets- og
grunnskolelærere og 24 tannpleiere i 2021.
høyskoleloven.
– Rammebevilgningen avhenger delvis av
– Fire nasjonale mål med 19 styringspararesultatene på åtte kvantitative indikatorer i
metere.
finansieringssystemet.
– 15 virksomhetsmål fastsatt av høyskolen selv
– I tillegg kommer aktivitets- eller rapporteunder de fire nasjonale målene.
ringskrav knyttet til samfunnssikkerhet,
FNs bærekraftsmål, håndtering av covid-19
– En utviklingsavtale med Kunnskapsdepartepandemien, gevinstrealiseringsplan for fusjomentet med tre mål, seks, delmål og 21 resulnerte institusjoner, likestilling og mangfold,
tatparametere.
– Måltall på ti ulike indikatorer i en plan for å
bruk av begge målformer og oppfølging av
realisere gevinster innen 2025 etter sammendigitaliseringsstrategien for universitets- og
høyskolesektoren.
slåingen i 2017.

I tillegg til de utfordringene som preger styringen av universiteter og høyskoler i dag, står vi
som land overfor nye oppgaver og nye utfordringer som vil kreve en ny styringstilnærming.
Regjeringen har satt i gang en kompetansereform
som skal gi befolkningen kunnskapen og ferdighetene de trenger i møte med nye krav til omstilling, innovasjon og verdiskaping og for å få nye
jobber når arbeidslivet er i endring. Flere vil ha
behov for å vende tilbake til høyere utdanning
gjennom yrkeslivet, og styringssystemet må støtte
opp under institusjonenes muligheter til å møte
disse forventningene. Meld. St. 16 (2020–2021)
Utdanning for omstilling: Økt arbeidslivsrelevans i
høyere utdanning skal styrke utdanningenes
arbeidslivsrelevans gjennom et bredere og mer
systematisk samarbeid mellom institusjonene og
arbeidslivet om samfunnets kompetansebehov og
studentenes læring. Sist, men ikke minst, er det
internasjonalt i ferd med å etablere seg en dyptgripende erkjennelse av at komplekse samfunnsutfordringer, slik som klimakrisen, også må møtes
av store endringer innenfor forskning, innovasjon
og høyere utdanning.
Den politiske styringen skal trekke opp de
lange linjene, og peke ut de utfordringene som
forskningen og utdanningen må bidra til å løse.
Politikken kan imidlertid ikke være låst til konkrete løsninger, men må legge til rette for et
mangfold av tilnærminger, hvor de med høyest
kvalitet og nytte vinner fram. Styringspolitikken
må derfor være fleksibel nok til å ivareta oppfølgingen av sentrale samfunnsbehov og priorite-

ringer, samtidig som institusjonene gis tilstrekkelig handlingsrom til at mange forskjellige gode
løsninger kan realiseres samtidig. Regjeringen
mener at dette målet best ivaretas gjennom dialogbasert styring basert på institusjonenes ulike
strategiske og faglige profiler.

1.4

Styring med og for kvalitet

Regjeringen legger med denne meldingen fram
en styringspolitikk som fremmer kvalitet i høyere
utdanning og forskning, kunnskap og kompetanse i hele landet og omstilling og innovasjon.
Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av
overordnede politiske prioriteringer og dialog
med institusjonene sette tydelige mål som skal
følges opp gjennom en aktiv styringsdialog og
krav til, og synliggjøring av, resultater. Det må
både være en hensiktsmessig arbeidsdeling på
noen felt, men også bredde i utdanningstilbudet
og forskningen ved flere institusjoner slik at studentene og arbeidslivet regionalt og nasjonalt får
den kompetansen de trenger. Regjeringen ønsker
at styringen skal støtte og forsterke utviklingen
av hver enkelt institusjons faglige og strategiske
rolle og kvaliteten i forskning og høyere utdanning. De nasjonale forsknings- og høyere utdanningspolitiske prioriteringene skal fortsatt være
felles, men det skal være et betydelig rom for
strategiske satsinger, lokale prioriteringer og
ulikheter i hvordan oppgavene løses ved den
enkelte institusjon.
97
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For å legge til rette for dette vil regjeringen
basere styringspolitikken på følgende prinsipper:
– Dialogbasert styring. Styringsdialogen skal
sikre at styringen er transparent og forutsigbar. Tiltak og prioriteringer settes i verk i samhandling med den enkelte institusjon.
– Differensiert styring. Styringen skal sikre
mangfold og at ulike institusjoner utfyller hverandre. Ulike institusjoner styres mot felles
nasjonale mål, men i tråd med den enkelte institusjons rolle, forutsetninger og utfordringer og
på en måte som gir rom for lokal ledelse.
– Strategisk styring. Styringen intensiveres etter
behov og varigheten av nye virkemidler vurderes for å unngå lite effektiv lag-på-lag-styring.
– Kunnskapsbasert styring. Statistikkgrunnlaget
for sektorens resultater videreutvikles og institusjonene ansvarliggjøres gjennom offentliggjøring av resultater, evalueringer og tilsyn.
Samtidig videreføres de grunnleggende styringsprinsippene i staten i styringen av universitetene
og høyskolene: at det skal settes mål og resultatkrav og at styringen skal tilpasses virksomhetenes
egenart og risiko. Det utøvende nivået skal gis tilstrekkelig frihet til å velge virkemidler og tiltak.
Slik får de som kjenner området best, brukt denne
kunnskapen til å finne gode løsninger, og styringen legger til rette for mer effektiv og målrettet
virkemiddelbruk.
En tydelig styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler som er lagt fram av regjeringen
og besluttet i Stortinget skal sikre en helhetlig tilnærming til styringen og ligge til grunn for valg av
styringsvirkemidler. De ulike virkemidlene i
styringssystemet virker sammen og må derfor ses
i sammenheng. Noen virkemidler er best egnet
for å løse ett sett problemer, noen er mer treffsikre på andre. I denne meldingen går derfor
regjeringen inn for en rekke endringer i styringssystemet. Disse innebærer både endringer i
måten styringsvirkemidlene brukes på, og
endringer i hvilke styringsvirkemidler som skal
brukes til å støtte opp under ulike prioriteringer.
Meldingen tydeliggjør også ansvar og roller i
styringssystemet og gir en prinsipiell vurdering av
myndighetenes styringsansvar og forholdet
mellom faglig frihet, institusjonenes selvstyre og
styringen. Utover dette er de viktigste tiltaksområdene som følger:
– Mål- og resultatstyring. Regjeringen vil forenkle
målene og styringsparameterne for de statlige
universitetene og høyskolene. Kunnskapsdepartementet skal etter dialog med alle institusjonene fastsette institusjonsvise mål og sty-

–

–

2020–2021

ringsparametere gjennom reviderte utviklingsavtaler fra og med 2023. Departementet vil fortsatt sette nasjonale mål for universitets- og høyskolesektoren sett under ett gjennom de årlige
statsbudsjettene.
Finansiering. Regjeringen vil sette i gang en
helhetlig gjennomgang av hvordan finansieringen av universiteter og høyskoler bedre kan
støtte politiske mål, ivareta sektoransvaret og
sikre bedre ressursutnyttelse. I tråd med Stortingets anmodningsvedtak omfatter dette en
vurdering av de eksisterende resultatbaserte
indikatorene, en vurdering økonomiske insentiver basert på blant annet relevant arbeid etter
endt studium og arbeidslivsrelevans, og en
gjennomgang av finansieringskategoriene i
høyere utdanning.
Dimensjonering. Regjeringen vil fastholde at
målene for dimensjoneringen er å dekke studentenes etterspørsel og arbeidslivets behov
og samtidig tydeliggjøre på egnet måte institusjonenes ansvar for dimensjonering i tråd med
begge målene. Regjeringen vil stille klare forventinger til at det gjøres løpende vurderinger
av dette, blant annet i forbindelse med
utviklingsavtalene I tillegg vil regjeringen
rydde opp i uheldige sider ved noen styringsvirkemidler som gjør det vanskeligere å for
universitetene og høyskolene å levere i tråd
med etterspørselen i arbeidslivet og hos
studentene. Dette inkluderer å:
– utvikle et helhetlig analyse- og informasjonssystem om de nasjonale og regionale
behovene for høyt utdannet arbeidskraft
rettet mot studiesøkere, universiteter og
høyskoler og myndigheter. Ansvaret for
analyse- og informasjonssystemet plasseres i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og systemet skal baseres på Kompetansebehovsutvalgets analyser og tilknyttende prosesser.
– bruke konkurransearenaen for utdanning i
det nye direktoratet som et sentralt virkemiddel for fordeling av særskilte tildelinger
– bruke det nye Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse til å utrede samfunnsbehov i forbindelse med omdiskuterte nedleggelser av utsatte fag (jf. Lieutvalgets utredning om små humaniorafag), og beslutte om tiltak er nødvendig i
samråd med berørte sektordepartementer
– gå gjennom dagens bruk av kandidatmåltall
og vurdere alternative virkemidler
– tildele gradsrettigheter innenfor rettsvitenskap, psykologi og teologi til de institusjo98
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nene som får akkreditering av NOKUT. For
medisin er det behov for økt utdanningskapasitet, og regjeringen vil ta initiativ til en
nasjonal prosess om dimensjonering. Prosessen skal involvere universitets- og høyskolesektoren og de regionale helseforetakene, og bidra til at nasjonale behov
kan dekkes med god ressursutnyttelse og
høy kvalitet på studietilbudet. Finansiering
og fordeling av eventuelle midler til nye
studieplasser håndteres gjennom den ordinære budsjettprosessen.
– følge opp kompetansereformen ved å gjøre
regelverket for egenbetaling mer fleksibelt
og åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større grad enn i dag kan tilby
utdanninger mot egenbetaling
Rammeplanstyrte profesjonsutdanninger. Regjeringen vil gjøre rammeplanene for de rammeplanstyrte utdanningene mer overordnede og
mindre detaljerte og ikke lenger forskriftsfeste
retningslinjene for de ulike utdanningene.
Videre vil regjeringen gi universitetene og høyskolene ansvar for å, i samarbeid med relevant
arbeidsliv, fastsette og utvikle retningslinjene
for de ulike utdanningene, slik systemet er for
ingeniørutdanningene i dag. Dette vil i første
omgang gjelde for lærerutdanningene. De
nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) skal evalueres i

–

13

perioden 2021–2015. Utfallet av evalueringen
vil avgjøre om og når styringssystemet for
disse utdanningene skal endres.
Sammenslåing av direktorater og statlig eide
aksjeselskaper. Regjeringen har besluttet å slå
sammen flere virksomheter til Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse med virkning 1. juli 2021. Sammenslåingen vil omfatte
Kompetanse Norge, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku) og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Database for statistikk om
høgre utdanning (DBH) og Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) flyttes fra NSD – Norsk senter for
forskningsdata AS til direktoratet. Oppgavene
til Universell flyttes fra NTNU til direktoratet.
NOKUT vil bli rendyrket som tilsyns- og akkrediteringsorgan, og oppgaver vil bli overført til
det sammenslåtte direktoratet. De endelige
oppgavene til NOKUT vil bli sett i sammenheng med ny universitets- og høyskolelov.
Direktoratet får hovedkontor i Bergen, og vil i
tillegg ha kontorer i Oslo, Tromsø og Trondheim. Units digitale tjenesteleveranser organiseres sammen med Uninett AS og deler av
NSD i et eget tjenesteleveranseorgan. Dette
organet får hovedkontor i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.
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2 Dagens styring av universiteter og høyskoler
De statlige universitetene og høyskolene er en del
av staten som rettssubjekt, og er dermed formelt
sett forvaltningsorganer. En del av styringen av
sektoren følger dermed av regler og avtaleverk
som gjelder generelt for staten. Egenarten til universiteter og høyskoler gjør imidlertid at de skiller seg fra mye annen statlig virksomhet. Rollen
som kunnskapsinstitusjoner i et liberalt demokrati
krever at de også må ha en kritisk og uavhengig
rolle, også overfor staten for øvrig. Ved siden av
de statlige finnes det private institusjoner som
driver samme typer av virksomhet, både innenfor
høyere utdanning og forskning, og både med og
uten statstilskudd. Mye av styringen skjer derfor
innenfor særskilte rammer som er lagt for universiteter og høyskoler generelt, og videre for de
statlige lærestedene spesielt.
Begrepet «styring» omfatter alle aktiviteter
som går ut på å påvirke eller vurdere resultatene
og oppgaveløsningen til en virksomhet. Det inkluderer å sette mål og iverksette tiltak for å sørge
for at de fastlagte målene blir nådd, at oppgavene
løses mest mulig effektivt, og at virksomheten
utføres innenfor gjeldende regler og rammer. Styring omfatter ikke bare pålegg om hva som skal
gjøres eller ikke gjøres, men også de ressursene
som blir stilt til disposisjon, vurdering og offentliggjøring av de resultatene som blir oppnådd, og
dialog om mål og institusjonens utvikling. Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste sidene
ved styringen av universiteter og høyskoler i
dagens styringssystem.

2.1

Styringsvirkemidler som gjelder
generelt

2.1.1 Generelt statlig regelverk
Som del av staten er institusjonene underlagt den
ordinære hierarkiske instruksjonsmyndigheten
som følger av Grunnloven. På de områder hvor
denne myndigheten ikke er avskåret av Stortinget
(se avsnitt 2.2.1), kan departementet derfor
instruere institusjonene om alle forhold. Statsråden står samtidig ansvarlig overfor Stortinget
innenfor de rammene hvor instruksjonsmyndig-

heten gjelder. Det parlamentariske ansvaret innebærer i ytterste konsekvens at statsråden (eller
regjeringen) må gå av dersom Stortinget gjør vedtak om mistillit. En ansvarliggjøring i form av kritikk eller mistillitsvedtak i Stortinget bygger på
rene politiske vurderinger. Det konstitusjonelle
ansvaret er mer snevert definert, og innebærer at
en statsråd kan bli gjort ansvarlig for å ha brutt
sine konstitusjonelle plikter gjennom dom i Riksretten.
De statlige universitetene og høyskolene er
også i utgangspunktet omfattet av alle lover og forskrifter som gjelder for statlige organer. Det gjelder blant annet:
– forvaltningsloven: regler om bl.a. taushetsplikt, habilitet og saksbehandlingsregler for
utøvingen av offentlig myndighet (som utredning og begrunnelse av vedtak, frister, klagebehandling mv.)
– anskaffelsesloven: konkurranse om større
anskaffelser, vilkår i kontrakter mv.
– arkivloven og offentligloven: lagring av dokumenter, føring av journal og retten til innsyn i
saksdokumenter og register
– språk: eksamen og skjema på bokmål og
nynorsk, og veksling mellom skriftspråkene i
allment tilgjengelige dokument fra den administrative virksomheten
– sikkerhetsloven: krav om forebyggende sikkerhetsarbeid i form av risikostyring, øvelser,
mv.
Når det gjelder regler som omhandler arbeidsgiver- arbeidstakerforholdet, er de statlige institusjonene underlagt både arbeidsmiljøloven og
statsansatteloven med forskrifter, og i tillegg
særbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven med forskrifter (se avsnitt 2.2.1). Statsansatteloven inneholder bestemmelser om personalreglementer, rammer for ansettelser og
opphør av arbeidsforhold, omplassering og fortrinnsrett og saksbehandlings- og klagebestemmelser.
Institusjonene er også omfattet av det sentrale
avtaleverket i staten, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet har framforhandlet og inn101
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gått avtaler på statens vegne med hovedsammenslutningene av arbeidstakerorganisasjoner. Hovedavtalen i staten legger grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse. Avtalen gir
også noen overordnede rammer for personalpolitikken, blant annet knyttet til kompetanseutvikling, likestilling og tilrettelegging. Hovedavtalen gjelder for ett år om gangen.
Hovedtariffavtalene regulerer generelle lønnsog arbeidsvilkår, og gjelder for to år om gangen.
Avtalene inneholder også bestemmelser med
generelle regler om permisjonsrettigheter,
arbeidstid og overtid, rett til lønn under sykdom,
pensjon, ferie osv. Hovedtariffavtalene inneholder
også en lønnsplan med en oversikt over stillingskodene og hvilken avlønning som kan benyttes innenfor den enkelte stilling.
I tillegg er det inngått andre avtaler, reglementer og retningslinjer som gjelder alle statsansatte
både i regulære forhandlinger og via det såkalte
trepartssamarbeidet, for eksempel særavtalene
om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
og utenfor Norge, retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser, avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mv.
Økonomiregelverket
Som forvaltningsorganer er de statlige universitetene og høyskolene underlagt regelverket for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved kongelig resolusjon, Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet,
og rundskriv fra Finansdepartementet med hjemmel i reglementet.
Økonomiregelverket skal sikre at forvaltningen styres i samsvar med Stortingets vedtak
og forutsetninger. Regelverket omfatter både
overordnede prinsipper og generelle krav til styringen, og spesifikke krav til budsjettering og
regnskapsføring. Det stiller krav både til departementets styring av de underliggende virksomhetene og til statlige virksomheters interne styring.
Styringsprinsipper
Økonomiregelverket fastsetter følgende grunnleggende styringsprinsipper, som gjelder for alle
virksomheter i staten:
– Alle virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav for seg selv. Departementet fastsetter
også overordnede mål og styringsparametere
for underliggende virksomheter.

–
–
–
–
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Ressursene skal brukes effektivt og i samsvar
med gjeldende regler, forutsetninger og god
skikk.
Målene og resultatkravene skal oppnås.
Det skal sikres et tilstrekkelig og forsvarlig
beslutningsgrunnlag.
Styringen skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

Samlet omtales disse gjerne som at mål- og resultatstyring er fastsatt som grunnleggende styringsprinsipp i staten. Styringen innebærer en årlig
syklus: Departementet fastsetter mål for underliggende virksomheter med utgangspunkt i Stortingets vedtak. Deretter fastsetter virksomhetene
egne mål og resultatkrav innenfor disse rammene.
Virksomhetene velger selv hvordan målene skal
nås innenfor gjeldende forutsetninger og tildelte
budsjettrammer. I etterkant rapporteres det oppover i hierarkiet om hvordan målene er nådd, og
disse vurderingene brukes deretter til læring og
som beslutningsgrunnlag for den videre styringen. Syklusen gjentas ved at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett gir Stortinget opplysninger
om oppnådde resultater for siste år, og redegjør
for begrunnelsen for neste års bevilgningsforslag
og resultatene som tilsiktes oppnådd.
Styringsdialogen
Med styringsdialog menes alle møter og dokumentutveksling av styringskarakter mellom departementet og en underliggende virksomhet. Regelverket fastsetter noen overordnede krav til styringsdialogen, og utover dette er det departementet selv som i samråd med virksomhetene fastsetter styringsdialogens form og innhold. De
generelle kravene er blant annet at styringsdialogen skal dokumenteres, og at styringen både
skal ha et ettårig og et flerårig perspektiv. Videre
fastsetter regelverket overordnede krav til to av
hovedelementene i den årlige styringsdialogen:
tildelingsbrevet og årsrapporten. Tildelingsbrevet
skal blant annet inneholde overordnede mål, styringsparametere som gjør det mulig å vurdere
måloppnåelse, administrative og budsjettmessige
fullmakter og krav til rapporteringen. Felles krav
til årsrapportene er blant annet at de skal inneholde årsregnskap samt beskrivelser og vurderinger av årets aktiviteter og resultater, styring og
kontroll i virksomheten og virksomhetens framtidsutsikter.1
1

«DFØ Veiledningsnotat: Årsrapport for statlige virksomheter», Direktoratet for økonomistyring, 2020.
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Loven regulerer systemet med forhåndsgodkjenning av prosjekter hos de regionale
komiteene for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, og stiller særlige krav til
helseforskningen, blant annet om samtykke fra
forskningsdeltakere, behandling av helseopplysninger og biologisk materiale og tilsyn.
Diverse standarder og kvalifikasjons- og autorisasjonskrav for ulike yrker legger rammer for
utdanningene som leder fram til disse yrkene.
For eksempel må de maritime utdanningene
forholde seg til kravene i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Økonomiregelverket fastsetter at alle statlige virksomheter skal ha en internkontroll, som skal dokumenteres. Formålet med internkontrollen er å forhindre feil og dermed blant annet sikre at ressursene brukes effektivt for å nå målene innenfor gjeldende rammer og regler, at regnskap og annen
informasjon er pålitelig, at verdier forvaltes forsvarlig, og at misligheter forebygges og avdekkes.
Regelverket pålegger virksomhetene å etablere visse rutiner og tiltak som del av internkontrollen. Alle kontrolltiltak skal forankres på overordnet nivå i virksomheten, og virksomheten må
veie nytten av tiltakene opp mot kostnadene de
medfører. Rutiner og tiltak skal blant annet bidra
til å identifisere risikofaktorer som kan medvirke
til at virksomhetens mål ikke nås, og korrigerende tiltak for å redusere disse risikoene. De skal
også sikre at viktig informasjon kommuniseres
effektivt og er lagret på en måte som ivaretar
informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

2.1.3 Bygg og eiendom
Styringen av bygge- og leiesaker ved de statlige
lærestedene følger i stor grad av felles rammer
som gjelder i staten. Regjeringens plan for utvikling, forvaltning og prioritering av universitets- og
høyskolebygg er presentert i Meld. St. 4 (2018–
2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Regnskap

Forvaltning av bygg og eiendom

Regelverket fastsetter en felles struktur for regnskapsrapportering i staten. Dette er en fordel
både for sammenlignbarheten og for en effektiv
ressursbruk i staten at virksomhetene har felles
rutiner. Riksrevisjonen reviderer regnskapene til
de statlige institusjonene, og kontrollerer også
institusjonenes forvaltning av statens interesser i
selskaper.

Statlige universiteter og høyskoler disponerer et
samlet areal på om lag 3,4 mill. kvadratmeter. Om
lag halvparten av dette er statlig eiendom som forvaltes av institusjonene selv. En fjerdedel er statlig
eiendom som forvaltes av Statsbygg, og en fjerdedel av arealet leies i det private markedet.
At lærestedet har forvaltningsansvaret for en
statlig eiendom innebærer at de selv har ansvar
for blant annet å vedlikeholde og drifte arealet, og
for å finansiere dette innenfor egen ramme. Institusjonene får også årlig fullmakt gjennom Stortingets budsjettbehandling til å avhende eiendom
i tråd med avhendingsinstruksen2 og kan bruke
salgsinntektene til andre lokaler. Større arealendringer og prinsipielle saker må legges fram for
departementet. Bygg forvaltet av Statsbygg inngår i statens husleieordning, en ordning der institusjonene betaler husleie til Statsbygg. Husleien
dekker statens investeringskostnad (avskrivninger og avkastning på investert kapital) og kostnadene ved eiendomsforvaltningen, inkludert
drift og verdibevarende vedlikehold.
De fleste institusjonene disponerer areal
under flere av de tre forvaltningsregimene, og fordelingen mellom dem varierer mye. Seks av institusjonene har forvaltningsansvar for statlig eien-

2.1.2 Særlig regelverk
I tillegg til det generelle regelverket for alle statlige virksomheter er det enkelte lover og særregler som gjelder for forskning generelt og for
forskning og utdanning innenfor enkelte fagområder spesielt:
– Forskningsetikkloven gjelder alle forskere og
forskning i Norge og skal bidra til at forskning
i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Loven stiller
krav til forskningsinstitusjoners opplæring av
de ansatte og til organiseringen av det
forskningsetiske arbeidet (redelighetsutvalg
og retningslinjer for behandling av saker om
mulige brudd på anerkjente forskningsetiske
normer).
– Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og
helsefaglig forskning på mennesker, humant
biologisk materiale eller helseopplysninger.

–

2

«Instruks om avhending av statlig eiendom mv.», kgl.res.
19. desember 1997.
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dom (de såkalt selvforvaltende institusjonene), og
for disse utgjør dette en hovedvekt av arealet de
disponerer (NTNU, UiO, UiB, NMBU, UiT og
NIH). For de fleste andre utgjør bygg forvaltet av
Statsbygg størstedelen av arealet, med unntak av
OsloMet – storbyuniversitet og Kunsthøgskolen i
Oslo som i hovedsak leier av private.
Styret er ansvarlig for å disponere institusjonens ressurser på best mulig måte, herunder lokaler og utstyr som støtter opp under institusjonens
samlede mål og planer. Universitets- og høyskoleloven stiller krav om at det fysiske læringsmiljøet er
fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
Kunnskapsdepartementet har fra 2019 stilt
krav om at institusjonene skal ha utarbeidet overordnede planer for utviklingen av bygningsmassen og effektiv bruk av eksisterende og nye
campuser. Slike campusutviklingsplaner eller
masterplaner for eiendomsforvaltningen har normalt et femårig perspektiv og er forankret i institusjonenes styrer. Selvforvaltende institusjoner skal
også ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og oppgraderinger med tilhørende årlige
budsjettavsetninger.
Styring og finansiering av byggeprosjekter
Byggeprosjekter kan være alt fra mindre justeringer og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse til store nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Styringen og finansieringen av prosjektene
skjer på ulike måter, og er avhengig av forvaltningsregimet for det aktuelle arealet:
i. Prosjekter i egen regi. Dette er byggeprosjekter
som de selvforvaltende institusjonene gjennomfører og finansierer på egen hånd innenfor
gjeldende budsjettramme.
ii. Brukerfinansierte byggeprosjekter. Dette er byggeprosjekter innenfor husleieordningen som
gjennomføres av Statsbygg på oppdrag fra en
institusjon. Institusjonen forplikter seg til å
dekke husleien som følger av prosjektet, innenfor gjeldende budsjettramme. Brukerfinansierte
prosjekter ble tidligere kalt kurantprosjekter.
iii. Ordinære byggeprosjekter. Ordinære byggeprosjekter finansieres over statsbudsjettet etter at
Stortinget vedtar kostnadsrammen3 og bevilger
midler i tråd med denne. Statsbygg har normalt
rollen som byggherre og ansvaret for å gjennomføre prosjektene. Ferdigstilte bygg fra ordinære prosjekter kan forvaltes av Statsbygg og
inngå i statens husleieordning, eller forvaltes av
institusjonen selv. Ved ordinære byggeprosjekter får institusjonen økt sine rammer med inntil
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75 pst. av den årlige husleien (husleiekompensasjon). For nybygg utenfor husleieordningen må
institusjonen dekke kostnader til eiendomsforvaltningen, inkludert drift og vedlikehold,
innenfor gjeldende budsjettrammer.
iv. Universitetsarealer i sykehus. Prinsipper for
planlegging, bygging og finansiering av universitetsarealer i nye sykehusbygg ble presentert
i Prop. 1 S (2017–2018) for Helse- og omsorgsdepartementet og er gjeldende fra 2018. Disse
prinsippene innebærer at de regionale helseforetakene som hovedregel eier arealene,
mens universitetene leier dem.
v. Prosjekter i samarbeid med private utleiere. Universiteter og høyskoler kan også realisere prosjekter i samarbeid med private aktører. Institusjonene inngår i slike tilfeller leieavtale med
private aktører på kommersielle vilkår. Dette
finansieres normalt innenfor gjeldende budsjettrammer, men det kan være aktuelt med
husleiekompensasjon.
Ved behov for bygg og arealer utover et visst
omfang, melder institusjonene det inn som en sak
til Kunnskapsdepartementet. Institusjonene har
selv et ansvar for å utrede sakene i tråd med gjeldende instrukser og regelverk. Visse instrukser
gjelder særlig for byggesaker og arealplanlegging.4 I tillegg gjelder generelle instrukser,
som utredningsinstruksen og særskilte krav for
store investeringsprosjekter i staten.5 Utredningen skal alltid vurdere mer effektiv utnyttelse
og endringer i eksisterende lokaler som et alternativ til nybygg og flere ulike løsninger.
Avhengig av prosjekttype og omfang stilles det
ulike krav til beslutninger på departements- eller
3

4

5

I prosjekteringen av byggeprosjekter lages det ulike anslag
for de samlede investeringskostnadene. Anslagene betegnes med en grad av usikkerhet. Styringsrammen for prosjektet, som er det byggherren er forventet å holde seg
innenfor, fastsettes til kostnadsanslaget P50, som betyr at
det er anslått en sannsynlighet på 50 pst. for at sluttkostnaden ikke overskrider anslaget. Kostnadsrammen som Stortinget foreslås å vedta, fastsettes til kostnadsanslaget P85,
og differansen mellom de to rammene omtales som
usikkerhetsavsetningen.
«Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig
sivil sektor», kgl.res. 13. januar 2017.
«Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging», kgl.res. 26. september 2014.
«Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter
der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer»,
rundskriv H-11/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014.
«Instruks om utredning av statlige tiltak», kgl.res.
19. februar 2016.
«Statens prosjektmodell: Krav til utredning, planlegging og
kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten»,
rundskriv R-108/19, Finansdepartementet, 2019.
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Tabell 2.1 Beslutningsprosesser i større statlige byggesaker
Prosjekttype og terskelverdi

Beslutningsprosess

Brukerfinansierte byggeprosjekter
med styringsramme på
minst 50 mill. kroner.

Kunnskapsdepartementet forelegger prosjektet for Kommunalog moderniseringsdepartementet for godkjenning.

Brukerfinansierte byggeprosjekter
med styringsramme på minst
100 mill. kroner.

Besluttes av regjeringen.

Avtaler med private utleiere med
framtidige leieforpliktelser på
minst 100 mill. kroner

Kunnskapsdepartementet forelegger saken for Kommunalog moderniseringsdepartementet for uttalelse. Kunnskapsdepartementet gir eventuell fullmakt til å inngå leieavtale.

Ordinære byggeprosjekter med
anslått kostnadsramme på
minst 300 mill. kroner.

Krav om avklaringsfase etter Kunnskapsdepartementets
beslutning om konseptvalg, hvor byggherren (Statsbygg) utarbeider en rapport som skal gi grunnlag for beslutning om oppstart av forprosjekt (OFP). Kommunal- og moderniseringsdepartementet må godkjenne rapporten eller saken forelegges
regjeringen. Etter forprosjektet tar regjeringen beslutning om
oppstart av byggeprosjektet og ev. forslag om startbevilgning
og kostnadsramme til Stortinget.

Prosjekter, inklusive leieavtaler
med private utleiere, med anslått
kostnadsramme på minst
1000 mill. kroner.

Statens prosjektmodell, som forvaltes av Finansdepartementet,
benyttes. Krav om konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av denne (KS1), før regjeringsbeslutning om konseptvalg.
Avklaringsfase med regjeringsbeslutning om oppstart av forprosjekt. Krav om ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KS2)
før regjeringsbeslutning om oppstart av byggeprosjektet og
Stortinget ev. forelegges forslag om startbevilgning og kostnadsramme.

regjeringsnivå eller særskilt bevilgning fra Stortinget, jf. tabell 2.1. I store byggeprosjekter hvor
Kunnskapsdepartementet er oppdragsgivende
departement, oppretter departementet prosjektråd. Prosjektrådet er et rådgivende organ. Blant
annet gjennom å utarbeide mandat fastsetter
Kunnskapsdepartementet hvordan prosjektet skal
være organisert med roller og ansvar. I prosjekter
i egen regi, brukerfinansierte prosjekter og
mindre leiesaker er Kunnskapsdepartementet
normalt ikke tungt involvert i gjennomføringen og
styringen av prosjektene.

2.2
2.2.1

Styring av universiteter og
høyskoler
Universitets- og høyskoleloven med
forskrifter

Særregler for universiteter og høyskoler finnes i
universitets- og høyskoleloven med forskrifter. Universitets- og høyskoleloven er nylig gjennomgått i

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler,
og regjeringen følger den opp med en lovproposisjon med forslag til endringer i loven våren 2021.
Loven inneholder både bestemmelser som fastsetter rammer for institusjonenes handlingsfrihet,
og bestemmelser som innskrenker departementets
styringsmuligheter. Den lovfestede faglige friheten
utvider handlingsrommet i forhold til det som normalt gjelder statlige organer. Noen av reglene gjelder organiseringen av institusjonene, ansettelser
og styrets og rektors oppgaver o.l. De fleste av de
mest spesifikke reglene gjelder utdanningsvirksomheten og studenters rettigheter og plikter, hvor
det er størst behov for både å sikre studentenes
rettsstilling og interesser og å ivareta hensynet til
et enhetlig, nasjonalt utdanningssystem.
Til sammen er mer enn 200 forskrifter hjemlet
i universitets- og høyskoleloven.6 Av disse er 72
6

Se oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven i
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
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fastsatt av departementet eller av Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT), mens de
øvrige er lokale forskrifter fastsatt av institusjonene. Av forskriftene fastsatt av departementet er
17 generelle forskrifter, mens 55 er forskrifter om
rammeplaner og retningslinjer for rammeplanstyrte utdanninger.
Faglig frihet og ansvar
En viktig del av regelverket er bestemmelsene
som sikrer den faglige friheten ved institusjonene.
På den ene siden sikres institusjonene fra instruksjon på visse områder ved at de ikke kan gis
pålegg om læreinnholdet i undervisningen, innholdet i forskningen eller individuelle ansettelser.
Dette avskjærer departementet instruksjonsmyndighet over de statlige lærestedene, og gir institusjonene en friere stilling enn statlige organer
generelt. Bestemmelsen gjelder også pålegg fra
eiere av private institusjoner eller oppdragsgivere.
På den andre siden pålegges institusjonene å
selv fremme og verne den akademiske friheten.
Dette må ses i sammenheng med bestemmelsene
som gir de ansatte frihet i undervisnings- og
forskningsvirksomheten, blant annet retten til å
velge emne og metode og retten til å offentliggjøre resultater.
Der institusjonene og de ansatte har frihet, har
de også ansvar. Institusjonene har ansvar for å
sikre et høyt faglig nivå og at anerkjente vitenskapelige og pedagogiske prinsipper overholdes.
Samtidig motsvares retten til offentliggjøring også
av en plikt til åpenhet om forskningsgrunnlaget
og -resultatene.
Organisering og ledelse ved institusjonene
Loven fastsetter overordnede rammer for hvordan
institusjonene skal være organisert. Alle de statlige institusjonene skal ledes av et styre som det
øverste organet. Styrets oppgaver og ansvar er
felles for alle institusjoner, både statlige og private. Dette inkluderer ansvaret for å fastsette mål
og resultatkrav, disponere økonomiske ressurser
og eiendom, legge planer for den faglige virksomheten og den faglige utviklingen og gi instruks for
og føre tilsyn med den daglige ledelsen.
Loven åpner for to modeller for organisering
av den øverste ledelsen. Hovedmodellen er at
institusjonene har ekstern styreleder som er
utpekt av departementet, og rektor som er ansatt
av styret, men institusjonene kan selv ved styrevedtak velge en modell med valgt rektor. Ansatt
rektor er daglig leder for både den faglige og den
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administrative virksomheten og er sekretær for
styret. En institusjon med valgt rektor skal ha en
administrerende direktør som er sekretær for
styret og øverste leder for den administrative virksomheten, mens rektoren da har det overordnede
ansvaret for virksomheten på styrets vegne.
Modellen med valgt rektor og en egen øverste
administrativ leder kalles ofte for delt ledelse, i
motsetning til såkalt enhetlig ledelse.
Utgangspunktet i loven er at styret har elleve
medlemmer fordelt på ulike grupper (fire ansatte i
undervisnings- og forskerstilling, én teknisk/
administrativt ansatt, to studenter og fire
eksterne), men institusjonen kan ved styrevedtak
fastsette hvilken sammensetning styret skal ha.
Loven stiller krav om at studenter og ansatte skal
være tilfredsstillende representert, og at ingen av
gruppene av interne medlemmer kan ha flertall
alene. De eksterne medlemmene kan ha flertall,
men et vedtak om en slik sammensetning krever
et flertall på minst to tredeler. Departementet har
utgitt en veileder om rammer for arbeidet til
styrene ved universiteter og høyskoler.7
Utover organiseringen av ledelsen fastsetter
styret selv den interne organiseringen ved institusjonen. Studentene skal ha minst 20 prosent av
medlemmene i kollegiale organ med beslutningsmyndighet. At studentene er representert i de
styrende organene, i tillegg til de ansatte, er et
uttrykk for at studentene i høyere utdanning ikke
bare er mottakere av en tjeneste, men inngår i det
faglige felleskapet som er definerende for en
høyere utdanningsinstitusjon.
Noen utvalg er pålagt gjennom lov eller av
departementet. Loven krever at alle institusjonene
(også private) har et læringsmiljøutvalg, som skal
ha like mange representanter fra studentene som
fra institusjonen. Utvalget skal årlig rapportere til
styret om arbeidet med læringsmiljøet og delta i
planleggingen av læringsmiljøtiltak, og kan gi
uttalelser om klager på læringsmiljøet. Gjennom
instruksjon har departementet også siden 2011
pålagt institusjonene å ha et Råd for samarbeid
med arbeidslivet. Studentene og arbeidslivets
parter skal være representert, men ellers er det
opp til institusjonene å bestemme hvordan rådet
skal være organisert.
Rammer for den faglige virksomheten
Den faglige virksomheten styres på flere ulike
måter gjennom regelverket, blant annet gjennom
7

«Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler», Kunnskapsdepartementet, 2019.
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fullmakter til å akkreditere utdanningstilbud og
tilby grader, krav til intern kvalitetssikring av
utdanningstilbud, og regler som gir rettigheter til
studenter og ansatte. Utover reglene som gjelder
vitenskapelige stillinger, er de fleste reglene knyttet til utdanningsområdet og spørsmål som opptak, læringsmiljø, utdanningsplan, eksamen og vitnemål, studentombud osv.
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for
livslang læring (NKR) er en nivådelt beskrivelse
av alle kvalifikasjonene i det formelle utdanningssystemet. Hvert nivå er henvist til det tilsvarende
nivået i det felleseuropeiske rammeverket (EQF),
som gjør det lettere å sammenligne kvalifikasjoner mellom land. Grader fra høyere utdanning er
innplassert i tre nivåer i rammeverket, hvor de
vanligste gradene i hvert nivå er bachelor, master
og ph.d. De to øverste nivåene omtales som
høyere grads nivå.
Akkreditering er et vilkår for å kunne tilby
høyere utdanning, og innebærer en faglig bedømming av om en institusjon eller et utdanningstilbud oppfyller bestemte kriterier gitt av departementet og NOKUT. Institusjonene har ulike fullmakter til selv å akkreditere studietilbudene sine
avhengig av hvilken kategori de tilhører. Universitetene har fullmakt til å akkreditere utdanningstilbudene sine på alle nivåer og fagområder, men det
er forutsatt at de er i dialog med NOKUT før de
etablerer tilbud på høyere grads nivå innenfor helt
nye fagområder. Høyskolene må søke NOKUT
om akkreditering av tilbud på høyere grads nivå
innenfor fagområder hvor de ikke allerede kan tildele grader på doktorgradsnivå. Hvilke grader de
enkelte institusjonene kan tildele, er fastsatt av
regjeringen gjennom forskrift om grader og
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften).
Utover kvalitetssikringen gjennom akkrediteringskravene stiller regelverket krav om at institusjonene skal ha et tilfredsstillende internt system
for kvalitetssikring, som også skal videreutvikle
kvaliteten i utdanningene. Akkrediteringskriteriene, nærmere krav til det systematiske kvalitetsarbeidet og beskrivelser av NOKUTs oppgaver
med akkreditering og tilsyn er fastsatt i forskrifter.
Departementet har fastsatt forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)
og NOKUT har fastsatt forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).
Utover det som følger generelt for statsansatte, er ansettelser til vitenskapelige stillinger

21

regulert i universitets- og høyskoleloven og de tilhørende forskriftene, som beskriver de formelle
rammene rundt utlysnings- og ansettelsesprosessene og regulerer adgangen til å ansette i midlertidige åremålsstillinger. Forskriftene om ansettelsesvilkår for visse midlertidige rekrutterings- og
kvalifiseringsstillinger (som postdoktor og stipendiat) regulerer lengden på åremålene, formålene
med stillingene, kriterier for ansettelse og planer
for gjennomføring av åremålsperiodene. Forskrift
om ansettelse og opprykk beskriver kriteriene for
ansettelse og kriteriene og framgangsmåten for
opprykk, for eksempel fra førsteamanuensis til
professor. Institusjonene kan fastsette ytterligere
krav for de ulike stillingstypene utover forskriften.
Særskilt om rammeplanstyrte utdanninger
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven
fastsetter Kunnskapsdepartementet rammeplaner for en rekke profesjonsutdanninger gjennom
forskrift. I tillegg har det blitt utarbeidet nasjonale
retningslinjer for flere av utdanningene. For helseog sosialfagene er de nasjonale retningslinjene
fastsatt av departementet gjennom forskrift, mens
øvrige nasjonale retningslinjer er fastsatt av fagutvalg i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Rammeplanene skal ivareta en nasjonal samordning av innholdet i utdanningene og at arbeidslivets behov for kompetanse dekkes. Rammeplanene angir en overordnet ramme for det faglige
innholdet i utdanningene og krav til organiseringen, som bruk av praksisstudier. Det fastsettes
rammeplaner for utdanninger der det er viktig å
sikre at de uteksaminerte kandidatene har en felles sluttkompetanse på tvers av ulike læresteder,
og at innholdet i utdanningen er tilpasset arbeidslivets kompetansebehov. Fullførte helseutdanninger fra et norsk lærested gir for eksempel rett til
autorisasjon som helsepersonell, og utdanningene
må dermed sikre at kandidatene har den kompetansen som helsetjenestene forutsetter.
Departementet bruker også andre styringsvirkemidler overfor disse utdanningene, se tabell
2.2. Gjennom universitets- og høyskoleloven har
departementet hjemmel til å fastsette spesielle
opptakskrav for enkeltutdanninger eller fagområder når hensynet til gjennomføringen av studiene
gjør dette nødvendig. Blant profesjonsutdanningene har utdanning som grunnskolelærer, lektor
og sykepleier nasjonalt fastsatte opptakskrav for
karakterer i norsk og matematikk og for skolepoeng (karaktergjennomsnitt pluss visse tilleggspoeng). Departementet har også hjemmel til å
bestemme at det skal avholdes obligatoriske
107

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring - 21/01181-1 Styringsmeldingen, deltakelse på høring : Styringsmeldingen

22

2020–2021

Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

Tabell 2.2 Nasjonale styringsvirkemidler i ulike profesjonsutdanninger
Lærerutdanningene

Sykepleierutdanning

Andre helseog sosialfagutdanninger

Kandidatmåltall







Nasjonale karakterkrav





Nasjonal deleksamen





Rammeplan / nasjonale
retningslinjer fastsatt av
departementet





Nasjonale retningslinjer
fastsatt av UHR



1



Ingeniørutdanning

Regnskap og
revisjon



1



Rammeplanen for bachelor i regnskap og revisjon er under utfasing.

nasjonale deleksamener i enkelte emner. I 2020
ble det avholdt nasjonal deleksamen i matematikk
for grunnskolelærerutdanningene og i anatomi,
fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen.
Kandidatmåltallene er et minstekrav til hvor
mange kandidater lærestedene er forventet å
uteksaminere fra ulike utdanninger per år. Kravene er fastsatt av departementet i tildelingsbrevet til de statlige institusjonene gjennom den
generelle instruksjonsmyndigheten, og som en
forutsetning for tilskuddet i tilskuddsbrevet til de
private.
Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
gjennomfører i norsk rett europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner med senere endringer
(yrkeskvalifikasjonsdirektivet). Direktivet inneholder harmoniserte minimumskrav til utdanning
for enkelte yrker (lege, tannlege, sykepleier, jordmor, provisorfarmasøyt, veterinær og arkitekt).
Kravene i direktivet gjelder forhold som blant
annet utdanningenes varighet, obligatoriske fag
og praksisstudier. I Norge er alle disse yrkene lovregulert, unntatt arkitekt. Arkitektutdanningene
ved de tre lærestedene i Norge som tilbyr dette,
tilfredsstiller kravene i direktivet.

2.2.2 Finansiering
Universitetene og høyskolene i Norge er i all
hovedsak offentlig finansiert. I 2019 var 91 pst. av
driftsinntektene til lærestedene under Kunnskapsdepartementet fra offentlige kilder. Av disse inntektene kom 86 pst. gjennom direkte bevilgninger,
og av bevilgningene utgjør rammebevilgningen
99 pst. For alle institusjonene utgjør altså ramme-

bevilgningen størstedelen av finansieringen, men
den bestemte fordelingen på finansieringskilder
varierer mye. I det ene ytterpunktet kommer tilnærmet alle inntektene fra rammebevilgningen,
mens i det andre utgjør den to tredjedeler av inntektene. Fordelingen mellom ulike inntektskilder
er i all hovedsak stabil over tid. Tabell 2.3 viser
både fordelingen for institusjonene totalt og
spredningen i fordelingen blant institusjonene i
løpet av 2015–2019.
Rammebevilgningen
Strategisk handlingsrom
Rammebevilgningen er den tildelingen universitetene og høyskolene mottar fra Kunnskapsdepartementet under kap. 260, post 50 i statsbudsjettet.
Tildelingen er i hovedsak en rammefinansiering
som gir institusjonene et stort handlingsrom til å
disponere ressursene for å nå de overordnede
målene best mulig. Departementet har blant
annet ikke fordelt tildelingen mellom formålene
utdanning og forskning.
Handlingsrommet er imidlertid begrenset på
noen punkter. I enkelte tilfeller blir budsjettøkninger øremerket til konkrete formål. For tildelinger
uten noen bestemt tidsavgrensning blir øremerkingen som regel bare formelt uttrykt i tildelingsbrevet hvor budsjettøkningen legges inn i rammebevilgningen. Som regel er det forventet fra både
departementets og institusjonens side at aktiviteten videreføres også i påfølgende år uten at det gis
formelle pålegg. Det er samtidig klart at departementet ikke forventer at alle slike øremerkinger
skal anses som bundet for evig. Det kan dermed
ikke gis et nøyaktig tall på hvor stor del av bevilg108
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Tabell 2.3 Inntekter for statlige universiteter og høyskoler, etter kilde. Mill. kroner og prosent av
driftsinntekter
2019

2015–2019

Totalt

Totalt

Per institusjon

Mill. kr

Pst.

Pst.

Min.

Median

Maks.

35 757

77,9

78,7

67,6

86,8

99,4

Norges forskningsråd

3 578

7,8

7,5

-

2,5

13,5

Andre offentlige bidragsinntekter

1 982

4,3

3,9

0,0

3,3

8,4

EU-inntekter

689

1,5

1,3

-

0,4

2,5

Andre bidragsinntekter

752

1,6

1,7

-

0,8

5,8

Offentlige oppdragsinntekter

481

1,0

1,0

-

0,6

4,1

Andre oppdragsinntekter

329

0,7

0,7

-

0,5

3,0

2 340

5,1

5,2

0,1

3,6

11,1

Inntekt fra bevilgninger

Andre inntekter

ningene som er bundet av slike eksplisitte øremerkinger, men omfanget er begrenset.
De største begrensningene i handlingsrommet
for rammebevilgningen er knyttet til eksplisitte
eller implisitte forventninger til resultatene som
skal oppnås. For utdanninger med kandidatmåltall
(lærer- og helseutdanninger) legger ikke departementet detaljerte føringer på hvilke beløp som
skal brukes, men det forventes at institusjonene
ikke uteksaminerer færre kandidater enn måltallet, som utgjør et minimumskrav. Ved tildelinger som skal gi økt utdanningskapasitet forventes
det at aktiviteten målt i gjennomførte studiepoeng
øker, og ved tildelinger til rekrutteringsstillinger
forventes det flere avlagte doktorgrader og personer i postdoktorstillinger. Slike eksplisitte forventninger legger begrensninger på institusjonenes
handlingsrom til å disponere ressursene. Siden
institusjonene har handlingsrom til å bestemme
akkurat hvordan disse forventningene nås, kan
begrensningene ikke uttrykkes nøyaktig i kroner
og øre, men de vil for noen institusjoner utgjøre
en betydelig del. For enkelte institusjoner vil for
eksempel studenter på utdanninger med kandidatmåltall utgjøre en stor del av studentmassen og
institusjonen har dermed begrensede muligheter
til å omprioritere innenfor rammen.
I løpet av perioden 2001–2004 ble alle de statlige lærestedene nettobudsjetterte. Det innebærer
at de har unntak fra bruttoprinsippet i bevilgningsreglementet om at utgifter og inntekter bevilges
hver for seg, og de får i stedet bevilget en netto
utgiftsramme. De kan dermed selv disponere alle
inntekter utover dette, og slik påvirke omfanget av

egen virksomhet utover det som finansieres av
bevilgninger over statsbudsjettet. De kan også
overføre ubrukte midler til neste år (avsetninger).
De nettobudsjetterte organene omtales som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Sammenlignet med ordinære, bruttobudsjetterte forvaltningsorganer gir det institusjonene større fleksibilitet til å utnytte eksterne finansieringskilder,
til å fordele mellom drift og investeringer og til å
planlegge over flere år.
I 2020 fastsatte Kunnskapsdepartementet et
regelverk for avsetningene ved universiteter og
høyskoler, jf. Prop. 1 S (2020–2021). Avsetninger
til investeringer har ingen beløpsgrense, men skal
knyttes til konkrete planlagte investeringer med
beløp og årstall. Fra 2022 vil avsetninger til andre
formål som overstiger fem prosent av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet som hovedregel føres tilbake til statskassen.
Fastsetting av rammebevilgningen
Rammebevilgningen til hver institusjon fastsettes
med utgangspunkt i tildelingen for saldert budsjett for året før, og med endringer lagt til denne.
Siden innføringen av finansieringssystemet i 2002,
jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002), har endringene vært
av to typer: på den ene siden har man den resultatbaserte uttellingen og på den andre har man
andre budsjettendringer som følge av nye eller
økte satsinger og innsparinger. Den resultatbaserte uttellingen beregnes på bakgrunn av
resultatendringene på indikatorene i systemet,
kombinert med de forhåndsbestemte satsene for
109
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indikatorene. Det har vært gjort noen endringer i
utvalget av indikatorer og satser for den resultatbaserte uttellingen, men hovedtrekkene har vært
stabile, og det har gått flere år mellom de større
endringene (2006 og 2017). Grunnlaget for fastsettingen av den resultatbaserte uttellingen har
dermed som regel vært kjent for institusjonene på
forhånd. Innretningen av det resultatbaserte
systemet spesifiseres av departementet i den
årlige orienteringen om statsbudsjettet for universiteter og høyskoler (kalt Blått hefte).8 Dette inkluderer satsene og resultatgrunnlaget for den faktiske uttellingen i et budsjettår, og dataspesifikasjonene for kommende år.
Av andre typer budsjettendringer har de mest
omfattende vært økte bevilgninger til utdanningskapasitet (studieplasser) og flere stipendiat- og
postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger). Andre
typer budsjettendringer har gjeldt utstyrsmidler,
husleiemidler for nye bygg og mer eller mindre
generelle styrkinger av bevilgningen eller nye midler til konkrete tiltak ved enkeltinstitusjoner. Siden
2015 har det blitt lagt inn årlige reduksjoner som
følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. For 2021 utgjorde dette 0,6 pst. av bevilgningen.
Grunnlaget for fastsettingen av andre budsjettendringer enn den resultatbaserte uttellingen
varierer naturlig fra sak til sak. Et fåtall har
utgangspunkt i konkrete behov eller satsinger
som bare finnes ved enkeltinstitusjoner, for
eksempel knyttet til et nytt bygg. For de vanligste
endringene, som økt kapasitet i utdanning og
forskning, er grunnlaget som regel formulert ut
fra et behov på nasjonalt nivå. Midlene fordeles så
på institusjonene ut fra visse kriterier eller pro
rata. Disse kriteriene er ikke kunngjort i forkant
og varierer over tid og fra tildeling til tildeling.
Fordelingsgrunnlaget kan kombinere objektive
kriterier med politisk skjønn. Skjønnsvurderinger,
for eksempel av hvilke fagområder som skal prioriteres, bygger i sin tur ofte på gjennomførte analyser av behov i samfunnet, men uten at det er
noen direkte forhold mellom disse datakildene og
de konkrete budsjettendringene. I fordelingen av
midler til studieplasser har det inngått kriterier
som søkertall og kapasitet (inkludert praksisplasser) innenfor prioriterte fagområder og gjennomføring av tidligere tildelinger.
Institusjonene gir sine innspill til statsbudsjettet i et samlet, styrebehandlet forslag med frist
1. november to år før budsjettåret. Disse satsings8

http://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh

2020–2021

forslagene inngår i grunnlaget for departementets
vurderinger og forslag i budsjettprosessen.
Annen statlig finansiering
Den statlige finansieringen utenom rammebevilgningen kan deles inn i to hovedtyper:
– øremerkede bevilgninger til forskning og høyere utdanning gjennom programmer o.l. (som
Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og Kompetanse Norge)
– bidrags- og oppdragsinntekter fra statlige organer generelt
Førstnevnte inngår som en del av den nasjonale
politikken for forskning og høyere utdanning.
Kunnskapsdepartementet har et koordineringsansvar for denne finansieringen, og er også den
største finansieringskilden. Investeringer i universitets- og høyskolebygg gjennom Statsbygg kan
også regnes til denne kategorien, men i motsetning til de andre tilskuddene som forvaltes i
underliggende etater e.l., besluttes store bygg- og
infrastrukturinvesteringer enkeltvis i departementene, regjeringen og Stortinget.
Den andre typen finansiering besluttes i de
enkelte statlige organene, og har ingen sentral
koordinering. Eksempler på slik finansiering kan
være konkrete forsknings- eller konsulentoppdrag, finansiering av videreutdanninger, eller
finansiering fra programmer som ikke er avgrenset til høyere utdanning eller forskning (f.eks. fra
Digitaliseringsdirektoratet).
Finansiering fra EUs programmer for
forskning, innovasjon og utdanning regnes ikke
sammen med den nasjonale statlige finansieringen i statistikken siden midlene i siste instans
kommer fra Europakommisjonen. Men siden
Norge betaler høye kontingenter for å delta i disse
programmene, er de indirekte viktige kanaler
også for den norske finansieringen, og inngår som
et viktig element i den nasjonale politikken for
forskning og høyere utdanning.
De nasjonale forskningsprogrammene og også
EUs forskningsprogrammer er ikke avgrenset til
universiteter og høyskoler, og tildelinger fra disse
skjer dermed i konkurranse med andre sektorer,
som forskningsinstitutter og næringsliv. Programmer for høyere utdanning er naturlig avgrenset til
universiteter og høyskoler, men det finnes en viss
konkurranse med fagskoler om tilskuddene gjennom Kompetanse Norge.
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Tabell 2.4 Universitets- og høyskolesektorens deltakelse i utvalgte kategorier av virkemidler i Norges
forskningsråd. Tilslagsrate og andel basert på totalt innvilgede beløp for søknader i perioden 2015–2019.
Prosent.
Tilslagsrate
totalt

UH-sektorens andel
av ordningens
Tilslagsrate
innvilgede beløp
for UH-sektor

Ordningens andel
av UH-sektorens
innvilgede beløp

Store programmer

22

19

38

22

Handlingsrettede programmer

16

16

51

17

Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

30

27

11

4

Grunnforskningsprogrammer

20

21

86

4

Fri prosjektstøtte

10

10

78

25

Senterordninger

19

17

69

18

Infrastruktur

17

16

49

6

Mens rammebevilgningen er fordelt på institusjonene av departementet, men i liten grad rettet
mot spesifikke formål, er det omvendt for finansieringen gjennom programmer i Forskningsrådet
mv. For disse har myndighetene angitt noen overordnede formål, men ikke fordelingen på institusjoner. Fordelingen avhenger av hva institusjonene velger å søke på, og av kvaliteten på søknadene.
Tabell 2.4 viser hvordan universitets- og høyskolesektorens deltakelse har vært fordelt på
ulike kategorier av programmer i Forskningsrådet for søknader levert i perioden 2015–2019.
Ordningene for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) og
for infrastruktur er ikke avgrenset til bestemte
fag- eller temaområder, og det samme gjelder de
største senterordningene (rettet mot fremragende
forskning og forskningsdrevet innovasjon). Disse
ordningene er avgrenset etter prosjekttype og
-størrelse og av det generelle formålet (utelukkende forskning av høy kvalitet eller også innovasjonspotensial). Til sammen er nesten halvparten
av sektorens samlede tildeling i innvilgede søknader innenfor disse ordningene, mens den andre
halvparten er i tematisk avgrensede programmer.
Universiteter og høyskoler er mottaker av
hovedvekten av midlene innfor FRIPRO og senterordningene. Innenfor de tematisk avgrensede programmene varierer sektorens deltakelse etter
type program. Sektoren står for en lav andel
innenfor de brukerstyrte innovasjonsprogrammene, som i hovedsak er rettet mot næringslivet,
men har en høy andel innenfor de mer grunnforskningsorienterte programmene (som programmer for kjerneforskning, romforskning og

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger).
Innenfor de handlingsrettede programmene
(innenfor temaer som helse, utdanning, velferd og
miljø) mottar universiteter og høyskoler omtrent
halvparten av midlene, og en noe mindre andel
innenfor de såkalte Store programmene (på områder som muliggjørende teknologier, energi, helse,
klima og havbruk).
Tilslagsraten er målt som det samlede beløpet
i innvilgede søknader som andel av det samlede
omsøkte beløpet. I tabell 2.4 er tilslagsraten vist
for alle søknader i kategorien og særskilt bare for
universitetene og høyskolenes søknader. Tilslagsraten er rundt ti prosent for FRIPRO, og i underkant av tjue prosent for senterordningene samlet.
Senterordningene innebærer et betydelig høyere
beløp per søknad enn programmene som inneholder prosjektstøtte. Tilslagsraten er generelt
høyere i de tematiske programmene.
Andre finansieringskilder
Utover den statlige finansieringen kan institusjonene hente finansiering til prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, næringsliv og organisasjoner, og fra kilder i utlandet. Det skilles mellom
oppdragsfinansiert aktivitet, hvor en oppdragsgiver har krav på en motytelse fra institusjonen
mot betaling, og bidragsfinansiert aktivitet, hvor
det inngås avtale om støtte til prosjekter, men uten
at resultatene tilfaller støttegiveren. De siste fem
årene har kommuner og fylkeskommuner bidratt
med 3 pst. av de samlede bidragsinntektene, og 10
pst. av oppdragsinntektene. Fra private kilder i
Norge (næringsliv, stiftelser og organisasjoner)
111
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Tabell 2.5 Statlige universiteter og høyskoler, etter antall registrerte studenter og antall studiesteder
1 studiested

2–3 studiesteder

18 100–42 400 –
studenter
–

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

–

11 500–17 200 –
studenter

Universitetet i Stavanger –

–

5 studiesteder eller flere

–
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i SørøstNorge

Universitetet i Agder

Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske
universitet
Høgskulen
på Vestlandet
Høgskolen i Innlandet
Nord universitet

–
–
–
–

3 000–7 300
studenter

–
–

100–1 200
studenter

–
–
–
–
–

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Høgskulen i Volda

–
–
–

Høgskolen i Østfold
Norges handelshøyskole
Høgskolen i Molde,
vitenskapelig høgskole
i logistikk

Norges idrettshøgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Samisk høgskole

var andelene 11 pst. og 26 pst. Denne fordelingen
varierer mye mellom institusjonene.
Videre kan institusjonene motta andre inntekter fra salg og gaver. Salgsinntekter omfatter
egenbetaling fra kursdeltakere og studenter, salg
av eiendom og utstyr, pasient- og museumsinntekter, laboratorietjenester mv.

2.2.3

Organisering av universitets- og
høyskolesektoren
Regjeringen har ansvaret for at universitets- og
høyskolesektoren er organisert i en struktur av
institusjoner som samlet dekker landets behov på
en hensiktsmessig måte. Det er i dag 21 statlige
universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet. Institusjonene er svært forskjellige langs flere akser: størrelse – både i form av
ansatte, studenter og geografisk utstrekning – faglig profil, forholdet mellom utdanning, forskning
og utviklingsarbeid og forholdet mellom gradsnivåene i studieporteføljen.
For de fleste av disse kjennemerkene er institusjonene spredt langs et kontinuum, og ikke oppdelt i klart ulike kategorier. Målt i antall studenter

fordeler institusjonene seg fra Samisk høgskole,
med under 150 studenter, til Norges teknisknaturvitenskapelige universitet med over 40 000.
Tabell 2.5 illustrerer to aspekter ved denne mangfoldigheten gjennom å gruppere institusjonene
både etter antall studenter og antall studiesteder.
Profilen til institusjonene er i svært liten grad
formelt styrt av Kunnskapsdepartementet. Dagens
forventninger til hver av institusjonens faglige og
geografiske profil er i liten grad gjort eksplisitte,
men følger implisitt av historikken av styringssignaler fra institusjonens opprettelse og av strategiske beslutninger fattet av institusjonene selv.
Regjeringen iverksatte i 2016 og 2017 en strukturreform som ble lagt fram i Meld. St. 18 (2014–
2015) Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i
universitets- og høyskolesektoren. Resultatet av
reformen var at antallet institusjoner under Kunnskapsdepartementet ble redusert fra 33 til dagens
21 gjennom til sammen syv sammenslåinger. Med
strukturreformen ønsket regjeringen å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner, med
tydelige faglige profiler og samtidig beholde
mangfoldet i sektoren. I prosessen ble det lagt
stor vekt på frivillighet og at initiativet til konkrete
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sammenslåinger skulle komme fra institusjonene
selv. Departementet ba alle institusjonene om å
vurdere mulighetene for sammenslåinger, der det
var et premiss at antall institusjoner skulle reduseres. Innenfor disse rammene fant institusjonene
selv fram til de sammenslåingene som har skjedd.
Reformen er gjenstand for en forskningsbasert
evaluering som gjennomføres i perioden 2019–
2023.
Kunnskapsdepartementets andre underliggende
virksomheter
I tillegg til universitetene og høyskolene har
Kunnskapsdepartementet flere andre underliggende virksomheter som inngår i den samlede
styringen av universitets- og høyskolesektoren.
Rollene til virksomhetene har utviklet seg over tid
i takt med endringer i politikken, og det er gjort
flere organisasjonsendringer de siste tiårene.
Regjeringen har besluttet å slå sammen flere av
dagens virksomheter til Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse med virkning 1. juli
2021 og å etablere et samlet tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren 1. januar 2022.
Disse organisasjonsendringene er nærmere
omtalt i avsnitt 4.5.
Som forvaltningsorganer er universitetene og
høyskolene direkte underlagt departementet, og
etter økonomiregelverket i staten kan ikke departementets ansvar for etatsstyringen delegeres.
Departementets underliggende organer har dermed ikke noen instruksjonsmyndighet overfor
universitetene og høyskolene eller utgjør et nivå
mellom departementet og institusjonene. Videre
har alle oppgaver også overfor andre typer av
institusjoner enn universiteter og høyskoler, som
andre forskningsinstitusjoner eller fagskoler.
Gjennom ulike finansieringsordninger påvirker Norges forskningsråd og det kommende
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
ressursfordelingen mellom institusjonene, og har
dermed innflytelse over hvilke aktiviteter som finner sted hvor. De overordnede rammene for finansieringsordningene, som formål og omfang, er i
stor grad bestemt av eller i dialog med departementene, mens direktoratene har ansvar for den
konkrete utformingen av ordningene og hvordan
søknadene behandles. De underliggende virksomhetene disponerer også andre typer ressurser
enn ren finansiering som har betydning for institusjonene, som digital infrastruktur eller digitale
tjenester.
Styringsrollen til Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen (NOKUT) er hjemlet i universitets-
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og høyskoleloven, se avsnitt 2.2.1, og utøves primært gjennom oppgavene med akkreditering av
institusjoner og utdanningstilbud og med å føre
tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning.
Direktoratene har også mer indirekte roller i
styringen enn de konkrete oppgavene som er
knyttet til finansiering eller hjemlet i lov. Både
Norges forskningsråd og Direktoratet for høyere
utdanning og forskning gir departementet råd,
blant annet i form av innspill til strategier, som
igjen kan påvirke rammebetingelsene for universitetene og høyskolene. De har også en indirekte
påvirkningsmulighet gjennom ansvaret for virkemidler som gir informasjon om virksomheten og
resultatene til universiteter og høyskoler, nærmere omtalt i avsnitt 2.4.

2.2.4 Styring og ledelse ved institusjonene
Som nevnt under avsnitt 2.2.1 er det styret som i
henhold til universitets- og høyskoleloven er det
øverste organet ved institusjonene. Det innebærer
et ansvar for at den faglige virksomheten holder
høy kvalitet, og for at institusjonene driver effektivt og i overenstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de målene som Kunnskapsdepartementet setter. Styret har dermed et
stort ansvar for at institusjonen oppfyller sine forpliktelser og også utvikler seg mot de målene som
settes for virksomheten. Styret kan imidlertid
delegere avgjørelsesmyndigheten til andre ved
institusjonene, så lenge loven ikke sier at avgjørelsen treffes av styret selv.
I praksis er mye av den daglige driften delegert fra styret til institusjonenes ledelse ved rektor og rektors ledergruppe: pro- og viserektorer,
dekaner (fakultets- og avdelingsledere), direktører (administrative ledere på nivå 2) og andre
ledere på nest øverste nivå. En ansatt rektor er
daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet (såkalt enhetlig ledelse) og
har ansvaret både for å forberede saker for styret
og implementere styrets vedtak. Styret ledes da av
en ekstern styreleder som er oppnevnt av departementet. En valgt rektor er også styreleder og
leder institusjonen sammen med en administrativ
direktør som da har det øverste ansvaret for den
administrative virksomheten og fyller rollen som
styrets sekretær.
Utover nivået med rektor, og eventuelt administrerende direktør, er det styret selv som fastsetter virksomhetens interne organisering på alle
nivåer, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-2.
Dette innebærer at de ulike institusjonene organiserer sin faglige og administrative virksomhet på
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ulike måter. De fleste institusjonene har en modell
der ansvaret for den daglige virksomheten fordeles mellom rektor (og eventuelt administrerende direktør) og et visst antall pro- eller
viserektorer og direktører med administrative
ansvarsområder. Den faglige virksomheten organiseres i de fleste tilfeller i fakulteter, eventuelt
avdelinger, som ledes av en dekan. Fakultetene er
normalt inndelt ut fra fagområder, som oftest
organisert i institutter under fakultetsnivået som
ledes av en instituttleder. Unntaket er enkelte høyskoler, slik som for eksempel Norges handelshøyskole, som kun har instituttnivået.
Institusjonene kan selv velge om dekaner og
instituttledere ansettes eller velges blant de
ansatte. Modellene kan kombineres slik at det er
ulik modell for de ulike nivåene eller mellom ulike
fakulteter. Også her vil en ansatt leder ha både
faglig og administrativt lederansvar, mens en valgt
leder i noen tilfeller vil lede fakultetet sammen
med en ansatt fakultetsdirektør som har det administrative lederansvaret. Enkelte institusjoner har
også senterenheter utenfor «hovedmodellen»
med fakulteter og institutter, der senterleder rapporterer direkte til prorektor eller rektor. Et
eksempel er Senter for profesjonsstudier ved
OsloMet der senterleder tilsettes av universitetsstyret og rapporterer til rektor.
Utover dette har de fleste institusjonene både
fakultets- og institusjonsstyrer, eventuelt råd, og
forsknings- og utdanningsutvalg på både sentralt
og lokalt nivå. Disse har også i mange tilfeller fått
delegert myndighet fra styret og kan for eksempel
oppnevne medlemmer til innstillingsutvalg, fatte
enkelte beslutninger knyttet til studier eller fastsette interne retningslinjer ved det enkelte fakultet. I tillegg kommer utvalg institusjonene er
pålagt å ha, slik som et læringsmiljøutvalg, et
forskningsetisk redelighetsutvalg og et råd for
samarbeid med arbeidslivet.
Den interne organiseringen og styringsstrukturene ved institusjonene påvirkes av rammene
som er satt i den nasjonale politikken. For eksempel har flere institusjoner gått over til modellen
med ansatt rektor etter at modellene ble sidestilt i
universitets- og høyskoleloven og kunne velges
med alminnelig flertall fra 2016.

2.3

Kunnskapsdepartementets
styringsdialog med universitetene
og høyskolene

Styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene skjer innenfor de generelle

2020–2021

rammene i økonomiregelverket i staten (se avsnitt
2.1.1) og spesifikke rammer som er fastlagt av
departementet i samråd med institusjonene.
Begrepet «styringsdialog» omfatter alle møter og
dokumentutveksling av styringskarakter mellom
departementet og institusjonen, men betegnelsen
brukes ofte mer snevert om de elementene i dialogen som gjentas årlig. Det samme gjelder
begrepet etatsstyring.
Generelle instrukser
Departementet har fastsatt en virksomhets- og
økonomiinstruks som angir myndighets- og
ansvarsfordelingen mellom departementet og
institusjonene slik den går fram av lovverket og
økonomiregelverket. Instruksen fastsetter videre
noen ytterligere krav til styringen, blant annet at
utviklingsavtaler med institusjonene og skriftlige
tilbakemeldinger fra departementet skal være en
del av styringsdialogen.
De statlige universitetene og høyskolene får
årlig fullmakt gjennom stortingsvedtak i budsjettbehandlingen til å opprette og delta i aksjeselskap
av faglig interesse. Kunnskapsdepartementet har
fastsatt retningslinjer for forvaltningen av statens
eierinteresser i slike selskaper. Departementet
har også fastsatt et reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og
erverv av aksjer (rundskriv F-07-13). Reglementet
inneholder blant annet krav til organiseringen av
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Departementet har også fastsatt et regelverk for avsetningene ved universiteter og høyskoler (se avsnitt
2.2.2).
Samfunnssikkerhetsinstruksen
legger
til
grunn at arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap skal være basert på systematisk risikostyring, og forutsetter blant annet at hvert
departement gjør systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser for sine ansvarsområder og iverksetter nødvendige risikoreduserende tiltak. Kunnskapsdepartementet har etablert et styringsdokument for samfunnssikkerhet og beredskap med
krav og anbefalinger som gjelder hele departementets ansvarsområde, og egne retningslinjer
om informasjonssikkerhet og personvern for
underliggende virksomheter innenfor høyere
utdanning og forskning.9 For å ivareta ansvaret
9

«Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i
Kunnskapsdepartementets sektor», Kunnskapsdepartementet, 2011, sist revidert i 2018.
«Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere
utdanning og forskning», rundskriv F-04-20, Kunnskapsdepartementet, 2020.
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for risikostyring har Kunnskapsdepartementet og
Unit etablert en styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern med utgangspunkt i
standarden ISO/IEC 27014:2013 Governance og
information security. Modellen beskriver departementets og direktoratets ansvar og oppgaver i
sektorstyringen av informasjonssikkerhet og personvern, og inngår i etatsstyringen av dette
området. Videre har departementet og Unit gjort
gjeldende Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser,
som beskriver roller og ansvar i krisehåndtering
og for eksempel gir Uninett mandat til å stenge
nettilknytningen til virksomheter i krisetilfeller.
Den årlige styringsdialogen
Den faste syklusen i styringsdialogen har følgende hovedelementer:
– tildelingsbrev fra departementet (foreløpig i
oktober og endelig i desember før budsjettåret)
– årsrapport fra institusjonene (mars året etter
budsjettåret)
– etatsstyringsmøte (mai/juni, hovedsakelig
annet hvert år for hver institusjon)
– skriftlig tilbakemelding fra departementet
(juni)
– innspill fra institusjonene til neste statsbudsjett
(november to år før budsjettåret)
Tildelingsbrev
På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak sender
departementet et tildelingsbrev til styret ved hver
institusjon, der departementet stiller det tildelte
beløpet til disposisjon og gir de fullmakter som
følger av Stortingets vedtak. I tråd med kravene i
økonomiregelverket fastsetter tildelingsbrevet
også overordnede mål, styringsparametere for å
vurdere måloppnåelse og krav til rapporteringen.
Tildelingsbrevet er departementets viktigste
kanal for å formidle forventninger og krav for budsjettåret. Føringer knyttet til den faglige aktiviteten skjer i hovedsak gjennom budsjettendringene
(se avsnitt 2.2.2). Det dreier seg om endrede rammer til økt utdanningskapasitet generelt eller
innenfor bestemte fagområder, midler til doktorgradsutdanning og postdoktorer (rekrutteringsstillinger) eller midler til andre typer satsinger.
Alle budsjettendringene beskrives i den årlige orienteringen om statsbudsjettet for universiteter og
høyskoler. Dette utgjør et foreløpig tildelingsbrev
med utgangspunkt i regjeringens budsjettforslag,
og legges fram samtidig med budsjettproposi-
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sjonen i oktober. En revidert versjon med
utgangspunkt i saldert budsjett inngår som et vedlegg til det endelige tildelingsbrevet, som vanligvis sendes i slutten av desember. Ved endrede tildelinger i løpet av året, som i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett, sendes det supplerende tildelingsbrev (i noen tilfeller omtalt som tillegg til tildelingsbrev).
I tillegg til de konkrete tildelingene og de fastsatte målene beskriver tildelingsbrevene prioriterte områder i regjeringens politikk mer generelt, og viser til aktuelle stortingsmeldinger, strategier o.l. Brevene inneholder også administrative
føringer. Blant disse er de såkalte fellesføringene,
som fastsettes av regjeringen og som inngår i tildelingsbrevene for alle statlige virksomheter.
Fellesføringene varierer fra år til år, og gjelder
generelle områder som personalpolitikk (for
eksempel om lærlinger og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne), administrativ
effektivisering, IKT og offentlige data osv. Innenfor IKT-området sammenstiller det årlige Digitaliseringsrundskrivet pålegg og anbefalinger om
digitalisering i offentlig sektor.10 Kunnskapsdepartementet stiller også egne administrative
krav til virksomhetene innenfor sitt ansvarsområde, f.eks. knyttet til områder som samfunnssikkerhet og beredskap, informasjonssikkerhet
og personvern, personalpolitikk (midlertidige stillinger, likestilling, mv.), byggforvaltning og etterlevelse av ulike typer regelverk. Utviklingsavtalen
med hver institusjon inngår også som en del av
det årlige tildelingsbrevet. Mål- og resultatstyringen og utviklingsavtalene er nærmere
omtalt i avsnitt 4.1.
Årsrapport og annen rapportering
I tildelingsbrevet fastsetter departementet årlig
krav til institusjonenes rapportering innenfor de
overordnede rammene i økonomiregelverket.
Årsrapporten er det mest sentrale dokumentet i
rapporteringen til departementet. Årsrapporten
skal gi et dekkende bilde av institusjonens resultater som gir grunnlag for å vurdere måloppnåelse
og ressursbruk, og inneholde annen informasjon
som er av betydning for departementets styring.
Institusjonene skal også beskrive sine planer og
prioriteringer framover og vurdere framtidsutsiktene i både et ettårig og et flerårig perspektiv.
Den viktigste delen av resultatrapporteringen
gjelder målene og styringsparameterne som
10

«Digitaliseringsrundskrivet», rundskriv H-7/20, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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departementet og styret har fastsatt for bruken av
rammebevilgningen. Denne rapporteringen gjelder nasjonale mål og styringsparametere,
utviklingsavtalen og virksomhetsmål fastsatt av
styret. Resultatene skal vurderes i lys av utviklingen over tid og ambisjonene og strategien til
institusjonen. Utover det som er fastsatt som styringsparametere i tildelingsbrevet, velger institusjonen selv hvilke data de vil bygge resultatrapporteringen på.
Når institusjonen har mottatt midler til konkrete øremerkede tiltak innenfor rammebevilgningen eller til prosjekter fra andre budsjettkapitler, blir de bedt om å rapportere særskilt på disse
tiltakene. Mange av de administrative føringene
innebærer også en egen rapportering, som krav
om rapportering på regjeringens inkluderingsdugnad. Det rapporteres også på egne mål for
byggeprosjekter.
En viktig del av rapporteringen skjer gjennom
Database for statistikk om høgre utdanning
(DBH), som drives av Norsk senter for
forskningsdata (NSD). DBH har en viktig funksjon både ved å gi departementet, NOKUT og
institusjonene selv styringsinformasjon, og ved å
gi allmennheten statistikk om virksomheten ved
universiteter og høyskoler. Statistikken publiseres
på DBHs nettsider, og inngår som et viktig datagrunnlag for den offisielle statistikken om høyere
utdanning som utarbeides av Statistisk sentralbyrå. DBH-rapporteringen omfatter både økonomidata til statsregnskapet og data om studietilbudet, studentene og studentenes gjennomføring
av eksamener og oppnådde kvalifikasjoner.
Etatsstyringsmøte og skriftlig tilbakemelding
Et årlig etatsstyringsmøte er ikke et krav i
økonomiregelverket, men er et vanlig element i
styringen av mange statlige virksomheter. Kunnskapsdepartementet har etatsstyringsmøter med
hver institusjon i utgangspunktet annethvert år.
Fra institusjonene deltar en delegasjon som skal
inkludere styreleder, en bred representasjon av
styremedlemmer og styrets sekretær (rektor eller
administrerende direktør). Departementet er
representert ved en ekspedisjonssjef og en
gruppe tilsatte fra ulike seksjoner i avdelingene
med ansvar for høyere utdanning og forskning.
Møtene tar primært utgangspunkt i departementets tildelingsbrev og institusjonens årsrapport for det foregående året. I tillegg gjør
departementet en analyse av resultatene ut fra
andre datakilder, i hovedsak DBH og den årlige
tilstandsrapporten om høyere utdanning, Depar-
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tementet er særlig opptatt av den overordnede
måloppnåelsen, hvilke mål og strategier institusjonen har framover, og hvordan dette bidrar til at
sektoren samlet sett når sine overordnede mål.
Etatsstyringsmøtene er også viktige i departementets risikostyring på områder som for eksempel økonomi, informasjonssikkerhet og personvern. Departementet gir en årlig skriftlig tilbakemelding til hver institusjon med sine vurderinger
av disse temaene og med oppfølgingspunkter. For
institusjonene som har hatt etatsstyringsmøte, er
diskusjonene i møtet også et viktig element i vurderingene, mens tilbakemeldingene for de øvrige
i hovedsak bygger på vurderinger av den skriftlige rapporteringen.
Andre møter og dokumenter
I tillegg til etatsstyringsmøtene er det utstrakt
kontakt og dialog mellom departementet og universiteter og høyskoler på mange ulike arenaer.
Mye av kontakten skjer på administrativt nivå, og
den er gjerne basert på forespørsler fra institusjonene med spørsmål om blant annet tolkning av
ulike regelverk, regnskapsføring o.l. Av denne
dialogen er mye rent oppklarende og har så lite
styringskarakter at det nok vil falle utenfor
styringsdialogbegrepet i økonomiregelverkets
forstand, men her går det ingen skarp grense.
Departementet sender tertialvis ut brev med
informasjon om hva som skal inngå i regnskapsrapporteringen.
Dialogen mellom departementet og institusjonene om arbeid og forventinger til utviklingsavtalene er et eksempel på dialog av styrende
karakter. Dialogen om byggeprosjekter er organisert i egne løp (se avsnitt 2.1.3). Styringsmodellen
for informasjonssikkerhet og personvern i høyere
utdanning og forskning innebærer en del løpende
oppgaver, med blant annet årlige kartleggingsmøter med sektoren i regi av Unit, skriftlige tilbakemeldinger til virksomhetene fra disse, og
årlige risiko- og tilstandsvurderinger fra Unit til
departementet og til sektoren.
En del av kontakten med institusjonene
utenom tildelingsbrev og etatsstyringsmøter gjelder forespørsler om informasjon, gjerne knyttet til
behov som er oppstått i løpet av året. Ved behov
forekommer det også særskilte møter med institusjonene, også på politisk nivå. Unntakssituasjonen
som følge av covid-19-pandemien er et eksempel
som har nødvendiggjort tett kontakt med institusjonene, med hyppige statusrapporteringer og
med flere fellesmøter med statsråden og institusjonene for å utveksle informasjon om både behov
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for tiltak og politiske signaler rundt tiltakene. Det
er også kontakter mellom departementet og institusjonene i uformelle sammenhenger, både på
administrativt og politisk nivå. Slik personlig kontakt gir rom for en tillitsbygging som kan være
effektivt både for en god politikkutvikling og for
en god oppfølging av politiske signaler. En uformell dialog kan være viktig for å bygge et grunnlag for at styringen skjer smidig, men stiller høye
krav til rolleforståelse og åpenhet. Kunnskapsdepartementet arrangerer Kontaktkonferansen
som en årlig arena som samler lederne i hele universitets- og høyskolesektoren.
Utover den konkrete dialogen som er rettet mot
én eller flere institusjoner, gir også regjeringen og
departementet politiske signaler i mer allment rettede utspill som har relevans for institusjonene.
Dette kan gjelde framstillinger av regjeringens politikk i taler og innlegg, eller i formelle politiske
dokumenter som stortingsmeldinger og strategier.
I strategidokumenter uttrykkes ofte forventninger
til hva universitets- og høyskolesektoren samlet
sett kan og bør bidra med, og det er forventet at
institusjonsledelsene setter seg inn i relevante strategier fra regjeringen og vurderer i hvilken grad
sin institusjon kan bidra. Der forventningene ikke
er fulgt opp gjennom konkrete føringer i tildelingsbrevene, utgjør de formelt sett ikke et pålegg til
hver enkelt institusjon. Ofte er forventningene ikke
knyttet til tiltak som er relevant eller nødvendig for
alle institusjonene, og det gir dermed institusjonene et handlingsrom til selv å vurdere
behovene for tiltak ut fra sin egen situasjon.
Samordning i dialogen med universiteter og
høyskoler
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon for universiteter og høyskoler
med institusjonsakkreditering, og har både statlige og private medlemmer. UHR skal bidra til å
fremme kvalitet, koordinering og arbeidsdeling
innenfor universitets- og høyskolesektoren. De
gjør dette blant annet gjennom å legge til rette for
samarbeid og informasjonsdeling mellom institusjonene, og ved å gi uttalelser til myndighetene i
saker av felles interesse. UHR utfyller dermed
myndighetenes dialog med de enkelte institusjonene og bidrar til samordning, blant annet
gjennom å synliggjøre områder hvor interessene i
sektoren er sammenfallende. Kunnskapsdepartementet gir tilskudd både til den generelle driften
av UHR, og til konkrete oppgaver som utvikling av
nasjonale retningslinjer eller for å tjene som
sekretariat for Komité for kjønnsbalanse og mang-
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fold i forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget.

2.4

Analyse og generell
resultatinformasjon

Offentliggjorte analyser av og informasjon om
aktivitetene og resultatene i sektoren utgjør et viktig styringsvirkemiddel. Informasjonen er ikke
bare nyttig for departementets og institusjonenes
egne vurderinger, men har også en viktig indirekte effekt på oppgaveløsningen gjennom å
påvirke vurderingene til andre aktører. Dette gjelder særlig studentene, som velger hvor og hva de
vil studere, og som dermed bidrar til å påvirke
utdanningstilbudet. Det gjelder også potensielle
oppdragsgivere og samarbeidspartnere i både
akademia og andre sektorer, hvis valg kan ha stor
betydning for institusjonenes utviklingsmuligheter. Videre utgjør god offentlig tilgjengelig
informasjon om virksomhetene og deres resultater et viktig grunnlag for en godt opplyst samfunnsdebatt, og den kan også påvirke den generelle politiske oppfatningen av sektoren.
Økonomiregelverket stiller krav om at alle
statlige virksomheter skal gjennomføre evalueringer innenfor sitt ansvarsområde, med et
omfang og en frekvens som de selv bestemmer på
bakgrunn av aktivitetenes egenart, risiko og
vesentlighet. Norges forskningsråd har, gjennom
rådets vedtekter, et ansvar for å sørge for evalueringer av norsk forskning, og NOKUT har gjennom universitets- og høyskoleloven ansvar for å
gjennomføre evalueringer av betydning for å
kunne bedømme kvaliteten i høyere utdanning.
Departementet setter også i selv i gang evalueringer av reformer og ordninger. Uavhengige evalueringer er et viktig virkemiddel for å få informasjon
om kvaliteten på høyere utdanning og forskning,
og om effekten av styringsvirkemidler. Slik informasjon går utover det som kan fanges opp av
løpende statistikk, og har stor verdi både for
departementet, institusjonene og offentligheten.
Se nærmere omtale av evalueringer av kvalitet i
forskning og høyere utdanning i avsnitt 4.1.4.
Studiebarometeret til NOKUT gir informasjon
både om studentenes og de ansattes opplevelse av
studietilbudet og kvaliteten på dette, og om deres
egen motivasjon og engasjement. Studentundersøkelsen sendes årlig ut til om lag 60 000 studenter på gradsgivende programmer. Underviserundersøkelsen ble gjennomført som nasjonal
undersøkelse blant tilsatte i undervisningsstillinger i 2017, og er planlagt gjentatt i 2021.
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På statistikkområdet utarbeides det offisiell
statistikk både om forskning og utviklingsarbeid
(FoU) ved universiteter og høyskoler og om
høyere utdanning. Utdanningsstatistikken bygger i stor grad på institusjonenes rapportering til
DBH, mens FoU-statistikken også tar utgangspunkt blant annet i spørreundersøkelser. Fulle
statistikkundersøkelser gjennomføres annet hvert
år med spørreskjemaer til instituttnivået eller tilsvarende grunnenhet ved institusjonene. Ca.
hvert femte år gjennomføres det også individuelle
spørreundersøkelser om det faglige personalets
tidsbruk til ulike oppgaver. Norges forskningsråd
utgir årlig publikasjonen Indikatorrapporten, som
samler ulik statistikk og ulike indikatorer om
forskning og innovasjon. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) utgir den årlige Tilstandsrapporten
for høyere utdanning, som omfatter både utdanningsvirksomheten og andre deler av aktiviteten
ved universiteter og høyskoler.
Videre utarbeides det en rekke ulike rapporter som kartlegger ulike aktiviteter eller resultater fra universiteter og høyskoler, enten enkeltstående eller med jevnlige intervaller. Diku har
blant annet gitt ut rapporten Digital tilstand i flere
utgaver, med kartlegginger av bruken av digitale
verktøy i høyere utdanning. Videre utgir Unit en
årlig risiko- og tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning
og forskning. Kandidatundersøkelsen kartlegger
de nyutdannede kandidatenes tilpasning på
arbeidsmarkedet, og har blitt gjennomført regelmessig av NIFU siden 1972. Norsk vitenskapsindeks er en bibliografisk database som gir oversikt over den samlede vitenskapelige publiseringer fra universiteter og høyskoler i tillegg til
en rekke andre forskningsinstitusjoner. Indeksen brukes til å beregne den resultatbaserte
uttellingen for vitenskapelige publikasjoner i
finansieringssystemet og ligger til grunn for produksjon av statistikk og analyser av publiseringen
fra norsk forskning.

2.5

Sametinget og Samisk høgskole

Sametinget har etter folkeretten en særskilt stilling når det gjelder implementeringen av samisk
selvbestemmelsesrett. Urfolks rett til selvbestemmelse følger av FNs internasjonale konvensjon
om sivile og politiske rettigheter artikkel 1 og FNs
erklæring om urfolks rettigheter artikkel 3, hvor
det slås fast at urfolk har rett til selvbestemmelse,
og at de i kraft av denne fritt bestemmer sin poli-
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tiske stilling og fritt fremmer sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i
saker som kan påvirke dem, jf. prosedyrene for
konsultasjoner med Sametinget, fastsatt ved kongelig resolusjon 28. juni 2005. Denne retten er
nedfelt i ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater. Her slås det fast
at konsultasjonene skal foregå med god vilje og
med mål om å oppnå enighet. Det betyr at Sametinget må få informasjon om relevante saker så tidlig som mulig, og i alle faser av saksbehandlingen.
Sametinget må gjennom konsultasjoner involveres i styringen av universitets- og høyskolesektoren for å utforme og sikre rammene for institusjoner som har som samfunnsoppdrag å levere
utdanning og forskning av høy kvalitet til det
samiske samfunnet
Spørsmålet om Sametingets rolle i styringen
av Samisk høgskole og andre institusjoner med
samisk utdanning og forskning i sin portefølje,
har som følge av det ovennevnte også en
menneskerettslig og folkerettslig dimensjon.
Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning og forskning har og vil ha betydning for hvordan sektoren ivaretar det samiske samfunnets
behov for kunnskapsutvikling. Det inkluderer
også å være en del av dialogen om kompetanseog kunnskapsbehov i det samiske samfunnet,
både med Kunnskapsdepartementet og relevante
institusjoner i sektoren. Som følge av dette utnevner også Sametinget to av fire eksterne styremedlemmer ved Samisk høgskole. Samisk høgskole
har også et særskilt ansvar for forskning og utdanning for, om og med Sápmi og urfolksverdenen
for øvrig. Deler av forskningen ved Samisk høgskole er derfor finansiert av Nordisk ministerråd.

2.6

Virkemidler som påvirker
universiteter og høyskoler
indirekte

Det er flere offentlige virkemidler, ordninger og
politikkområder som påvirker universiteter og høyskoler, om enn på en indirekte måte. Et av disse er
reglene for utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.
Som en del av kompetansereformen Meld. St. 14
(2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet
ble for eksempel ordningene for utdanningsstøtte
for voksne endret slik at alle som tar deltidsutdanning, kan få støtte. Dette kan ha mye å si for etterspørselen etter deltidsutdanning og utdanninger tilpasset personer i arbeid. Regjeringen har også med
virkning fra studieåret 2019–2020 gjort endringer i
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konverteringsordningen som innebærer at de som
fullfører grader, får en større del av lånet omgjort til
stipend enn dem som ikke gjør det. Dette kan
påvirke gradsgjennomføringen i høyere utdanning, som er et resultat som universitetene og høyskolene vurderes ut fra.
Politikk og ordninger for sektorer som universiteter og høyskoler har et utstrakt samarbeid
med, kan også indirekte påvirke universitetene og
høyskolene selv. Politikken for forskningsinstitutter og satsingen på forskning i helseforetakene,
der universitetssykehusene har en sentral rolle, er
eksempler på dette. På relevante områder er indikatorene for den resultatbaserte uttellingen i
finansieringen av universiteter og høyskoler og
forskningstilskuddet til regionale helseforetak
derfor samordnet. Videre legger Kunnskapsdepartementets strategi for politikken overfor
forskningsinstituttene vekt på at utviklingen av
politikk som er rettet mot de ulike forskningsutførende sektorene må ses i sammenheng.11
I Skattefunn-ordningen, som gir støtte til foretak for deres forsknings- og utviklingsprosjekt
gjennom skatteoppgjøret, gis det støtte til både
foretakenes egenutførte og innkjøpte prosjekter.
Også andre støtteordninger for forskning som
primært er rettet mot næringslivet kan påvirke
forskningsinstitusjoner som universiteter og høyskoler ved at etterspørselen etter forskningstjenester eller interessen for samarbeid øker.
Myndighetenes tiltak for internasjonalt samarbeid påvirker institusjonenes rammebetingelser.
Norges deltakelse i EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon utgjør den viktigste
rammebetingelsen for det internasjonale samarbeidet fra myndighetenes side. Programmene
gir tilgang til internasjonale nettverk og finansiering, men innebærer også at institusjonene må forholde seg til Europakommisjonens styring over
prosjektene de deltar i. Ett eksempel er Kommisjonens flaggskipprosjekt om etableringen av
såkalte European Universities, hvor deltakende
norske institusjoner vil måtte underlegge seg
felleseuropeiske føringer. Det er foreslått en egen
juridisk EU-status for disse alliansene som vil forsterke dette aspektet. EU arbeider også med å
etablere et felleseuropeisk utdanningsområde
fram mot 2025 (EEA), tillegg til det allerede etablerte europeiske forskningsområdet (ERA).12 Her
11
12

«Strategi for helhetlig instituttpolitikk», Kunnskapsdepartementet, 2020.
«On achieving the European Education Area by 2025»»,
kommisjonsmelding COM(2020) 625 FINAL.
«A new ERA for Research and Innovation», kommisjonsmelding COM(2020) 628 FINAL.
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kan den nasjonale styringen bli påvirket av EUs
arbeid med å øke harmoniseringen av nasjonale
og overnasjonale styringssystemer.
Norge har inngått flere bilaterale forskningsavtaler med andre land, som kan bidra til å legge
til rette for institusjoner kan samarbeide med
aktører i disse landene. Gjennom NordForsk
støtter også Nordisk ministerråd prosjekter i
forskning og høyere utdanning som er relevant
for institusjonene.

2.7

Private høyskoler og statlige
høyskoler under andre
departementer

Denne meldingen omhandler statlige universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet.
I tillegg til disse inkluderer det norske høyere
utdanningssystemet private høyskoler og høyskoler som er underlagt andre departementer.
Disse omfattes delvis av det samme styringssystemet og er derfor kort omtalt nedenfor.
Meldingen omtaler ikke høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler.

2.7.1 Private høyskoler
Det formelle høyere utdanningssystemet omfatter
utdanning som er akkreditert etter universitetsog høyskoleloven. Dette omfatter i dag 9 private
høyskoler med institusjonsakkreditering og 16
private høyskoler uten institusjonsakkreditering,
men med akkrediterte studietilbud.
Universitets- og høyskoleloven omfatter både
regler som er felles for statlige og private institusjoner, og særregler for de to gruppene. Bestemmelsene som er forskjellige, gjelder særlig områder som organisering, forholdet til departementet,
og egenbetaling, mens de faglige bestemmelsene
og det som gjelder studentenes rettigheter og
plikter, er felles. Ved siden av NOKUTs lovfestede
rolle med å føre tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid og at de oppfyller kriteriene for akkreditering, fører departementet et generelt tilsyn
med private institusjoner, som blant annet omfatter administrative og økonomiske forhold. Denne
oppgaven er delegert til NOKUT.
Av de private høyskolene er det i dag 15 som
mottar statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet.
Når det gjelder institusjonene uten statstilskudd, er
den statlige styringen begrenset til det som følger
av universitets- og høyskoleloven med forskrifter,
mens institusjonene med statstilskudd er underlagt
en mer omfattende statlig styring.
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I 2020 studerte om lag 42 000 av studentene
ved private høyskoler, det vil si 16 prosent av det
totale antallet studenter i Norge. Det er stor
variasjon blant de private høyskolene både når
det gjelder profil og størrelse. På den ene siden
finner vi Handelshøyskolen BI, som med over
19 000 studenter er det fjerde største lærestedet
nasjonalt målt i antall studenter. På den andre
siden finner vi institusjoner som er organisert
rundt ett enkelt studietilbud og har noen titalls
studenter. Fordelingen av studentene mellom
statlige og private institusjoner varierer mye mellom fagområdene. De private høyskolene utdanner en liten andel av studentene innenfor realfag
og teknologi, en middels andel innenfor lærerutdanninger og helse- og sosialfag, og en høy
andel innenfor økonomi og administrasjon.
Innenfor religionsutdanninger og handel og
markedsføring studerer flesteparten av studentene ved private høyskoler.
De private høyskolene står fritt til å ta egenbetaling av studentene, så lenge egenbetalingen
kommer studentene til gode. Det samme kravet
gjelder statstilskuddet. Blant høyskolene med
statstilskudd varierer forholdet mellom egenbetaling og statstilskudd mye. De gjennomsnittlige studieavgiftene per registrerte student ved
institusjonene varierte mellom 4 100 kroner og
93 200 kroner i 2019. Som andel av de samlede
driftsinntektene varierte studie- og eksamensavgiftene mellom 4 pst. og 72 pst. Statstilskuddet
varierte mellom 22 pst. og 87 pst. Høyskolene
med lærer-, helse- og religionsutdanninger har
generelt lave studieavgifter og høy andel tilskuddsfinansiering, mens det er høyere studieavgifter blant høyskolene med økonomisk-administrative og kunstneriske utdanninger.
Statstilskuddet til de private høyskolene bevilges under samme kapittel i statsbudsjettet som
rammebevilgningen til de statlige institusjonene.
Finansieringen behandles i stor grad på samme
måte. De overordnede målene for bevilgningen er
felles, og det rapporteres samlet for hele budsjettkapitlet til Stortinget. Mekanismene for fastsetting av tilskuddene og tildelingene er også de
samme, blant annet gjennom den resultatbaserte
uttellingen, fordelingen av midler til økt utdanningskapasitet mv.
Siden de private høyskolene ikke er underlagt
departementet, omfattes de ikke av de delene av
økonomiregelverket som gjelder styringsdialogen
med underliggende virksomheter. I stedet omfattes
de av de delene som gjelder tilskuddsforvaltning.
Kunnskapsdepartementet stiller beløpet til rådighet gjennom et tilskuddsbrev som beskriver vilkår
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og forutsetninger for det gjeldende året, og som
mottakerne aksepterer gjennom å ta i bruk midlene. Tilskuddsbrevene har mange likheter med tildelingsbrevene til de statlige institusjonene. Brevene beskriver regjeringens overordnede prioriteringer, og målene med tilskuddene og kravene til
rapportering, både når det gjelder måloppnåelse og
dataene som skal sendes til DBH, er de samme
som for de statlige institusjonene. Tilskuddsbrevene omfatter også administrative vilkår. Kunnskapsdepartementet kan føre kontroll med at tilskuddene brukes etter forutsetningene.
De private høyskolene spiller også en viktig
rolle i det norske høyere utdannings- og
forskningssystemet og i realiseringen av nasjonale mål og prioriteringer. Det er derfor av stor
samfunnsmessig betydning at også private institusjoner er organisert og styrt slik at de er i stand til
å oppfylle sine mål på best mulig måte.

2.7.2

Andre statlige høyskoler

I det norske høyere utdanningssystemet er det
også noen statlige høyskoler som ikke er underlagt Kunnskapsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for Politihøgskolen, som er underlagt Politidirektoratet, og
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, som er underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet. Forsvarsdepartementet har ansvar for Forsvarets høgskole, som består av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier og som er underlagt forsvarets militære
organisasjon. Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Forsvarets
høgskole finansieres over budsjettene til henholdsvis Justis- og beredskapsdepartementet og
Forsvarsdepartementet og er følgelig ikke underlagt det samme finansieringssystemet og de
samme målene som or institusjonene med finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Deler av
universitets- og høyskoleloven er gjort gjeldende
for Politihøgskolen og Forvarets høgskole.13 Institusjonene har egne krav til opptak og annet regelverk for styrets sammensetning og oppgaver enn
de statlige institusjonene under Kunnskapsdepartementet.
13

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1576 om delvis innlemming
av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Forskrift 30. juli 2018 nr. 1211 om delvis anvendelse av universitets- og høyskoleloven for Forsvarets høgskole og om
nemnder.
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3 En styringspolitikk basert på kvalitet og tillit
3.1
3.1.1

Helhetlig og kunnskapsbasert
styring

Sammenheng mellom ulike
styringsvirkemidler
For å kunne lykkes med å nå målene for sektoren
som helhet må styringsvirkemidlene utfylle hverandre og dra i samme retning. Det forutsetter en
god sammensetning av og balanse mellom ulike
virkemidler. I forbindelse med denne meldingen ga
Kunnskapsdepartementet et oppdrag til Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) om å undersøke hvordan universiteter og høyskoler i Norge blir styrt gjennom
ulike typer virkemidler, og hvordan disse understøtter eller kan komme i konflikt med hverandre.1
I NIFUs gjennomgang vurderes flere ulike former for virkemidler: juridiske (lover og forskrif-

ter), økonomiske (finansieringssystemer, bevilgninger) og organisatoriske (blant annet institusjonsstruktur) samt styringsdialogen og virkemidler knyttet til direkte eller indirekte kommunikasjon (utredninger og analyser). Boks 3.1 gjengir
en kategorisering av ulike typer virkemidler fra
rapporten.
NIFU gjennomførte i 2020 også en evaluering
av prøveordningen med utviklingsavtaler.2 Begge
rapportene peker på at styringssystemet som helhet preges av delvis motstridende mål og intensjoner og uklarhet om hvilken funksjon de ulike
1

2

«Styring av universiteter og høyskoler i Norge: en undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UHsektoren», NIFU-rapport 2020: 25, Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.
«Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning: En evaluering
av pilotordningen», NIFU-rapport 2020: 21, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.

Boks 3.1 Styringsinstrumenter (utdrag fra NIFU-rapport 2020: 25)
c. Verdiinstrumenter består av økonomiske
a. Informasjonsinstrumenter innebærer makten
til å samle inn, distribuere og spre informavirkemidler, enten i form av kontrakter, det
sjon som et ledd i den politiske styringen av
vil si økonomiske ytelser med klare føringer
institusjonene i universitets- og høyskolepå motpartens gjenytelse eller gaver, det vil si
økonomiske ytelser uten klare føringer på
sektoren. Eksempler på dette er den formelle
eller forventninger om motpartens gjenstyringsdialogen mellom Kunnskapsdeparteytelse. Eksempler er grunnbevilgninger, ørementet og institusjonene, som skjer gjennom
merkinger og stimuleringsmidler som overbruk av tildelingsbrev (med budsjett, sekføres fra departementet til institusjonene.
tormål osv.), rapportering fra institusjonene,
etatsstyringsmøter og skriftlig tilbakemeld. Organisasjonsinstrumenter består av virkeding.
midler rettet mot organiseringen av forvaltb. Autoritetsinstrumenter er instrumenter som
ningen som institusjonsstruktur, tilknytningsform, styre- og ledelsesmodeller på
beordrer, forbyr, anbefaler og tillater. Det kan
institusjonsnivå og kravet om at universiteter
innebære sertifiseringer (for eksempel akkreditering av bestemte utdanningstilbud) og
og høyskoler er pålagt å ha bestemte råd og
sanksjoner når utdanningsinstitusjoner ikke
utvalg.
lever opp til krav som er stipulert i kontrakter
Kilde: «Styring av universiteter og høyskoler i Norge: en
og avtaler. Autoritetsinstrumenter vil ofte
undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i
bestå av juridiske virkemidler, enten alene
UH-sektoren», NIFU-rapport 2020: 25, Nordisk institutt for
eller i kombinasjon med andre typer av virkestudier av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.
midler, ofte økonomiske.
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styringsvirkemidlene har. NIFU mener at statlige
universiteter og høyskoler forholder seg til en økt
kompleksitet i styringen fra myndighetene, både i
form av antall og kombinasjoner av virkemidler,
som til sammen danner et lagvist styringspress.
Denne kompleksiteten manifesterer seg særlig i omfanget av reguleringer av utdanningsvirksomheten til institusjonene. Institusjonene forholder seg blant annet til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, standarder og krav for akkreditering,
rammeplaner, nasjonale deleksamener, tilsyn fra
NOKUT i tillegg til fastsatte resultatmål og styringsparametere. NIFU mener videre at det mellom ulike forskrifter og universitets- og høyskoleloven er et overskudd av rettslige reguleringsmekanismer. Det gjelder blant annet studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften som
inneholder bestemmelser om akkreditering og
om institusjonenes kvalitetsarbeid.
I sitt innspill til arbeidet med denne meldingen
mener NOKUT det er grunn til å vurdere om staten har gått for langt i bruken av regelverk og
andre bindende normeringer på bekostning av tilretteleggings- og støttetiltak, særlig når det gjelder tiltak for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
NOKUT påpeker at staten ikke bør fastsette bindende normeringer overfor institusjonene uten at
det i forkant er vurdert om den ønskede effekten
kan oppnås bedre eller enklere ved benyttelse av
andre virkemidler.
NIFU peker på tre ulike tenkemåter eller
modeller for offentlig styring: hierarki, marked og
nettverk. Den hierarkiske tenkemåten er knyttet
til en regelbasert styring ovenfra og ned, og myndighetenes rolle er å sette reglene og kontrollere
at de følges. I en markedsmodell er myndighetenes rolle å skape og vokte markeder, hvor resultatene skapes ut fra aktørenes egeninteresse og tilbud og etterspørsel. Videre kan myndighetene tilrettelegge for nettverk og arenaer for samskaping, hvor makten er spredt til flere aktører, og
hvor myndighetene påvirker nettverket gjennom
bygging av gjensidig tillit og konsensus om felles
verdier og problemanalyser. Modellene utelukker
ikke hverandre, og ethvert samfunnsområde vil
inneholde elementer fra flere av dem. Det viser
seg imidlertid at virkemidler knyttet til de ulike
modellene ofte ikke erstatter hverandre, men
heller blir liggende igjen i flere «lag».3 Dette har
sammenheng med det såkalte autonomi-paradok3

I. Bleiklie og N. Frølich (2014) «Styring, organisering og
ledelse i høyere utdanningspolitikk». I Frølich mfl. (red.):
Kapasitet, styring og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere
utdanning. Cappelen Damm. Sitert i NIFU-rapport 2020:
25.

2020–2021

set: Selv om institusjonenes formelle autonomi
har økt som ledd i reformer fra 1980-årene og
framover, kan den faktiske autonomien ha blitt
innskrenket som følge av sentralt initierte kontrolltiltak.4
I sum viser NIFUs gjennomgang at utvidelsen
av formelt selvstyre har sammenfalt med en
økning i formelle krav til universiteter og høyskoler, og at institusjonene forholder seg til økte
krav og forventninger fra både sektormyndighet
og andre myndigheter. Dette skyldes at det ofte er
enklere å innføre nye regler og styringsmekanismer enn å fjerne eller endre eksisterende
mekanismer. Dette har siden Kvalitetsreformen
gitt en økende kompleksitet i form av antall og
kombinasjoner av virkemidler som til sammen
bidrar til at styringspresset øker, og at styringen
ikke støtter godt nok opp om de målene og prioriteringene som er satt for høyere utdanning og
forskning.
I gjennomgangen av universitets- og høyskoleloven påpeker Aune-utvalget at den samlede styringen av sektoren er omfattende, og at det på
lang sikt kan virke negativt inn på universiteters
og høyskolers handlingsrom til å utvikle egen
virksomhet. I tillegg skriver utvalget følgende:
«En konsekvens av at alle institusjoner møtes med
like krav, like samfunnsoppdrag, likt regelverk og
likt finansieringssystem, er at det er blitt mindre
forskjell mellom institusjonene.» Utvalget anbefaler derfor at de sentrale myndighetenes samlede
styring av universitets- og høyskolesektoren blir
noe mindre enn i dag.5

3.1.2 God statlig styring
I 2019 fikk Kunnskapsdepartementet gjennomført
en kartlegging av forskningslitteraturen om statlig styring og med anbefalinger om hva som er
god styring på Kunnskapsdepartementets områder. Kartleggingen ble utført av et fagmiljø som
fra 2020 er plassert i Direktoratet for forvaltning
og økonomistyring.6 De fant at råd som går igjen,
er at styringen må være strategisk, tilpasset konteksten og samordnet. Blant rådene er det noen
som er særlig relevante for utviklingen av styringen av universiteter og høyskoler, og som er blitt
4

5
6

T. Christensen (2011) «University governance reforms:
Potential problems of more autonomy?» Higher Education,
62(4), 503–517. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9401z. Sitert i NIFU-rapport 2020: 21.
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
«Hva er god statlig styring? En gjennomgang av statlig styring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet», Difi-rapport 2019:9, Direktoratet for forvaltning og IKT, 2019.
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formulert som prinsipper som vil bli lagt til grunn
for styringen framover.
Den dialogbaserte styringen kan bidra til å differensiere styringen av universiteter og høyskoler.
Dialogen kan bidra til å utvikle politikk, ideer og
nye løsninger. Generelt kan dialog være med på å
utvikle relasjoner og skape tillit, og arbeid med
kulturelle og relasjonelle virkemidler kan understøtte de ordinære styringsvirkemidlene.
Tette relasjoner krever god rolleforståelse, og
ifølge rapporten må departementene sørge for en
levende diskusjon om rolledeling og rolleforståelse. De ulike aktørene i sektoren må kjenne hverandres roller og oppgaver – det gjelder både
departement, direktorater og institusjoner. For å
få til et godt samarbeid er det viktig å ha gode mellommenneskelige relasjoner. Det siste årets samarbeid om håndteringen av covid-19-pandemien
har vist at digitale løsninger muliggjør hyppig
samarbeid og dialog om viktige temaer, mellom
den politiske ledelsen og institusjonene, mellom
embetsverket i departementet og institusjonene,
og mellom forskningsmiljøer og sektoren.
Styringen må tilpasses særegenhetene ved den
virksomheten som styres, og den konteksten som
virksomheten befinner seg i. Ett og samme virkemiddel kan gi ulike resultater, selv om det brukes i
lignende virksomheter. Det kan henge sammen
med virksomhetenes omgivelser, historie, kapasitet, kompetanse, kultur og ledelse. Styringen er
altså kontekstavhengig, og virkemiddelbruken må
tilpasses dette. Dette gjør at det er behov for differensiert styring. For universitetene og høyskolene
brukes utviklingsavtalene til å differensiere styringen. Med disse avtalene er det mulig å kombinere
felles mål for alle institusjonene med en tilpasning
til institusjonens spesielle utfordringer og styrker.
Regjeringen vil legge til rette for en økt differensiering i styringen framover.
For å nå målet om lokal tilpasning og differensiering i virkemiddelbruken er det avgjørende at
departementet styrer på et overordnet nivå. Institusjonenes strategiske utvikling er noe departement og virksomhet sammen kan legge til rette
for. Gjennom politiske initiativer kan det vokse
fram mange tiltak, og en konsekvens av dette kan
være at institusjonene påføres lag på lag med
detaljert styring og får lite handlingsrom. God
statlig styring må gi institusjonene frihet til å tilpasse virkemidlene etter behovet. Tillitsbasert
styring og ledelse betyr ikke frihet til å gjøre hva
man vil, men til å gjøre vurderinger og ta beslutninger innenfor tydelige rammer som er kjent og
forstått. Dette utgjør til sammen et behov for
strategisk styring.

39

Universiteter og høyskoler frambringer kunnskap på nær sagt alle samfunnsområder. I etatsstyringen må Kunnskapsdepartementet derfor
samordne og ivareta interessene til de andre
departementene. Tilgangen på kompetent arbeidskraft med universitets- og høyskoleutdanning er
en vesentlig rammebetingelse for utviklingen av
mange sektorer. I forskningspolitikken har hvert
departement et sektoransvar og ulike virkemidler
for å bruke forskning for å nå målene på sitt politikkområde.7 Dette inkluderer forskning i egne
underliggende organer, bevilgninger til Norges
forskningsråd, oppdragsforskning mv. Disse
virkemidlene må ses i sammenheng med forskningen som er finansiert av rammebevilgningen
ved universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle i forskningspolitikken er derfor et sentralt element i styringen
av universitetene og høyskolene.
Kunnskapsdepartementet må videre ha kunnskap om og forståelse for den konteksten universitetene og høyskolene befinner seg i, og som virkemidlene skal virke innenfor. Dagens kunnskapssystem er omfattende, men det er et forbedringspotensial for å sikre en kunnskapsbasert styring.

3.2

Autonomiprinsippet

Ideen om at forskning og høyere utdanning skal
ha autonomi synes å ha bred oppslutning, både i
Norge og internasjonalt. Samtidig ser man at
begrepet autonomi ofte brukes om ganske ulike
ting. Noen ganger brukes det om en forskers rett
til å publisere sine funn uten utidig innblanding.
Andre ganger handler det om hvorvidt det er legitimt av politikere å bevilge penger til bestemte
fagområder, eller om styret ved et universitet skal
kunne treffe selvstendige avgjørelser i for eksempel en byggesak. I tillegg er det i enkelte land en
urovekkende illiberal utvikling der den akademiske friheten kommer under press. Regjeringen
mener det er viktig at vi også i Norge verner universitetene og høyskolene mot en slik utvikling.
Debatten om akademia og autonomi går langt
tilbake i tid. Allerede i middelalderen hadde de
europeiske universitetene visse privilegier og en
form for organisatorisk selvstyre. Men noen
egentlig frihet til å velge lærestoff uten overoppsyn fra kirken var det selvfølgelig ikke snakk om.
Under framveksten av det moderne samfunnet var
forholdet mellom universitetene og makthaverne i
7

«Veileder for sektoransvaret for forskning», Kunnskapsdepartementet, 2017.
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stat og kirke en kilde til stadige dragkamper, og et
gjennombrudd for den autonomien vi forbinder
med moderne universiteter, kom først i 1809, da
universitetet i Berlin ble etablert etter planer utarbeidet av Wilhelm von Humboldt. Inspirert av
Kant og andre filosofer ønsket Humboldt som
prøyssisk kulturminister å modernisere universitetet som institusjon, som mange steder hadde
sunket hen i autoritetstro dogmatisme. Fra nå av
skulle universitetet være en institusjon der vitenskapen sto i sentrum, og der ansatte og studenter
sammen kunne søke etter sannhet gjennom
forskning og utdanning, uten politisk eller religiøs
overprøving. Staten skulle vokte den akademiske
friheten mot både ytre og indre trusler, men for
øvrig holde seg på avstand.
Siden tidlig på 1800-tallet har den samfunnsmessige betydningen av forskning og høyere
utdanning endret seg mye. Universitets- og høyskolesektoren er blitt veldig mye større og mer
kostnadskrevende, staten er endret til en demokratisk velferdsstat, og mange av sektorene i
dagens kunnskapssamfunn er mye mer avhengige
av forskning og høyere utdanning enn tidligere
for å fungere. Forholdet mellom staten og høyere
utdanningsinstitusjoner er derfor også vesentlig
annerledes. Dermed er det nødvendig å tenke
gjennom hva akademisk autonomi innebærer i
dag, hvordan de ulike aspektene av den kan legitimeres, og hvordan den kan avstemmes mot andre
legitime samfunnshensyn.

3.2.1 Akademisk frihet
Det er viktig å skille mellom mellom akademisk
frihet og det som kan kalles institusjonelt selvstyre,
ettersom disse har til dels ulike begrunnelser og
ulike følger. Akademisk frihet viser direkte til den
faglige kjernevirksomheten og omfatter de handlingene vitenskapelig ansatte utøver når de forsker, underviser og formidler. Denne akademiske
friheten, som blant annet omfatter frihet til å velge
emne, metode og publisering for forskningen og
læreinnhold og metode i undervisningen, har i
Norge vært lovfestet siden 2008, jf. universitetsog høyskoleloven § 1-5.8
Underdal-utvalgets rapport, som lå til grunn
for lovfestingen, omtaler begrunnelsen for akademisk frihet slik:

8

Akademisk frihet for institusjonene har vært lovfestet siden
ny universitetslov trådte i kraft i 1989. Prinsippet om individuell akademisk frihet kom inn i loven 1. januar 2008. Før
den tid var det ansett som ulovfestet rett.
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Frihet til å søke etter og formidle kunnskap har
vært begrunnet først og fremst ut fra et samfunnsmessig behov for en felles, forskningsbasert kunnskapsbase. Verdien av en slik
kunnskapsbase avhenger av om det i samfunnet er en utbredt tillit til at kunnskapsutviklingen og oppfatningen av hva som er gyldig
kunnskap ikke blir styrt av særinteresser,
enten de er av politisk, økonomisk, religiøs
eller annen art. Denne tilliten er avhengig av at
forskning og undervisning bygger på en velprøvd og streng vitenskapelig tenkemåte, gjør
bruk av de beste tilgjengelige metoder og data,
og er åpen for kritisk innsyn og etterprøving.

Kilde: NOU 2006: 19 Akademisk frihet: Individuelle
rettigheter og institusjonelle styringsbehov, s. 12

Den akademiske friheten innebærer altså frihet
fra utilbørlig innblanding i faglige spørsmål fra staten, oppdragsgivere og andre eksterne pressgrupper. Men den innebærer også frihet internt på
institusjonene og setter skranker for hvordan
ledelsen, administrasjonen og kollegaer kan opptre overfor den enkelte ansatte i faglige spørsmål.
Det siste har vært et viktig punkt helt siden Humboldt, og for Underdal-utvalget var det en viktig
begrunnelse for å pålegge institusjonene en plikt
til å verne om den akademiske friheten. Dette
innebærer i sin tur at også statlige myndigheter er
forpliktet til å legge til rette for at universitetene
og høyskolene blir i stand til å utøve denne lovpålagte plikten.
Selv om den akademiske friheten er vidtgående, er den ikke absolutt. Forskere og undervisere er underlagt de samme lover og regler som
andre, og for forskningen gjelder dessuten egne
etiske regler og retningslinjer. Arbeidsgivers styringsrett overfor ansatte i vitenskapelige stillinger
er riktignok avgrenset av bestemmelsene om akademisk frihet, men bare i faglige spørsmål, og den
akademiske friheten gjelder innenfor rammene av
stillingen og arbeidsavtalen. Det er med andre ord
både mulig og ønskelig å forene den enkeltes akademiske frihet med god faglig ledelse på grunnplanet, strategisk planlegging på institusjonsnivå
og statlig kunnskapspolitikk på nasjonalt nivå.

3.2.2

Institusjonelt selvstyre

En beslektet, men likevel annerledes form for
autonomi er universitetenes og høyskolenes institusjonelle selvstyre, som i denne sammenhengen
viser til det handlingsrommet og den styringskapasiteten disse institusjonene har til å treffe
avgjørelser om alle sider ved egen virksomhet,

126

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring - 21/01181-1 Styringsmeldingen, deltakelse på høring : Styringsmeldingen

2020–2021

41

Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

herunder institusjonell profil, faglig ledelse, organisering, økonomi, samarbeid med andre, osv. Det
institusjonelle selvstyret for universiteter og høyskoler har to hovedbegrunnelser. Den ene er hensynet til den akademiske friheten som nettopp er
omtalt, ettersom mange avgjørelser om kjernevirksomheten vil ha betydning for ivaretakelsen
av akademisk frihet. I tradisjonen fra det humboldtske universitetet har altså hensynet til akademisk frihet vært en av hovedbegrunnelsene for
institusjonelt selvstyre.
Men dagens universiteter og høyskoler er
langt større og mer mangfoldige institusjoner enn
universitetet i Berlin i 1809, og selv om mange
avgjørelser i siste instans kan kobles til forskning,
utdanning og formidling, er det langt fra alle
spørsmål av for eksempel administrativ, økonomisk eller organisatorisk art som kan sies å være
av faglig karakter eller ha vesentlig betydning for
den akademiske friheten.
Den andre hovedbegrunnelsen for at statlige
og offentlig finansierte universiteter og høyskoler
i Norge i dag har utstrakt institusjonelt selvstyre,
har de til felles med mange andre offentlige virksomheter, som sykehus, teatre, skoler osv. I
mange tiår, og under skiftende regjeringer, har
norsk offentlig sektor blitt styrt ut fra tanken om
at beslutninger så langt mulig skal delegeres til
det organisatoriske nivået som sitter på kompetansen og er nærmest behovene ute i befolkningen, siden dette nivået har best forutsetninger
for å finne de beste løsningene. I forskning og
høyere utdanning er det oftest universitetene og
høyskolene som har denne posisjonen.
Institusjonelt selvstyre innebærer imidlertid
ingen absolutt frihet for universitetene og høyskolene. De er statlige samfunnsinstitusjoner som
finansieres over statsbudsjettet, og de utfører viktige funksjoner som befolkningen er avhengige av
og har legitime forventninger til. Forsknings- og
høyere utdanningsministeren er den som er konstitusjonelt ansvarlig for universitetene og høyskolene, og Kunnskapsdepartementet har et
løpende ansvar for å følge opp virksomhetene.
Det forvaltningsmessige systemet som er
utviklet for å gi blant annet universiteter og høyskoler institusjonelt selvstyre, samtidig som bevilgende og ansvarlige myndigheter kan forsikre seg
om at legitime samfunnsbehov ivaretas, er mål- og
resultatstyringssystemet. Dette systemet, som er
nærmere beskrevet i kapittel 2, innebærer kort
sagt at politiske myndigheter fastsetter mål og
rammer, ofte gjennom dialog med institusjonene,
og så har institusjonene delegert myndighet til å
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå

målene. Institusjonelt selvstyre i denne betydningen forutsetter at institusjonene har strategisk
styringskapasitet og sikrer god faglig ledelse,
samtidig som de ansattes akademiske frihet ivaretas. Det forutsettes også at det er åpenhet om den
strategiske måloppnåelsen og kvaliteten i de faglige kjerneoppgavene.
For å oppsummere kan man si at den akademiske friheten er lovfestet fordi den er en nødvendig betingelse for å utvikle en kunnskapsbase som
samfunnet kan ha tillit til. Denne akademiske friheten er også med på å begrunne det institusjonelle selvstyret for universiteter og høyskoler. Når
universiteter og høyskoler også gis institusjonelt
selvstyre i spørsmål som ikke er av faglig art, eller
har vesentlig betydning for den akademiske friheten, er det begrunnet med at selvstyre vil gi
bedre måloppnåelse enn mer sentralisert styring.
Dette innebærer at institusjonelt selvstyre som
går utover det som kan begrunnes med hensynet
til akademisk frihet, må forstås som en form for
delegert myndighet som forutsetter tilfredsstillende måloppnåelse over tid. I diskusjoner om
styring og autonomi i universitet- og høyskolesektoren er det viktig å holde disse ulike begrunnelsene fra hverandre.

3.3

Prinsipper for styring av statlige
universiteter og høyskoler

Målet med denne meldingen er å legge grunnlaget for styring som er målrettet, strategisk og
basert på dialog, differensiering og et solid kunnskapsgrunnlag. Styringen skal være basert på
prinsippet om at regjeringen styrer mest mulig
overordnet. Tydelige mål, roller og ansvar og et
mangfold av institusjoner med ulik faglig profil og
ulike roller skal samlet sett gi god måloppnåelse
og effektiv bruk av statens ressurser og møte
samfunnets kunnskapsbehov.
Basert på det vi vet om hva som er god statlig
styring av universiteter og høyskoler, legger regjeringen prinsippene nedenfor til grunn for valg av
tiltak og for videre styring av universitetene og
høyskolene de neste tjue årene. Disse prinsippene
er vektlagt i valg av tiltak i denne meldingen, som
er drøftet og beskrevet i kapittel 4.

3.3.1 Dialogbasert styring
Styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene skal være det sentrale
virkemiddelet i styringen og skal sikre at styringen
er transparent og forutsigbar. Som beskrevet i
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kapittel 2 omfatter styringsdialogen alle møter og
dokumentutveksling av styringskarakter mellom
departementet og en underliggende virksomhet.
Det inkluderer både de faste og formelle elementene i den årlige etatsstyringen og andre møter
slik som Kontaktkonferansen, rektormøter og
andre ad hoc møter mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene. Innspillsmøter i forbindelse med meldings- og strategiarbeid er et
eksempel på slik dialog. En dialogbasert styring
skal sikre at tiltak og prioriteringer iverksettes i
samhandling med universitetene og høyskolene,
og at sektoren inkluderes som en aktiv partner i
utviklingen av politikk og tiltak. Det følges blant
annet opp gjennom utviklingsavtalene, der mål og
styringsparametere utvikles i dialog mellom
departementet og den enkelte institusjon og gis
en sentral plass i styringen.

3.3.2 Differensiert styring
Styringen skal sikre mangfold i universitets- og
høyskolesektoren. Det innebærer at styringen
skal være differensiert og tilpasset hver enkelt
institusjons egenart, faglige profil og strategi.
Regjeringen vil fortsatt sette felles mål og prioriteringer for sektoren samlet sett, men ulike institusjoner skal styres i tråd med deres rolle og forutsetninger og på en måte som gir rom for lokal
ledelse og dialog med omgivelsene og den enkelte
institusjons samarbeidspartnere. Dette skal også
sikre en bredere kunnskapsberedskap nasjonalt,
og en tydeligere ivaretakelse av institusjonenes
regionale rolle og oppdrag. I den planlagte gjennomgangen av finansieringen av universitets- og
høyskolesektoren vil regjeringen, som en oppfølging av dette prinsippet, understreke at et
mangfold i størrelse, faglig profil og oppgaveprofil
mellom institusjonene er et ønsket særtrekk som
de ulike statlige finansieringskanalene må ta hensyn til. Endringen i mål- og resultatstyringen – fra
like mål og felles styringsparametere for alle 21
universiteter og høyskoler til institusjonsvise mål
og styringsparametere – er også en viktig del av
måten regjeringen vil følge opp dette prinsippet
på.
3.3.3

Strategisk styring

Styringen skal ha et langsiktig perspektiv og være
på et overordnet nivå, og unødvendig detaljstyring
skal unngås. God styring forutsetter gode og forutsigbare rammebetingelser. Hyppige endringer i
virkemiddelbruken bidrar til å skape et komplisert system og kan gi uklare styringssignaler. Sty-

2020–2021

ringen må tilpasses institusjonenes særtrekk, styringskonteksten og vurderinger av risiko og
vesentlighet.
Ved særskilte kvalitetsutfordringer nasjonalt
kan Kunnskapsdepartementet velge å intensivere
styringsdialogen og etablere en tettere oppfølging
med ulike virkemidler. Denne intensiverte styringsdialogen skal i størst mulig grad være målrettet mot de utdanningene eller de institusjonene
det gjelder, og varigheten av virkemidler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle for å unngå lite effektiv
lag-på-lag-styring over tid. Lærerutdanningene er
et eksempel på et område hvor styringen over tid
har vært mer aktiv. Nå vil imidlertid regjeringen
gjøre rammeplanene mer overordnede og gi
ansvaret for den videre utviklingen av retningslinjene til utdanningsinstitusjonene selv, i samarbeid med arbeidslivet. Regjeringen vil også gå
gjennom kandidatmåltallene for en del av profesjonsutdanningene for å vurdere om denne måten
å styre dimensjoneringen av disse utdanningene
på virker etter hensikten.

3.3.4 Kunnskapsbasert styring
Kunnskapsdepartementet skal sikre at styringen
er kunnskapsbasert. Det innebærer både å styre
basert på beste kunnskap og forskning om hva
som er god styring, og at det er åpenhet om statistikk- og indikatorgrunnlaget for styringen. Statistikkgrunnlaget om sektorens resultater er omfattende, men bør videreutvikles for å treffe informasjonsbehovene bedre, og for å sikre ressurseffektiv rapportering. Et sentralt styringsprinsipp og en
forutsetning for høy grad av institusjonelt selvstyre er at universitetene og høyskolene ansvarliggjøres gjennom offentliggjøring av resultater, evalueringer og tilsyn. Departementet mener det er
viktig med utdypende informasjon om kvaliteten i
ulike forskningsfag og studieprogrammer, blant
annet gjennom systematisk bruk av evalueringer.
En bredt sammensatt arbeidsgruppe nedsatt av
departementet har nylig kommet med forslag til
et nasjonalt rammeverk for evaluering av norsk
forskning og høyere utdanning (se avsnitt 4.1.4).
Regjeringen vil videre sikre at dimensjoneringen
av høyere utdanning treffer behovene i arbeidslivet bedre enn den gjør i dag ved å etablere et analyse- og informasjonssystem om arbeidsmarkedsbehov rettet mot studenter, universiteter og høyskoler og myndigheter (se avsnitt 4.3.2). Etableringen av Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse skal sikre et solid fagmiljø for arbeid
med kunnskapsgrunnlag og analyse, blant annet
om arbeidsmarkedsbehovene.
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Boks 3.2 NOU 2020: 9 Blindsonen og implikasjoner for norsk rettsvitenskap
annet rettskildemateriale knyttet til trygdeNOU 2020: 9 Blindsonen: Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiforordningen eller øvrig EØS-rett.
ser i EØS-området viser at EØS-rettens betydning
Masterutdanning i rettsvitenskap er ikke
styrt av en rammeplan, og studieplanene ved
for anvendelsen av oppholdskravet for mennesker bosatt i Norge har befunnet seg i en blindalle institusjonene har vært utformet med tanke
sone, og kommer med en rekke forklaringer på
på at EØS-rettens betydning skal identifiseres
hvorfor det ble slik. Utvalget trekker blant annet
og drøftes der det er relevant. Hvordan undervisningen konkret legges opp for at slike
fram at bestemmelsene i folketrygdloven ikke er
læringsutbytter skal oppnås, er institusjonenes
tilpasset EØS-retten, at lovgivningsteknikken har
vært for dårlig og at det har vært for dårlig komklare ansvar. Kunnskapsdepartementet har vært
munikasjon, koordinering og problemforståelse i
i dialog med de aktuelle institusjonene om
hvilke konsekvenser saken bør få for juridisk
forvaltningen og domstolene.
forskning og undervisning. Miljøene samarbeiUtvalget anbefaler at juridisk forskning og
der om å øke kompetansen om EØS- og trygdeundervisning i langt større grad enn i dag må ta
rett og utvikler bedre læringsressurser, gjeninnover seg at EØS-rett ikke bare er et eget
nomgår studieprogrammer og bygger ut kursrettsområde, men også en integrert del av andre
og seminarvirksomhet. De rettsvitenskapelige
rettsområder. EØS-rett og trygderett inngår i
alle de tre masterutdanningene i rettsvitenskap,
miljøene har også vært i dialog med Arbeids- og
men innretningen på emnene varierer. Utvalget
sosialdepartementet og Justis- og beredskapsfinner at behandlingen av EØS-rettslige prodepartementet. En strategisk oppfølging inneblemstillinger i den trygderettslige litteraturen
bærer at man ikke utelukkende ser på det aktuer for overflatisk. De finner få spor av systemaelle spørsmålet om trygde- og EØS-rett, men
også vurderer risikoen for andre «blindsoner».
tiske studier av EU-domstolens praksis eller

3.4

Roller og ansvar i styringen av
universitets- og høyskolesektoren

Nasjonale og internasjonale studier viser at strategisk institusjonelt handlingsrom har stor betydning for kvalitet og måloppnåelse i høyere utdanning og forskning. Styringspolitikken må derfor
balansere behovet for demokratisk innflytelse og
politisk styring mot begrunnelsene for institusjonelt selvstyre.
Statsråden med ansvar for universiteter og
høyskoler står politisk ansvarlig for denne virksomheten overfor Stortinget og offentligheten.
Ansvaret omfatter ikke de områdene hvor muligheten for instruks er avskåret etter universitetsog høyskoleloven, det vil si selve innholdet i
undervisning, forskning og utviklingsarbeid, og
individuelle ansettelser (se avsnitt 2.2.1). Utover
dette har statsråden det overordnede ansvaret
for all virksomheten ved de statlige lærestedene.
Videre har statsråden ansvaret for forvaltningen
av tilskuddene til private høyskoler og forvaltningen av det generelle regelverket som gjelder
høyere utdanning og forskning. Dette ansvaret
er svært vidtrekkende, og statsråden kan for-

vente å bli kalt inn til Stortinget, eller kontaktet
av mediene, for å svare på spørsmål om konkrete
enkeltsaker i sektoren, ikke bare om den overordnede politikken som utvikles i departementet.
Det politiske ansvaret må imidlertid ses i lys
av universitetenes og høyskolenes særlige rolle i
samfunnet og begrunnelsene for akademisk frihet
og institusjonelt selvstyre. Styrene ved institusjonene er gitt betydelige fullmakter og dermed
ansvar, men departementet spiller en viktig rolle
ved å legge rammene for hvordan institusjonenes
ansvar i praksis kan følges opp. Statsråden bærer
naturlig det fulle ansvaret for disse styringsrammene. Men kvaliteten på og resultatene fra universiteter og høyskoler avhenger i første rekke av
beslutningene som fattes i fagmiljøene i det daglige og av ledelsen ved institusjonene innenfor
rammene satt av departementet. Jo tettere man
kommer på den faglige aktiviteten, hvor beslutningene krever en tung fagkompetanse som ikke
finnes i departementet, desto mindre aktuelt vil
det være i første rekke å holde statsråden ansvarlig politisk. Da er det mer naturlig å rette oppmerksomheten mot institusjonene.
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På de fleste områder er derfor ansvaret i praksis delt mellom det politiske nivået og institusjonsnivået ut fra deres tiltenkte roller. Statsråden har
sitt overordnede ansvar, og institusjonene har sitt
konkrete ansvar. Spørsmålet om hvem som skal
holdes ansvarlig dersom noe går galt, eller for utilfredsstillende resultater, kan ikke besvares formelt og generelt, men avhenger av politiske
vurderinger av den enkelte situasjon.
At institusjonene er organisert med styrer
med vide fullmakter, avskjærer formelt sett ikke
statsrådens myndighet. Innenfor flere områder
har styrene fullmakt til å fatte beslutninger uten
departementets godkjenning. Dette gjelder blant
annet institusjonenes interne organisering og
dimensjoneringen og den geografiske plasseringen av utdanningstilbudet. Men departementet
har mulighet til å instruere også om slike saker og
må ha det for å ivareta en demokratisk legitimitet.
Hvilke offentlige finansierte utdanningstilbud
Norge skal ha, og hvem de skal være tilgjengelige
for, er ikke rent akademiske spørsmål, men også
politiske spørsmål.
Institusjonene er ledet av styrer med bred
kompetanse som omfatter erfaring fra fagmiljøene, studentene og arbeids- og samfunnsliv.
Sammen med resten av organisasjonen har styrene det beste grunnlaget for å fatte de fleste
beslutninger, også når disse omfatter videre samfunnsmessige avveininger og ikke bare utelukkende faglige og interne hensyn. At institusjonene
selv for det meste vil være best i stand til å fatte
beslutninger, betyr imidlertid ikke at det aldri vil
være riktig at lignende beslutninger fattes av
departementet. Styrene har et ansvar som er
avgrenset til sin institusjon, og summen av de individuelle beslutningene ved institusjonene gir ikke
nødvendigvis det beste resultatet for nasjonen
under ett. Hensynet til nasjonal samordning tilsier
at det politiske nivået i visse tilfeller må kunne
styre institusjonene i saker som de normalt sett
avgjør selv.
Videre opererer institusjonene alltid innenfor
de rammene som er satt av overordnede myndigheter, og som endres over tid. Når beslutninger
bygger på forutsetninger om de overordnede rammene som bryter med den planlagte politikken, vil
det kunne være behov for politisk styring. Tilsvarende kan man si at selv om styrene bærer det
øverste ansvaret for institusjonenes virke, er
beslutninger og oppfølgingsansvar formelt og i
praksis delegert til institusjonens ledelse på ulike
nivåer og institusjonens utvalg og eventuelle styrer på fakultets- og instituttnivå, jf. beskrivelse av
intern ledelse og organisering under 2.2.5. For

2020–2021

disse er den interne styringen og ledelsen en sentral og viktig oppgave, men den må samtidig skje
innenfor de rammene som er fastsatt av departementet og det enkelte styret.
Dersom styrene og ledelsen ved institusjonene
skal kunne ta det ansvaret som de forventes å ta
ut fra samfunnsoppdraget, er det imidlertid viktig
at de også opplever at de reelt sett har ansvar og
et betydelig strategisk handlingsrom. Hvis styrene stadig overprøves og får beslutningene sine
omgjort av departementet, vil institusjonenes
evne til å styre og løse oppgaver bli svekket på en
generell basis, langt utover de konkrete enkeltsakene instruksene gjelder. Departementet må
derfor være varsom med å styre i spørsmål som
det normalt er forventet at institusjonene håndterer, og også ta hensyn til de generelle styringsmessige konsekvensene utover den konkrete
saken. Dette gjelder særlig hvis det er snakk om å
omgjøre beslutninger som styret selv mener faller
under deres ansvar. For at slike inngrep skal oppfattes som legitime, bør departementet kunne
framsette en tungtveiende begrunnelse ut fra
overordnede nasjonale hensyn.
Skal institusjonene ha et reelt institusjonelt
selvstyre, må de også kunne fatte beslutninger
som statsråden ikke trenger å stille seg hundre
prosent bak. Det overordnede ansvaret for de
samlede resultatene i sektoren over tid ivaretas
best ved at institusjonene har handlingsrom til å
fatte beslutninger som departementet ikke nødvendigvis hadde valgt selv dersom fullmaktene
hadde vært annerledes. De må derfor sitte svært
langt inne for det politiske nivået å overprøve styrenes beslutninger bare fordi det finnes uenighet.
Når det ikke er opplagt at saken involverer nasjonale avveininger utenfor styrenes ansvar, må slike
inngrep begrenses til de mest betydningsfulle
sakene.
En annen side av det institusjonelle selvstyret,
er at institusjonene må være beredt til å holdes
ansvarlig for resultatene. Når et ansvar er delt
mellom flere nivåer, vil ansvarliggjøringen når noe
går galt, være avgjørende for hvordan ansvaret
deles i praksis. Hvis institusjonene ikke er beredt
til å påta seg ansvar og stå til rette i offentligheten
også for feil eller manglende resultater, vil argumentene for at de er best i stand til å utvikle kvaliteten gjennom et institusjonelt selvstyre, svekkes.
Ideelt sett skal styringsrammene fra departementet gjøre det forutsigbart for institusjonene
hvilket handlingsrom og ansvar de har, slik at de
ikke fatter beslutninger som ikke er i tråd med
den nasjonale politikken. Dersom departementet
på forhånd skulle beskrive tydelige rammer for
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hele bredden av politikken, ville disse imidlertid
virke så begrensende at fordelen med forutsigbarheten fort ble oppveid av denne reduksjonen i
handlingsrommet. Grensen for når et spørsmål
blir et nasjonalt ansvar, kan derfor ikke fastsettes
generelt eller på forhånd. For å unngå konflikter i
etterkant av beslutninger er det derfor nødvendig
at styrene er i stand til å hensynta den nasjonale
politikken og identifisere hvilke saker det er
behov for å gå i dialog med departementet om, og
når.
Studiestedsstruktur
Spørsmålet om den geografiske plasseringen av
studietilbudene ved den enkelte institusjon (studiestedsstruktur) er et eksempel på en sak som setter
roller og ansvar i styringssystemet på spissen. At
befolkningen har god tilgang på høyere utdanning, er et nasjonalt anliggende og en viktig politisk sak. Gjennom den generelle instruksjonsmyndigheten har statsråden hjemmel til å instruere
om studiestedsstrukturen ved de statlige institusjonene. Samtidig har styrene for universitetene
og høyskolene et klart ansvar for å utvikle institusjonene slik at de når de samlede målene best
mulig med utgangspunkt i de ressursene de har.
Dette innebærer at de må vurdere hvordan fagmiljøene skal organiseres for å oppnå høyest
mulig kvalitet på den faglige virksomheten innenfor disse rammene. At styrene selv gjennom universitets- og høyskoleloven har ansvar for å fastsette virksomhetens interne organisering på alle
nivåer, avskjærer ikke statsrådens instruksjonsmyndighet, men angir tydelig at dette er institusjonenes oppgave.
Regjeringen har ansvaret for å sørge for en
hensiktsmessig struktur i den statlige universitets- og høyskolesektoren ut fra nasjonale ambisjoner og behov. Strukturreformen og sammenslåingene av flere statlige læresteder i 2016 og
2017, jf. Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon
for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, var et grep som skulle gjøre institusjonene bedre rustet til å møte ulike utfordringer
knyttet til at mange fagmiljøer hadde vært for små
og sårbare. Det er verdt å gjenta at selv om fusjonene var frivillige og prosessene ble initiert av
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institusjonene selv, ble reformen igangsatt etter
politisk ønske, og den endelige beslutningen om
fusjon ble fattet av Kongen i statsråd og presentert
for Stortinget i stortingsmeldingen om strukturreformen. Dette illustrerer på mange måter hvordan roller og ansvar i styringen av universiteter og
høyskoler er komplekse, men kan fungere godt
når det er dialog og åpenhet i prosessene. Samtidig vil regjeringen understreke at organiseringen
av fagmiljøene og plasseringen av disse i institusjonenes region er et spørsmål om hvordan ressursene kan utnyttes for å nå institusjonens mål
best mulig, og regjeringen mener dette er en
vesentlig del av styrets ansvar. Disse vurderingene krever at det gjøres avveininger mellom
studentenes søkermønstre, tilfanget av faglig personale og de samfunnsmessige behovene. Gode
vurderinger forutsetter nær kjennskap til institusjonens samlede ressurser og kvaliteter og til de
regionale forholdene.
Dette er noe av bakgrunnen for at flertallet i
kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ved
behandlingen av strukturreformen i 2015 understreket at «[d]et må også i fremtiden, slik det er i
dag, være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestruktur innebærer», jf. Innst. 348 S (2014–2015).
Videre stemte et flertall i Stortinget i november
2019 imot forslag om anmodningsvedtak om at
regjeringen skulle stoppe de planlagte endringene
i studiestedsstrukturen ved Nord universitet som
styret hadde besluttet, jf. Innst. 31 S (2019–2020).
Regjeringen deler stortingsflertallets syn i dette
spørsmålet og vil at det også framover skal være
opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig studiestedsstruktur
innebærer. Da flertallet i utdannings- og forskningskomiteen behandlet nevnte anmodningsvedtak, understreket de den politiske forventningen
til at styrene vektlegger sitt regionale ansvar og
legger til rette for desentralisert utdanning. Det er
en forventning som regjeringen deler, og som er
fulgt opp gjennom en satsing på desentralisert
utdanning og fleksible utdanningstilbud for å gi
flere muligheten til å ta høyere utdanning der de
bor. Regjeringen vil også legge fram en strategi
for desentralisert og fleksibel utdanning, etter
planen sommeren 2021.
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4 Endringer i styringen
4.1

En tydeligere styringsdialog som er
tilpasset den enkelte institusjon

4.1.1 Mål for universiteter og høyskoler
Flere mål fastsatt ulike steder er relevante for universiteter og høyskoler:
– lovbestemt formål: formålsbestemmelsen i
loven er en form for konstituerende styring,
som fastsetter institusjonenes overordnede
formål som institusjoner for høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og kunnskapsspredning. Regjeringen vil foreslå en
endring i loven slik at formålsbestemmelsen
også viser at virksomheten skal bidra til en
miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling.
– mål i tildelingsbrevet: i tråd med økonomiregelverket fastsetter departementet overordnede mål og styringsparametere for hver institusjon. Målene er fastsatt i dialog med institusjonene, og selv om de formelt fastsettes i det
årlige tildelingsbrevet, er målene som regel
de samme over flere år. Målene utgjør en
ramme for aktiviteten i budsjettåret og er
utgangspunktet for resultatvurderingene i
etterkant i årsrapporten og i etatsstyringsmøtene. De fastsettes med utgangspunkt i
målene som er beskrevet i Prop. 1 S med budsjettforslaget for rammebevilgningen til institusjonene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 9.
– regjeringens øvrige mål: politiske dokumenter
inneholder som regel målformuleringer som
utgjør rammen for regjeringens politikk på det
aktuelle området. Disse er ikke formelt sett rettet til den enkelte institusjon, med mindre de
også er inkludert i tildelingsbrevene, men de
beskriver den politiske bakgrunnen som institusjonene må forholde seg til.
Regjeringens mål for forskning og høyere utdanning
De overordnede målene for regjeringens politikk
for høyere utdanning og forskning har vanligvis
blitt beskrevet i stortingsmeldinger. Siden 2014

har dette blitt gjort gjennom langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning. Planen setter
kursen for langsiktige investeringer i forskning
og høyere utdanning, og revideres hvert fjerde
år, senest i Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan
for forskning og høyere utdanning 2019–2028. I
langtidsplanen gir regjeringen uttrykk for hva
den fra et nasjonalt perspektiv mener det er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Den
gjeldende langtidsplanen har følgende hovedmål:
– styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
– møte store samfunnsutfordringer
– utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet
Videre inneholder langtidsplanen fem langsiktige
prioriteringer, som er tematiske områder av særlig strategisk betydning for Norge. Den gjeldende
langtidsplanen inneholder også tre konkrete opptrappingsplaner, som er formål hvor regjeringen
vil trappe opp innsatsen innenfor de første årene
av planperioden: for et teknologiløft, for FoU for
fornyelse og omstilling i næringslivet, og for kvalitet i høyere utdanning.
Regjeringens budsjettprioriteringer og oppfølging av langtidsplanen beskrives i statsbudsjettet.
Planen følges opp med tiltak over budsjettene til
flere departementer, men gis en samlet omtale i
Prop. 1 S for Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet beskriver videre
mål for sine ansvarsområder samlet sett, hvor
politikken på tvers av utdanningsnivåene ses i
sammenheng. I Prop. 1 S (2020–2021) er det satt
tre overordnede mål for kunnskapssektoren:
– Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
– Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
– Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap
av høy kvalitet.
I tillegg til langtidsplanen har regjeringen lagt
fram egne stortingsmeldinger for bestemte politikkområder knyttet til høyere utdanning:
– Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
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Av disse vil EU-, Panorama- og digitaliseringsstrategiene revideres i 2021. Regjeringen vil også
legge fram en strategi for forskerrekruttering og
attraktive karrierer i forskning og høyere utdanning og en strategi for desentralisert og fleksibel
utdanning. I 2022 skal det legges fram ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi.
I tillegg til strategier som gjelder høyere
utdanning eller forskning generelt, er disse områdene også ofte reflektert i dokumenter som gjelder særskilte temaer under andre departementers
ansvarsområder. Eksempler er blant annet stortingsmeldingene fra denne regjeringen om den
maritime næringen, romvirksomhet, helsenæringen og industrien. Strategiene for kunstig intelligens og digital sikkerhetskompetanse er eksempler på strategier som går på tvers av departementene.1

kap. 260 i statsbudsjettet, omtales som sektormålene. Hovedinnholdet i målene har vært
stabilt, men strukturen og formuleringen av
målene har blitt endret med noen års mellomrom. På bakgrunn av et samarbeid med en referansegruppe med representanter fra sektoren
ble målene endret i 2012. Samtidig reduserte
man detaljeringsgraden i målsettingen ved å gå
bort fra de såkalte nasjonale virksomhetsmålene, som var 14–16 mer detaljerte mål fastsatt i tildelingsbrevene til institusjonene. De
nasjonale virksomhetsmålene var felles for institusjonene i samme institusjonskategori. Dagens
fire sektormål har vært gjeldende fra budsjettåret 2015 (se boks 4.1).
Dagens nasjonale styringsparametere har
vært gjeldende siden 2016, da de ble revidert
etter dialog med sektoren. Departementet har
ikke fastsatt konkrete resultatkrav på parameterne, med unntak for kandidatmåltall for
helse- og lærerutdanninger, men forventer at
institusjonene vurderer egne ambisjoner og
resultater som følges opp i institusjonenes
årsrapporter og i etatsstyringsmøtene. Resultater på de nasjonale styringsparameterne publiseres også i den årlige tilstandsrapporten for
høyere utdanning.
I arbeidet med statsbudsjettet utarbeider
departementene overordnede gevinstrealiseringsplaner for alle nye satsinger.2 Planene skal
gi regjeringen og departementene et bedre
grunnlag for systematisk utredning og rapportering om gevinster fra arbeid med tiltak som kan
gi mer effektiv ressursbruk og økt handlingsrom. Slike overordnede gevinstrealiseringsplaner utarbeides også for strukturtiltak. For
strukturreformen, jf. Meld. St. 18 (2014–2015),
ble det utarbeidet gevinstrealiseringsplaner i
2019 for institusjonene som var blitt slått
sammen som del av reformen. Planene inneholder ti indikatorer, som delvis overlapper med
de nasjonale styringsparameterne (se boks 4.2).
Etter innspill fra institusjonene fastsatte departementet konkrete måltall på indikatorene for hver
institusjon som skal oppnås innen 2025.

Nasjonale sektormål og styringsparametere

Utviklingsavtaler

Målene som beskrives i budsjettforslaget for
rammebevilgningen til institusjonene under

I 2016 innførte departementet som en prøveordning utviklingsavtaler med fem statlige institusjoner. I 2017 ble det inngått utviklingsavtaler med

–
–
–
–

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i
høyere utdanning
Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen
– Lære hele livet
Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligheter: Internasjonal studentmobilitet i høyere
utdanning
Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for
omstilling: Økt arbeidslivsrelevans i høyere
utdanning

Disse inneholder målbeskrivelser for politikken
på de aktuelle områdene. Tilsvarende gjøres i
strategier fastsatt av Kunnskapsdepartementet:
– Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU: Horisont 2020 og ERA, 2014
– Panorama: Strategi for høyere utdannings- og
forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan,
Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020),
2015
– Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang
til vitenskapelige artikler, 2017
– Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling
av forskningsdata, 2017
– Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, 2017

1

«Nasjonal strategi for kunstig intelligens», Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2020.
«Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse», Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2019.

2

«Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i
mars om statsbudsjettet for 2022», rundskriv R-9/2020,
Finansdepartementet, 2020.
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Boks 4.1 Nasjonale sektormål og styringsparametere for 2021
Sektormål
i. høy kvalitet i utdanning og forskning
ii. forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
iii. god tilgang til utdanning
iv. effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
Styringsparametere
1. andelen bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid
2. andelen masterstudenter som gjennomfører
på normert tid
3. andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører
innen seks år
4. skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
5. faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter

6. antall publikasjonspoeng per faglige årsverk
7. verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoUårsverk
8. andel utreisende Erasmus+ utvekslingsstudenter
9. andel masterkandidater sysselsatt i relevant
arbeid et halvt år etter fullført utdanning
10. bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglige årsverk
11. andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglige årsverk
12. andel forskningsinnsats i MNT-fag
13. kandidattall på helse- og lærerutdanningene
14. antall studiepoeng per faglige årsverk
15. andel kvinner i dosent- og professorstillinger
16. andel midlertidig ansatte i undervisnings- og
forskerstillinger
17. andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og
bevart

Boks 4.2 Mål og indikatorer for strukturreformen
Mål for strukturreformen
i. utdanning og forskning av høy kvalitet
ii. robuste fagmiljøer
iii. god tilgang til utdanning og kompetanse over
hele landet
iv. regional utvikling
v. verdensledende fagmiljøer
vi. effektiv ressursbruk
Indikatorer i gevinstrealiseringsplaner for sammenslåtte institusjoner
1. antall publikasjonspoeng per faglige årsverk
2. bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglige årsverk

fem nye institusjoner, og fra 2019 hadde alle statlige universiteter og høyskoler inngått en
utviklingsavtale med departementet.

3. EU-inntekter per faglige årsverk
4. andel årsverk i førstestillinger av faglige
ansatte
5. skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
6. antall avlagte doktorgrader
7. antall studenter på nettbaserte og desentraliserte utdanninger
8. bidrags- og oppdragsinntekter per faglige
årsverk
9. andel internasjonalt samforfatterskap
10. andel administrative stillinger av totalt antall
årsverk

Ideen om flerårige avtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene ble introdusert i
rapporten fra Stjernø-utvalget i 2008, men dagens
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form for utviklingsavtaler er i hovedsak basert på
forslag fra ekspertgruppen for finansiering av universiteter og høyskoler fra 2015.3 Ekspertgruppen
så et behov for å supplere finansieringsvirkemidlene med institusjonsvise utviklingsavtaler
som inneholdt ulike typer mål, og som dermed
kunne omfatte dimensjoner som ikke fanges opp
av andre styringsvirkemidler. Med utviklingsavtaler som styringsvirkemiddel kunne man også
sikre mer differensiert styring for å ivareta og
styrke mangfoldet i sektoren.
Nåværende utviklingsavtaler har stort sett
hatt en varighet på 3–4 år. Avtalene inneholder
som hovedregel tre til fem mål, med tilhørende
styringsparametere. Målene utarbeides gjennom en dialogbasert prosess mellom departementet og hver enkelt institusjon. Som hovedregel er målene i utviklingsavtalen foreslått av
institusjonene selv, men departementet har også
foreslått enkelte forhold som bør inngå i avtalene. En forutsetning for utviklingsavtalen er at
departementet og institusjonen er enige om innholdet. Utviklingsavtalene skal realiseres innenfor eksisterende økonomiske rammer og institusjonene rapporterer på måloppnåelse i årsrapportene. Det er statsråden som endelig fastsetter
utviklingsavtalene, og disse inngår i det årlige tildelingsbrevet.
Mål fastsatt av institusjonene selv
Alle statlige virksomheter skal følge de grunnleggende styringsprinsippene og kravene til intern
styring i økonomiregelverket (se avsnitt 2.1.1).
For universiteter og høyskoler er det styret ved
institusjonene som har ansvaret for å utforme strategier, legge planer og fastsette mål og resultatkrav for virksomheten, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-2. Det innebærer at de i tillegg til
målene og styringsparameterne fastsatt av departementet skal fastsette egne mål og resultatkrav.
Disse skal være satt innenfor rammene gitt av
departementet i tildelingsbrevet, være tilpasset
virksomhetens egenart og ta hensyn til risiko og
vesentlighet.

3

NOU 2008: 3 Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning.
«Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler: Forslag fra
ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
8. april 2014»», Kunnskapsdepartementet, 2015.

2020–2021

4.1.2

Utfordringer med dagens
styringspraksis
Et tungt og uniformt styringssystem bidrar til å
skape utydelige forventninger
I dagens styring må institusjonene forholde seg til
flere mål og indikatorer fastsatt av departementet:
sektormål og nasjonale styringsparametere, mål
og parametere i utviklingsavtalen, indikatorene i
finansieringssystemet, og indikatorene i gevinstrealiseringsplanene for institusjoner som ble slått
sammen i strukturreformen. Universiteter og
høyskoler forholder seg også til felles føringer for
statlig virksomhet i form av tiltak og rapporteringskrav i tildelingsbrevene. I sum utgjør dette
en kompleks mål- og resultatstyringsmodell.
I NIFUs undersøkelse av styringen av universiteter og høyskoler, pekes det på to motsatte
bevegelser det siste tiåret: På den ene siden er
målene blitt færre og mindre detaljert (særlig ved
å fjerne de nasjonale virksomhetsmålene). På den
andre siden har andre typer krav økt. Disse kommer oftest til uttrykk i tildelingsbrevene under
overskriften «Andre forutsetninger og krav», og
kan dreie seg om tiltak eller rapporteringskrav på
områder som for eksempel likestilling og mangfold, norsk språk og informasjonssikkerhet.
Nye sett med mål eller indikatorer er blitt innført, uten at eksisterende er blitt endret. Selv om
institusjonene selv har bidratt med innholdet i
utviklingsavtalene, har målene og parameterne i
avtalene i mange tilfeller kommet i tillegg til de
nasjonale målene og parameterne og institusjonenes egne mål og resultatkrav. Til sammen
har dette ført til en kompleksitet i systemet som
kan gjøre at institusjonene blir mer opptatt av å tilfredsstille spesifikke krav enn av å utnytte sitt
handlingsrom for å nå de overordnede målene
best mulig.4 Innspill fra sektoren til denne meldingen peker på en tung og detaljert målstyring,
som i verste fall undergraver det tillitsbaserte
systemet.
I tillegg er det en oppfatning i sektoren at
dagens styringssystem og målstruktur motvirker
mangfold. Felles mål og styringsparametere, uavhengig av institusjonens faglige profil, bidrar til
økt ensretting i en sektor hvor det er behov for
faglig variasjon og bredde og sterke regionale
institusjoner. Forventet eller ønsket nivå på de
fleste av parameterne vil variere betydelig mellom
4

J. Askim (2015). «The role of performance management in
the steering of executive agencies: Layered, imbedded, or
disjointed? Public Performance & Management Review, 38(3):
365–394. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006463
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institusjonene ut fra profilen deres. Selv om departementet har ulike forventninger til institusjonene, uttrykkes ikke alltid dette tydelig. Læresteder som er svært ulike med hensyn til størrelse
og faglig profil, møter det samme målstyringsregimet til tross for ulike forutsetninger. Når alle institusjoner retter seg mot de samme målene, er det
også en fare for suboptimal ressursutnyttelse ved
at institusjonenes komparative fortrinn ikke blir
utnyttet fullt ut.
I 2018 ba departementet universitetene og
høyskolene om synspunkter på de nasjonale
målene og styringsparameterne og innspill til
hvordan disse kunne gjøres enklere og bedre. Det
ble gjort i lys av innføringen av utviklingsavtaler
og arbeidet med å videreutvikle avtalene som styringsverktøy. Institusjonene ble oppfordret til å
integrere målene i utviklingsavtalen med sine
egne fastsatte mål for virksomheten, men flere
institusjoner oppfattet utviklingsavtalene som et
nytt lag med styring. Sett i sammenheng med
øvrige mål og nasjonale styringsparametere, var
tilbakemeldingen fra sektoren at mål- og resultatstyringsmodellen har blitt for omfattende og
består av for mye opptelling.
En gjennomgang av årsrapporter i 2017 viste
at flere institusjoner hadde en omfattende målstruktur med et stort antall egne virksomhetsmål
og styringsparametere. Antall virksomhetsmål
varierte fra 5 til 32 og antall styringsparametere
varierte fra 12 til 71. Ifølge Lægreid mfl. (2006)
kan over 20 styringsparametere være en indikasjon på lite prioritering av mål.5 Dette tyder på at
flere institusjoner strever med å utarbeide tydelige utviklingsstrategier og samtidig møte
departementets krav.
Utviklingsavtalenes plass i styringssystemet har
vært uklar
Ekspertgruppen for finansiering av universiteter
og høyskoler skrev i sin rapport i 2015 at summen
av departementets styringsvirkemidler sto i fare
for å bidra til en mer homogen sektor i framtiden.
En ordning med institusjonsvise utviklingsavtaler
ble derfor foreslått som en motvekt til dette for å
rette større oppmerksomhet mot de ulike institusjonenes forutsetninger, profil og behov.
I 2020 gjennomførte NIFU en evaluering av
ordningen med utviklingsavtaler på oppdrag fra
5

P. Lægreid, P. G. Roness og K. Rubecksen (2006) «Performance management in practice: The Norwegian way».
Financial Accountability and Management, 22(3): 251–270.
https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2006.00402.x
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Kunnskapsdepartementet. Evalueringen peker på
at utviklingsavtalene har bidratt til å fokusere styringsdialogen med departementet, og at avtalene
har et potensial til å styrke profileringen av institusjonene. Ifølge NIFU har sektoren i stor grad opplevd det som positivt at prosessen rundt innføringen av utviklingsavtalene har vært åpen og
dialogbasert.
NIFU finner at avtalene har vært resultatorienterte for noen institusjoner, mens de for andre har
vært mer prosessorienterte, og at dette har preget
måten målene er formulert på og sett i sammenheng med andre mål. Avtalene har også hatt ulik
innvirkning på institusjonene avhengig av blant
annet hvor sterk kobling det er mellom avtalene
og det interne planverket i organisasjonen. I tillegg peker evalueringen på en oppfatning av at
avtalene representerer et nytt lag med mål selv
om avtalene i prinsippet skulle være et mer langsiktig og strategisk verktøy. NIFU mener at
hovedutfordringen er avtalenes uklare plassering
i det helhetlige styringssystemet.
At avtalene ble introdusert som et nytt verktøy
i forbindelse med endringer i finansieringssystemet, har bidratt til å skape noe uklarhet
rundt hva slags styringsinstrument avtalene skal
være. Det gjelder særlig spørsmålet om det skal
knyttes finansiering til avtalene. I andre land har
erfaringen med økonomiske insentiver i lignende
utviklingsavtaler vært variert, og henger dessuten
sammen med det øvrige styringsregimet for
høyere utdanning i landet. Videre er hensikten
med å benytte utviklingsavtaler som styringsverktøy knyttet til hvilke problemstillinger som er
aktuelle i sektoren det gjelder.
I NIFUs sammenligning av norske utviklingsavtaler med dem i Danmark, Canada (Ontario) og
Nederland peker det norske systemet seg ut som
et mer dialogbasert system med stor enighet om
problemstillingen som lå til grunn for utviklingsavtalene, nemlig behovet for økt differensiering i
styringen. I Ontario brukes avtalene nærmest utelukkende som et verktøy for resultatbasert finansiering. Nederland innførte først en prøveordning
med noe resultatbasert finansiering, men har
siden utviklet avtalene mer i retning av kvalitetsutvikling. Både i Nederland og Danmark har avtalenes økonomiske virkemidler begrenset omfang
(se boks 4.3).6
I Norge mener mange i sektoren at avtalene
har utviklet seg til å bli et nyttig instrument som
6

«Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning: En evaluering
av pilotordningen», NIFU-rapport 2020: 21, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.
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Boks 4.3 Utviklingsavtaler i Canada (Ontario), Danmark, og Nederland
sjonene rapporterer årlig på måloppnåelse.
Som del av NIFUs evaluering av utviklingsDepartementet har knyttet 1,25 prosent av den
avtalene i Norge gjennomførte nederlandske
Center for Higher Education Policy Studies
samlede bevilgningen til institusjonene til
måloppnåelse i rammekontraktene. Manglende
(CHEPS) en komparativ analyse av utviklingsmåloppnåelse kan også føre til en økonomisk
avtaler i Ontario, Danmark og Nederland.
sanksjon for institusjonen.
I 2014 innførte Ontario-provinsen i Canada
Nederland introduserte såkalte performance
såkalte strategic mandate agreements mellom
agreements i 2012 for å styrke de faglige prodepartementet og offentlig finansierte høyere
utdanningsinstitusjoner. Avtalene tok utgangsfilene og kvaliteten gjennom økt differensiering
punkt i seks overordnede, prioriterte områder
i systemet. Avtalene inneholdt i første omgang
som departementet fastsatte. Institusjonene
flere indikatorer som var felles for alle institusjoner, men institusjonene kunne også legge til
skulle deretter, i samråd med departementet,
flere indikatorer. Syv prosent av bevilgningen til
utforme mål og resultatindikatorer innenfor de
seks områdene. Noen indikatorer var felles for
utdanning ble øremerket avtalene i perioden
alle institusjoner, mens andre var institusjons2013–2016. En liten andel av disse midlene ble
spesifikke. Hovedintensjonen med avtalene er å
konkurranseutsatt på bakgrunn av ambisjonsstyrke ansvarliggjøringen av institusjonene for
nivået i avtalene, mens en større andel var
avhengig av måloppnåelse, hvor institusjonene
måloppnåelsen (accountability). Fra 2020 er
finansiering knyttet til resultatindikatorer som
kunne fratas midler ved manglende målopper felles for alle institusjoner, men hvor institunåelse. På bakgrunn av blandede resultater og
sjonene selv har definert egne måltall.
mye diskusjon rundt avtalene, ble de i 2017
I Danmark ble fireårige utviklingsavtaler
endret til kvalitetsavtaler (quality agreements) i
først innført i 1999. Avtalene var hovedsakelig
2017 som kun vektlegger utdanning. Finansieringsmodellen ble endret som følge av at stipendintensjonsavtaler, og formålet var å styrke diaordningen for studenter ble omgjort til lån, og
logen mellom departementet og institusjonene.
disse midlene skulle knyttes til avtalene for å
I dag er avtalene utviklet videre som strategiske
rammekontrakter, hvor institusjonenes egne
bedre kvaliteten i utdanningen.
strategiplaner er mer førende enn tidligere.
Kilde: B. Jongbloed og H. de Boer (2020) «Performance agreMålene utvikles fortsatt i dialog mellom
ements in Denmark, Ontario and the Netherlands». Univerdepartementet og institusjonene, og institusity of Twente, CHEPS.

har bidratt til å spisse styringsdialogen med
departementet. Som NIFU påpeker, er det et
sterkt dialogfokus og ønske om tillitsbasert styring i det norske systemet. NIFUs gjennomgang
viser imidlertid at avtalene i dag inneholder en
blanding av mål som er innrettet på forskjellige
måter. De deler disse i tre hovedspor: tydeligere
profilering gjennom satsing på områder institusjonene allerede er gode på, løsing av konkrete
lokale problemer, og nasjonale politiske prioriteringer (for eksempel lærerutdanning). NIFU
anbefaler at det bør klargjøres hvilket formål avtalene har, hvordan måloppnåelse defineres, og
hvilke typer mål som skal inngå i avtalene. Skal
avtalene bidra til bedre arbeidsdeling i sektoren,
må departementet ha et bevisst forhold til dette i
utformingen av avtalene.

4.1.3

Utviklingsavtalene blir mer sentrale
i styringen framover
Forenklede nasjonale mål og styringsparametere
Regjeringen vil gjøre styringen av universitetene
og høyskolene tydeligere og mer differensiert, på
en måte som ivaretar institusjonenes handlingsrom til å oppfylle samfunnsoppdraget på best
mulig måte. Styringen skal tilpasses sektorens
egenart. Det skal gjøres risikovurderinger og styres på det vesentlige, med vekt på resultater.
Videre må fastsettingen av mål og styringsparametere samvirke med ulike typer styringsvirkemidler og balansere ulike behov, både fra myndighetenes side og internt på institusjonsnivå. Kravene til kvalitet i utdanning og forskning vil være
uendret.

138

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring - 21/01181-1 Styringsmeldingen, deltakelse på høring : Styringsmeldingen

2020–2021

Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

Regjeringen ønsker å oppnå høy kvalitet i høyere utdanning og forskning gjennom en mer differensiert styring mot felles overordnede mål.
Kunnskapsdepartementet setter nasjonale mål for
universitets- og høyskolesektoren gjennom de
årlige budsjettforslagene. Sektormålene skal være
overordnede og dekke bredden av forventede
resultater, og vil som hovedregel ligge fast over
flere år. Departementet vil ha dialog med sektoren
i 2021 for å revidere sektormålene. Sektormålene
vil inngå som overordnede mål i tildelings- og tilskuddsbrevene til statlige og private universiteter
og høyskoler også framover.
Sektormålene må ses i sammenheng med
målene i langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning, men målene har i utgangspunktet
separate funksjoner. Målene og de langsiktige prioriteringene som fastsettes i langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning, angir retning for
de samlede investeringene i planperioden uavhengig av sektor. Langtidsplanen er et prioriteringsverktøy og angir kursen regjeringen vil legge til
grunn framover. Sektormålene gjelder bevilgningene til universitetene og høyskolene og
beskriver de samlede resultatene som siktes oppnådd for aktiviteten i budsjettåret.
I tråd med prinsippene om mer strategisk og
differensiert styring vil regjeringen avvikle de
nasjonale styringsparameterne fra 2023. Det betyr
at institusjonene ikke lenger trenger å vurdere
resultatene på alle de nasjonale styringsparameterne i sine årsrapporter. Styringsparameterne
fastsatt av departementet i tildelingsbrevene vil
utelukkende være knyttet til målene i utviklingsavtalene. Det vil gjøre rapporteringen mer tilpasset institusjonenes profiler og forutsetninger.
Selv om det ikke fastsattes nasjonale styringsparametere, skal institusjonene fortsatt rapportere overordnet om hvordan de har bidratt til oppnåelsen av sektormålene. De står imidlertid fritt til
å velge hvilke data de vil bygge denne resultatrapporteringen på. Det er fortsatt behov for et
godt datagrunnlag og god statistikk om virksomheten ved universiteter og høyskoler. Derfor
opprettholdes kravene om å rapportere data til
Database for statistikk om høgre utdanning
(DBH). Forenklingen ved å fjerne de nasjonale
styringsparameterne skal ikke føre til endringer i
statistikkgrunnlaget eller analysene av aktivitetene ved lærestedene.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at det
ikke er ønskelig å gå videre med de grønne indikatorene for universitets- og høyskolesektoren
som ble foreslått i en rapport til departementet i
2019.7 Regjeringen har ambisiøse klimamål. Rele-
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vant forskning og utdanning ved universiteter og
høyskoler er et viktig bidrag i arbeidet med å nå
disse målene. Regjeringen mener også at sektoren jobber godt med å redusere eget klimaavtrykk og forventer at dette arbeidet fortsetter.
Utviklingsavtaler som virkemiddel for differensiert
styring
Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy
kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydelige
institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. En
mangfoldig universitets- og høyskolesektor kjennetegnes av ulike og komplementære institusjoner med faglige profiler som bygger på egne
fortrinn. Mangfold kan forsterke mobilitet, samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjoner og
bidra til fornyelse og omstilling i sektoren. Variasjon og mangfold er også et utslag av regionale
ulikheter i arbeids- og næringslivets behov for
kunnskap og kompetanse. Mer differensiert styring gjennom utviklingsavtalene skal bidra til å
ivareta og utvikle institusjonenes samfunnsoppdrag knyttet til ulike regionale og lokale behov.
Videre vil utviklingsavtalene kunne gi en tydeligere ramme for å håndtere særskilte utfordringer både for sektoren som helhet og for den
enkelte institusjon. Avtalene vil blant annet kunne
benyttes for å følge opp institusjonenes dimensjonering av utdanningstilbudet for å møte nasjonale
og regionale kompetansebehov (se også omtale i
avsnitt 4.3). Utviklingsavtalene utarbeides gjennom en dialogbasert prosess mellom departementet og hver enkelt institusjon, og skal bidra til
økt åpenhet om myndighetenes og styrenes
omforente forventninger til institusjonens utvikling. I tillegg til regjeringens prioriteringer og
særskilte føringer vil utviklingsavtalene være sentrale i etatsstyringsmøtene mellom departementet
og den enkelte institusjon.
Utviklingsavtalene er ikke ment som et finansieringsvirkemiddel. I tråd med prinsippene om
mer differensiert og dialogbasert styring anser
departementet det som lite hensiktsmessig å
legge opp til nok et indikatorbasert virkemiddel
som risikerer å motvirke intensjonen om et
mindre komplekst styringssystem. Videre kan
økonomiske insentiver bidra til at institusjoner
setter mindre ambisiøse mål, og dermed ha liten
effekt på utviklingen for sektoren samlet sett.
7

«Grønne indikatorer for universitets- og høgskolesektoren», Asplan Viak, 2019.
«Grønne indikatorer: Høringsinnspill», Diku notatserie 03/
2020, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, 2020.
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Målene og parameterne vil ikke være de samme
på tvers av institusjonene, og kriteriene for evaluering vil dermed kunne mangle legitimitet som
grunnlag for ressursfordelingen mellom institusjonene. Institusjonene skal styres ut fra egne forutsetninger og muligheter, og utviklingsavtalene
vil få en mer sentral plass i styringssystemet uten
at det knyttes finansiering direkte til måloppnåelsen til hver institusjon.
Institusjonsvise utviklingsmål, med tilhørende
styringsparametere, utformes på vesentlige områder med behov for utvikling eller endring innenfor
en spesifisert tidsperiode. Derfor vil utviklingsmålene, som før, ikke nødvendigvis dekke hele
bredden av institusjonens virksomhet. Målene bør
vise ønsket tilstand eller resultat på områder som
institusjonen har en reell mulighet til å påvirke
gjennom sine aktiviteter og virkemidler. Innretningen av målene kan variere noe fra institusjon til
institusjon, avhengig av egenarten og utviklingsbehovet for hver enkelt institusjon. Målene skal
være langsiktige, i utgangspunktet for en periode
på fire år, men kan også være mer langsiktige.
Sammen med de nasjonale sektormålene fungerer de institusjonsvise målene og styringsparameterne i utviklingsavtalene som de overordnede
målene fastsatt av departementet i henhold til
Reglement om økonomistyring i staten § 7. Dette
rokker ikke ved styrets ansvar for planer og strategier og for å fastsette egne mål og resultatkrav for
virksomheten, jf. universitets- og høyskoleloven
§ 9-2 og Reglement om økonomistyring i staten
§ 4. Institusjonene har ansvaret for at målene de
selv fastsetter, fungerer hensiktsmessig innenfor
forutsetningene gitt av overordnet myndighet.
Dagens utviklingsavtaler gjelder ut 2022, og
reviderte utviklingsavtaler skal utarbeides for
perioden 2023–2026 for alle statlige institusjoner,
slik at alle har samme avtaleperiode. Målene skal
som i dag utarbeides gjennom en dialogbasert
prosess, og vil for neste periode ta utgangspunkt i
en bestilling som vil inngå i tildelingsbrevene for
2022. Utviklingsavtalene vil bli endelig fastsatt av
departementet i tildelingsbrevet for 2023. Bestillingen om å utarbeide nye utviklingsmål for neste
periode vil kunne baseres på langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning, og aktuelle stortingsmeldinger om arbeidslivsrelevans, studentmobilitet og kompetansereformen.
Rapportering og oppfølging av målene i styringsdialogen
Siden 2013 har Kunnskapsdepartementet hatt
etatsstyringsmøter med styrene ved den enkelte

2020–2021

institusjon hovedsakelig annethvert år. Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog og
tar utgangspunkt i tildelingsbrevene og institusjonenes årsrapporter. Etter etatsstyringsmøtene
gir departementet en skriftlig tilbakemelding til
hver enkelt institusjon. Der får institusjonen tilbakemelding på profil, ambisjoner, resultater, måloppnåelse, strategiske prioriteringer og utfordringer. Institusjonene får tilbakemelding også de
årene de ikke har hatt etatsstyringsmøte, blant
annet basert på departementets vurdering av
årsrapporten, øvrig rapportering og andre
strategidokumenter.
Kravet om å utarbeide og publisere en særskilt
årsrapport med årsregnskap er det eneste konkrete kravet til rapportering som er felles for alle
underliggende, statlige virksomheter. Årsrapporten skal gi departementet relevant og vesentlig
styringsinformasjon, og departementet kan stille
nærmere krav til årsrapportens innhold. Det skal
framgå hva som er status på styringsparametere/
milepæler i utviklingsavtalen sammenlignet med
utgangspunktet for avtalen. Vesentlige endringer i
resultater, og resultater som institusjonen er særlig fornøyd med og ikke fornøyd med, bør nevnes
særskilt.
Virksomhets- og økonomiinstruksen, som fastsettes av Kunnskapsdepartementet, angir også
retningslinjer og krav til internstyring og rapportering og vil bli revidert i forbindelse med tildelingsbrevene for 2023.

4.1.4

Grunnlaget for god
styringsinformasjon
God styring er avhengig av god informasjon.
Forskning, evalueringer, statistikk og annen dokumentasjon er nødvendig for å sikre god effekt av
innsatsen og åpenhet om resultatene i høyere
utdanning og forskning. Det er ikke bare viktig
som kontrolltiltak for å sikre god ressursbruk og
måloppnåelse, men også som tiltak for å forbedre
og utvikle kvaliteten. God informasjon om resultater og om kvalitetstilstanden bidrar dessuten til å
minske behovet for detaljert sentral styring. Derfor er det viktig at statistikkgrunnlaget er av høy
kvalitet, og at behovet for nye data vurderes kontinuerlig.
Regjeringen mener en viktig forutsetning for
en styringspolitikk basert på utstrakt institusjonelt selvstyre er at det er åpenhet og god informasjon om kvaliteten i institusjonenes ulike
forskningsfag og studieprogrammer. Et sentralt
virkemiddel i så måte er systematisk bruk av kvalitetsevalueringer. Norges forskningsråd og
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Boks 4.4 Forslag til nasjonalt rammeverk for evaluering av kvaliteten i norsk forskning
og høyere utdanning
En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet leverte i februar 2021 en rapport med
forslag til et nasjonalt rammeverk for evaluering
av kvaliteten i norsk forskning og høyere utdanning.1 Arbeidsgruppen har vært ledet av Kunnskapsdepartementet, med medlemmer utpekt
av Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, NOKUT, Forskningsrådet, Norsk studentorganisasjon og Olje- og
energidepartementet. Målet med prosjektet var
å sikre effektiv og koordinert evaluering av
norsk forskning og høyere utdanning på en slik
måte at ulike aktørers og samfunnets behov for
kunnskap om kvaliteten i forskning og høyere
utdanning imøtekommes. Prosjektet har bygget
på internasjonal forskning om evaluering og på
en kartlegging av behovene for evalueringer i
Norge, utført av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.2
Arbeidsgruppens forslag til rammeverk inneholder mål som skal ivareta alle relevante aktørers informasjonsbehov om kvaliteten i norsk
forskning og høyere utdanning. Forslaget inne-

NOKUT har ansvar for å gjennomføre evalueringer av norsk forskning og høyere utdanning. Universitetene og høyskolene driver også ulike former for evalueringer av egen virksomhet. Hittil
har de ulike evalueringene i liten grad vært koordinert eller planlagt på lengre sikt, noe som har
gjort det vanskelig for både sentrale myndigheter,
institusjonene selv, studiesøkere, virksomheter,
og samfunnet for øvrig å danne seg et godt bilde
av kvalitetstilstanden i ulike forskningsfag og
studieprogrammer.
Kunnskapsdepartementet nedsatte derfor i
2019 en arbeidsgruppe som fikk mandat til å utarbeide et forslag til et nasjonalt rammeverk for evaluering av kvaliteten i norsk forskning og høyere
utdanning (se boks 4.4). Arbeidsgruppen har nylig
levert sin rapport, og Kunnskapsdepartementet vil
vurdere implementering av et nasjonalt rammeverk blant annet i forbindelse med ny direktoratsstruktur. Et velfungerende system for kvalitetsevaluering vil være av stor betydning for kvalitetsarbeidet ved institusjonene, for politikkutviklingen
på kunnskapsfeltet, og ikke minst for tilliten til
forskning og høyere utdanning i samfunnet.

bærer i stor grad en videreføring av dagens
ansvarsforhold, i den forstand at Forskningsrådet fortsatt får hovedansvaret for forskningsevalueringer og NOKUT et tilsvarende hovedansvar for utdanningsevalueringer. Det legges
imidlertid opp til nye mekanismer for løpende
koordinering, blant annet gjennom et eget koordineringsforum og en langtidsplan. Tilpasning
til institusjonenes ulikhet foreslås ivaretatt gjennom bruk av nasjonale protokoller. Videre foreslår arbeidsgruppen at NOKUTs utdanningsevalueringer utvides til å dekke bredden i norsk
høyere utdanning, og at det vurderes endringer
i studiekvalitetsforskriftens bestemmelse om
jevnlige egenevalueringer. I tillegg inneholder
rammeverket prinsipper for evalueringen av
forskning og høyere utdanning i Norge.
1

«Evaluering av norsk forskning og høyere utdanning: Rapport med forslag til et norsk rammeverk: Utarbeidet av en
gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet», Kunnskapsdepartementet, 2021.
2
«Kartlegging av evalueringer av kvalitet i forskning og
høyere utdanning: Sluttrapport», Proba-rapport 2020-12,
Proba samfunnsanalyse, 2020.

Et av tiltakene i strukturmeldingen (Meld. St.
18 (2014–2015)) var å etablere en felles nettportal
med kvalitetsindikatorer for høyere utdanning.
Tiltaket ble nærmere omtalt i kvalitetsmeldingen
(Meld. St. 16 (2016–2017)) på bakgrunn av behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det er særlig behov
for å sammenstille og videreutvikle sammenlignbar informasjon på studieprograms- og institusjonsnivå. Det innebærer også informasjon om
utdanningenes arbeidslivsrelevans. En felles nettportal vil blant annet kunne støtte gode utdanningsvalg, dokumentere utvikling over tid, bidra
til kvalitetsutvikling og danne underlag for styringsdialogen. Se også nærmere omtale i avsnitt
4.3 om behovet for mer systematisk kunnskap om
arbeidsmarkedsbehov rettet mot studenter, universiteter og høyskoler og myndigheter.
Kunnskapsdepartementet ønsker å knytte portalen til allerede etablerte prosesser, og vurdere
den i sammenheng med eksisterende plattformer.
Det nye Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse vil få en viktig rolle i analyse- og
kunnskapsforvaltning, og vil kunne vurdere
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videre utvikling av analyser og tilgjengeliggjøring
av data og informasjon om høyere utdanning.

4.1.5 Tiltak
Styringsdialogen skal sikre at styringen av universiteter og høyskoler er tydelig, transparent og forutsigbar. En forenklet målstruktur med færre
styringsparametere og rapporteringskrav understøtter institusjonenes selvstyre og bygger opp
under en mer tillitsbasert styring. Ulike institusjoner styres mot felles sektormål, men i tråd med
den enkelte institusjons rolle og forutsetninger,
noe som gir rom for lokal ledelse og utnytter institusjonens komparative fordeler. Mer differensiert
styring gjennom institusjonsvise utviklingsmål og
styringsparametere skal støtte faglig mangfold og
bredde i sektoren og i tillegg tilpasses ulike regionale og lokale behov. Mangfold og arbeidsdeling i
universitets- og høyskolesektoren vil bidra til høyere kvalitet i utdanning og forskning og legge til
rette for bedre kunnskapsberedskap og kompetanse samlet sett.
Derfor vil regjeringen:
–

–

–

forenkle målstrukturen for universiteter og
høyskoler ved å styre på overordnede nasjonale sektormål som fastsettes gjennom statsbudsjettet og i samsvar med langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning
videreutvikle den dialogbaserte styringen med
institusjonsvise mål og styringsparametere og
gå bort fra nasjonale styringsparametere.
Utviklingsavtalene benyttes som det sentrale
virkemiddelet for mer differensiert styring av
sektoren, og forblir en integrert del av de årlige
tildelingsbrevene.
opprettholde kravene til innrapportering av
data om resultater i høyere utdanning til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

4.2

Finansiering

Dagens finansiering av de statlige universitetene
og høyskolene er nærmere omtalt i avsnitt 2.2.2.
Hoveddelen av finansieringen skjer gjennom tildelingen fra Kunnskapsdepartementet direkte til
hver institusjon. Dette er en rammefinansiering
med få direkte øremerkinger fra departementets
side. Denne rammebevilgningen påvirkes på den
ene siden av budsjettendringer som bestemmes år
for år i budsjettprosessene, som for eksempel
midler til økt utdannings- og forskningskapasitet,

2020–2021

og som fordeles på institusjonene ut fra varierende kriterier. På den andre siden påvirkes den av
den regelstyrte resultatbaserte uttellingen som
institusjonen får ut fra resultatendringene på et
sett med indikatorer som ligger fast over lengre
tid. I tillegg henter institusjonene statlige midler
fra søknadsbaserte ordninger, som blant annet
forvaltes av Norges forskningsråd, de regionale
forskningsfondene og Diku, og fra EUs programmer for utdanning, forskning og innovasjon. Institusjonene kan også få finansiering fra andre kilder, som prosjektmidler fra næringsliv og offentlig
forvaltning både nasjonalt og internasjonalt.
Det er vanskelig å vurdere hva som er en optimal finansiering, både når det gjelder det samlede
omfanget, hvordan det er fordelt på ulike mottakere og formål, og hvilke mekanismer som brukes i fordelingen. At virksomheten er så mangfoldig, gjør at fordelingsspørsmålet i stor grad handler om å avveie ulike typer nyttevirkninger mot
hverandre – og ikke bare om å sammenligne likt
med likt ut fra hva som holder høyest kvalitet.
Dessuten er de relevante kvalitetene vanskelig
målbare, blant annet fordi mange effekter kommer til syne etter lang tid. At det ikke finnes en
fasit, gjør at måloppnåelsen må bedres gjennom
en vedvarende prosess av forbedringer. Det er
ikke realistisk å etablere et perfekt system som
kan vare for evig, man må gjøre gjentakende vurderinger av hva som ikke fungerer, eller hvor man
ser forbedringspotensial, og utvikle fordelingsprosessen etter dette.
Stortinget gjorde 15. juni 2020 et vedtak der
regjeringen ble bedt om å legge fram et forslag til
nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forslaget skulle inneholde faktorene
arbeidslivsrelevans i studiene, studentenes sysselsetting i relevant arbeid, opprettelse av mindre og
fleksible emner som arbeidslivet etterspør og
andre opplegg for etter- og videreutdanning (vedtak 699, jf. Innst. 370 S (2019–2020)). Videre
gjorde Stortinget et vedtak 6. oktober 2020 der
regjeringen ble bedt om å gå gjennom finansieringskategoriene i finansieringssystemet for å
sikre riktig finansiering av utdanninger som er
etterspurt i arbeidslivet (vedtak 16).

4.2.1

Behov for en finansiering som
tydeligere støtter opp om de samlede
målene for universiteter og høyskoler
Universitetene og høyskolene gir et avgjørende
bidrag til samfunnsutviklingen, og samfunnet har
derfor høye forventninger til resultatene. Regjeringens ambisjoner for politikken for forskning og
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høyere utdanning er ikke innfridd, og det er
behov for bedre måloppnåelse på flere punkter.
Til tross for at flere gjennomfører høyere utdanning, er det fortsatt for mange som faller fra eller
bruker for lang tid på studiene. Norsk forskning
har fått større gjennomslag, og vi når i større grad
gjennom i konkurranser om finansiering internasjonalt som legger vekt på vitenskapelig kvalitet,
men vi ligger fortsatt bak en del sammenlignbare
land på slike kvalitetsindikatorer. Norge er blant
landene i OECD som har økt ressursbruken til
høyere utdanning mest det siste tiåret, og er samtidig blant dem som har den aller laveste økningen i andelen unge med høyere utdanning ifølge
OECD. Tallet på gjennomførte studiepoeng per
faglig årsverk har gått ned de seneste årene.
Etter- og videreutdanningsutvalget peker også på
at universiteter og høyskoler ikke har et tilbud
som svarer på arbeidslivets etterspørsel etter fleksible og relevante kurs og videreutdanninger.8 I
innspillene til arbeidet med denne meldingen har
flere pekt på at endringer i finansieringen bør
inngå blant virkemidlene som tas i bruk for å forbedre måloppnåelsen i sektoren, både når det gjelder økt kvalitet i utdanning og forskning og mer
effektiv ressursbruk.
Hovedbildet er likevel at finansieringen av universiteter og høyskoler i hovedsak fungerer godt.
Bakgrunnen for å gjøre endringer er ikke en krisesituasjon, men å forbedre måloppnåelsen fra et
godt utgangspunkt. Alle institusjoner utfører virksomhet av verdi for samfunnet, og det er ikke
behov for dramatiske omdisponeringer fra noen
institusjoner til andre. Institusjonene har et mangfold av finansieringskilder, og de statlige midlene
blir fordelt gjennom flere ulike mekanismer, hver
med sine fordeler og ulemper som balanserer
hverandre. Universiteter og høyskoler i Norge har
hatt en sterk vekst i både forsknings- og utdanningsvirksomheten de siste tiårene, og det har
vært en positiv kvalitetsutvikling.
Finansieringen som del av en klar og helhetlig
styringspolitikk
Kvalitetsreformen hadde et mål om å skape mer
åpenhet om forholdene som endrer budsjettrammene til den enkelte institusjon. Det gjaldt både
for budsjettendringene gjennom den resultatbaserte uttellingen og for andre endringer. Dersom
finansieringen skal motivere institusjonene til å
forbedre aktiviteten langs de linjene som vekt8

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling: Livslang læring for
omstilling og konkurranseevne.
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legges i politikken, er det nødvendig at det samlede bildet av hva som vektlegges i finansieringen,
blir forstått. Erfaringene har vist at det fortsatt er
behov for å bedre den allmenne forståelsen av
hvordan de ulike delene av finansieringen til universiteter og høyskoler fungerer i et helhetlig perspektiv.
Da den resultatbaserte uttellingen ble innført,
ble det påpekt at de ordinære budsjettendringene
som besluttes i de årlige budsjettprosessene, fortsatt ville være hovedmekanismen for å regulere
kapasiteten gjennom rammebevilgningene. Den
resultatbaserte uttellingen står bare for en mindre
del av de samlede budsjettendringene i sektoren.
Av de akkumulerte budsjettendringene siden
2002 utgjør den resultatbaserte uttellingen i gjennomsnitt under 30 pst. Det gjelder før man tar
hensyn til den indirekte virkningen som andre
budsjettendringer har på uttellingen. Siden den
resultatbaserte uttellingen belønner produksjonsøkninger, har alle budsjettendringer en potensiell
påvirkning på den resultatbaserte uttellingen over
tid. Institusjoner med større budsjettøkninger enn
andre har også forutsetninger for å kunne øke
produksjonen mer, og dermed få resultatbasert
uttelling. Det meste av den resultatbaserte uttellingen er kommet som følge av at det er bevilget
midler til å øke kapasiteten betraktelig gjennom
de siste tiårene, ikke på grunn av forbedret gjennomføring i utdanningene.
Den store utvidelsen av utdanningskapasiteten
under de økonomiske krisene i 2008/09 og 2020
kunne ikke ha blitt finansiert gjennom den tilbakeskuende resultatbaserte uttellingen, og understreker betydningen av de årlig bestemte tildelingene. Likevel er det mange eksempler fra den
offentlige debatten om finansiering som viser at
betydningen av den resultatbaserte uttellingen i
budsjettfordelingen blir overvurdert. Tilsvarende
undervurderes ofte rollen både til de andre tildelingene og kriteriene som påvirker rammebevilgningen, og til andre finansieringskilder som nasjonale og internasjonale programmer for forskning
og høyere utdanning.
I den resultatbaserte uttellingen for økning i
avlagte studiepoeng og uteksaminerte kandidater
gis det uttelling med ulik sats for ulike utdanninger. Studieprogrammene er innplassert i en av
seks finansieringskategorier (A–F), som reflekterer grove gjennomsnittforskjeller mellom hvor
kostnadskrevende ulike utdanninger er, men som
ikke representerer forventede faktiske kostnader
ved det enkelte studium. Da kategoriene ble etablert, la departementet vekt på at systemet ikke
måtte være for finmasket. Detaljerte satser kunne
143

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring - 21/01181-1 Styringsmeldingen, deltakelse på høring : Styringsmeldingen

58

Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

bli oppfattet som normgivende for de faktiske
kostnadene, og dermed redusere institusjonens
frihet til å disponere midlene og gi uheldige tilpasninger til satsene.
Kategoriene brukes på den ene siden ved tildelinger til økt studiekapasitet. Her påvirker satsene hvor stor økning i studiepoengproduksjonen
departementet forventer ut fra et visst tildelt
beløp. Disse forventningene følges hovedsakelig
opp i grove trekk og over tid, ikke ned på studiepoengene i det enkelte år i enkeltstudier. Det er
derfor ikke nødvendig at satsene treffer helt presist på de faktiske kostnadene institusjonene har
per studiepoengenhet. I noen tilfeller vil institusjonene kunne øke kapasiteten mer enn forventningene, og i andre tilfeller vil veksten være
mindre. På den andre siden brukes kategoriene i
den resultatbaserte uttellingen. Siden uttellingen
er basert på historiske produksjonsendringer som
allerede har funnet sted, og påvirker bevilgningene framover, er det heller ikke for dette formålet nødvendig at satsene presist reflekterer de
faktiske kostnadene ved aktiviteten som ligger til
grunn for uttellingen.
Styrene har ansvar for å disponere rammebevilgningen sett under ett, og departementet
legger til grunn at institusjonene i sin interne budsjettfordeling og utforming av det enkelte studietilbud gjør helhetlige avveininger av hvordan ressursene utnyttes best mulig. Ved utformingen av
finansieringskategoriene var det et eksplisitt hensyn at de ikke skulle oppfattes normgivende, og at
institusjonene skulle ha frihet til å velge innhold
og organisering av det enkelte studium uavhengig
av satsene i systemet. Erfaringen har vist at institusjonene bruker finansieringskategoriene i sine
interne budsjetter. I det offentlige ordskiftet er
dette eksemplifisert blant annet gjennom
uttalelser om utdanninger som kryssubsidierer
hverandre, eller forslag om å bruke høyere satser
også for utdanninger som ikke har vekst eller nedgang i gjennomførte studiepoeng, og som dermed
ikke skaper noen uttelling i systemet uavhengig
av hvilken finansieringskategori de har.
Finansiering som understøtter de politiske målene
Regjeringen mener det må gjøres endringer i
finansieringen av universitetene og høyskolene
for å sikre at ressursfordelingen treffer riktig ut
fra summen av de gjeldende politiske målene.
Flere av innspillene til meldingen peker på dette.
Noen mener at kvalitet ikke blir belønnet godt
nok, og at finansieringen har bidratt til en ensretting i sektoren, ved at flere institusjoner gjør
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mer av det samme. På den ene siden argumenteres det for at man i større grad må konsentrere
finansieringen for å nå de høye ambisjonene om
verdensledende fagmiljøer. På den andre siden er
det argumenter for at man må legge større vekt på
å sikre god tilgang til høyere utdanning over hele
landet og på andre effekter av universiteter og
høyskoler som kommer institusjonenes regionale
omland til gode.
Bak Stortingets to anmodningsvedtak om
finansieringssystemet ligger det også en bekymring over at dagens finansiering ikke bidrar godt
nok til oppnåelse av målene om tilgang på fleksibel utdanning og samsvar mellom utdanningskapasiteten og behovene i dagens arbeidsmarked.
Selv om finansieringen av sektoren i all hovedsak skjer i tråd med de overordnede politiske
målene, er det behov for justeringer for å sikre en
bedre måloppnåelse samlet sett. Det er ikke slik at
store deler av finansieringen går til aktiviteter som
er verdiløse for samfunnet eller faller helt utenfor
regjeringens prioriteringer. Bedre måloppnåelse
er et spørsmål om bedre balanse, ikke om en fullstendig kullkasting av dagens ressursfordeling.
Når det melder seg et behov for en kursendring, vil en god styringspolitikk føre til at man
velger det beste virkemiddelet for å rette opp
kursen. Fordi den resultatbaserte uttellingen har
vært den mest detaljert beskrevne delen av finansieringssystemet, er det en risiko for at oppmerksomheten i hovedsak rettes mot denne. Det kan
føre til at teoretiske vurderinger av insentiveffekten av den resultatbaserte uttellingen overskygger for mer helhetlige vurderinger som også
omfatter andre fordelingsmekanismer.
Gjennom Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet signaliserer regjeringen en tydelig ambisjon om at tilbudet av fleksible utdanninger og omfanget av videreutdanning
må øke framover. Flere av innspillene til styringsmeldingen har også trukket fram dette.
Et mulig virkemiddel er å justere kriteriene for
den resultatbaserte uttellingen, slik at institusjonene får ekstra motivasjon ved at en bedre
måloppnåelse på sikt ville belønnes med økte ressurser. Svakheter ved denne mekanismen er blant
annet at det er vanskelig å spå hva som vil bli de
reelle aktivitetsendringene ut fra en teoretisk vurdering av insentivene, og at effekten på finansieringen først vil skje flere år etter at den ønskede
aktiviteten er gjennomført. I NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling: Livslang læring for omstilling og
konkurranseevne foreslås det noen slike justeringer. Effekten av et av forslagene, om å gi
samme resultatbaserte uttelling for økninger i
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utdanningene med egenbetaling som for den
bevilgningsfinansierte aktiviteten, er illustrert ved
at det ville økt budsjettrammene med 12 mill. kroner i 2019, hvor den samlede rammebevilgningen
var på 35,6 mrd. kroner.
For regjeringen har det vært viktig å realisere
målet om livslang læring, og faktisk sikre at det
blir en økning i tilbudet av fleksible utdanninger
innenfor rimelig tid. Regjeringen har derfor opprettet ordninger for tilskudd til fleksible utdanningstilbud. Direktoratet for internasjonalisering
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) tildelte 100 mill. kroner til slike tilbud i 2020, og
Kompetanse Norge har siden 2018 tildelt rundt
65 mill. kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud ved universiteter og høyskoler.
Regjeringen har også tildelt midler til videreutdanninger i helsefag direkte til lærestedene, og
den store økningen gjennom Utdanningsløftet
2020 gir institusjonene handlingsrom til selv å
prioritere tilbud som er fleksible og rettet mot
dem som trenger kompetansepåfyll. Stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning inneholder tiltak som er rettet mot å øke
samarbeidet mellom læresteder og arbeidsliv, slik
at kompetansen til de uteksaminerte kandidatene
er mest mulig til nytte i samfunnet.

4.2.2

Helhetlig gjennomgang av
finansieringen av universiteter
og høyskoler
På bakgrunn av vurderingene ovenfor ser regjeringen et behov for å gjøre endringer i finansieringen av universitetene og høyskolene og den følger
opp Stortingets anmodningsvedtak om hensyn
som må ivaretas bedre enn i dag. For å skape en
god, samlet måloppnåelse må finansieringen ses i
sammenheng med de øvrige styringsvirkemidlene, og man må bruke de verktøyene som er
best egnet for formålet. Regjeringen legger derfor
nå fram denne meldingen om den samlede styringspolitikken, og vil deretter få utført en helhetlig gjennomgang av finansieringen. Gjennomgangen skal vurdere endringer i finansieringen i tråd
med styringspolitikken som beskrives her, og i
tråd med regjeringens øvrige politiske mål.
Arbeidet skal involvere både aktører fra sektoren og interessenter i arbeids- og samfunnsliv.
Departementet vi gi gjennomgangen et mandat til
å vurdere ulike typer endringer både i fastsettingen av rammebevilgningene og gjennom andre
finansieringskanaler. De overordnede målene for
gjennomgangen skal gå tydelig fram av mandatet.
Regjeringen understreker at gjennomgangen sær-
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lig skal vurdere hvordan målene som er nevnt i
Stortingets anmodningsvedtak, bedre kan oppnås
gjennom endringer i finansieringen. Gjennomgangen skal ha et helhetlig perspektiv, og mandatet skal ikke være avgrenset til å kun vurdere
bestemte typer løsninger.
Ivareta helheten i de politiske målene
Styringen sett under ett skal bidra til at de samlede målene for forskning og høyere utdanning
nås i best mulig grad, og at det er en balanse mellom de ulike målene som er i tråd med samfunnets samlede interesser. Finansieringen må samspille godt med de andre styringsvirkemidlene,
slik at resultatene oppnås mest mulig effektivt.
De ulike målene i politikken for forskning og
høyere utdanning står vanligvis ikke i motstrid til
hverandre, men ulike aktiviteter oppfyller ulike
mål i ulik grad. Siden de økonomiske ressursene
bare kan brukes i én aktivitet om gangen, setter
finansieringen prioriteringsspørsmålet på spissen,
og man er avhengig av å veie ulike mål mot hverandre. På den ene siden kan målene om kvalitet
og effektivitet ofte peke mot en konsentrasjon av
ressursene i sterke fagmiljøer, som innenfor
knappe rammer også vil nødvendiggjøre arbeidsdeling. På den andre siden er det mål som tilsier
at noen fagmiljøer bør finnes flere steder, for
eksempel for å øke nytteverdien av kompetansen
gjennom spredning i det regionale arbeidslivet. På
flere områder kan det også være gunstig at det er
en nasjonal konkurranse på fagområdet.
I regjeringens politikk for forskning og høyere
utdanning er det langtidsplanen som legger de
overordnede rammene. Planen angir en kurs for
politikkutviklingen og investeringene i et tiårig
perspektiv, med mer konkrete mål for de første
fire årene. Politikken utdypes videre innenfor
ulike stortingsmeldinger og strategier. Regjeringen har nylig lagt fram stortingsmeldinger om en
ny kompetansereform, om internasjonal studentmobilitet og om arbeidslivsrelevans i høyere
utdanning. Videre er det blant annet fastlagt
strategier for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, for digitalisering ved universiteter og
høyskoler og for deling og gjenbruk av
forskningsdata. For øvrig må det tas hensyn til
overordnede mål for staten som gjelder generelt,
som hensynene til statlig budsjettkontroll og
effektiv ressursbruk.
I gjennomgangen av finansieringen vil regjeringen legge vekt på at helheten i de politiske
målene må bli ivaretatt, og at vektleggingen av de
ulike målene må være i tråd med intensjonene
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som ligger til grunn for bevilgningene. Det er ikke
et mål i seg selv at gjennomgangen skal finne fram
til store omdisponeringer på kort sikt, men den
skal legge grunnlaget for at den samlede måloppnåelsen av budsjettendringer framover blir høyest
mulig.
I Norge har det i stor grad vært en langsiktig
stabilitet i de mest overordnede målene og prioriteringene innenfor politikken for forskning og
høyere utdanning. Men vektleggingen av ulike
mål må justeres etter hvert som sektoren utvikler
seg. De mekanismene som etableres, må derfor
være fleksible nok til å kunne hensynta politiske
kursendringer uten at det er nødvendig med
større omorganiseringer og endringer av selve
rammeverket for hvordan midlene tildeles.
Mangfold, samarbeid og arbeidsdeling
Selv om universitets- og høyskolesektoren i
Norge er mer enhetlig enn i mange andre land, er
det fortsatt et stort mangfold blant institusjonene,
både når det gjelder størrelse og fag- og oppgaveprofiler. Dette gjenspeiles også i variasjonen i
hvordan institusjonene henter finansiering fra
ulike programmer og kilder.
Det er ønskelig at de ulike statlige finansieringskanalene tar hensyn til dette mangfoldet. Det
er ikke hensiktsmessig at alle institusjoner skal
drive med alt, eller at alle skal bli like gode på det
samme. Systemet må ikke føre til at samme typer
aktiviteter spres på for mange steder, der hvor det
ikke er samfunnsmessig godt begrunnet i for
eksempel behovene for regional kompetansespredning. Når en utdanning eller et forskningsfelt finnes flere steder, er det et gode at det finnes
variasjoner blant dem. Det øker tilfanget av faglig
nytenking, og stimulerer til kvalitetsutvikling. For
å ivareta slikt mangfold er det nødvendig at det i
konkurransen om finansiering ikke blir en uforholdsmessig vektlegging av bestemte kvaliteter,
men at det tas hensyn til hele bredden av kvaliteter som gjør at aktivitetene har verdi for samfunnet.
God forskning og høyere utdanning krever
utstrakt samarbeid mellom ulike fagmiljøer. På
noen områder finnes aktuelle samarbeidspartnere
bare i utlandet, men på de fleste områder er det
behov for samarbeid også nasjonalt, både med
andre forskningsmiljøer og med samfunns- og
arbeidsliv. Det er viktig at styringen ikke skaper
administrative eller økonomiske hindre for at faglig og samfunnsmessig ønskelig samarbeid blir
gjennomført. Systemet må for eksempel ta hensyn
til organiseringen i helseforetakene, siden det er
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utstrakt samarbeid både om forskning og utdanning innenfor medisin og helse, og mange forskere i sykehusene også har stillinger ved et universitet. I noen tilfeller kan det også være behov for
styring og samordning for å stimulere til samarbeid for økt måloppnåelse.
Hensiktsmessig handlingsrom for både myndigheter og institusjoner
God utnyttelse av ressursene innenfor forskning
og høyere utdanning krever at mange av beslutningene fattes i fagmiljøene, hvor man best kan se
de overordnede politiske målene og samfunnsmessige hensynene i sammenheng med faglige
spørsmål og kunnskapsutviklingen. En stor del av
finansieringen må derfor gi institusjonene reelt
handlingsrom til å gjøre egne prioriteringer. Samtidig må det være rom for at de folkevalgte har tilstrekkelig innflytelse over hva offentlige midler
brukes til, for at ressursbruken skal ha legitimitet
og kunne opprettholdes over tid.
Virksomheten ved universiteter og høyskoler
må ha et langsiktig perspektiv. Det tar tid å bygge
opp fagmiljøer som er i stand til å prestere etter
dagens høye forventninger. Mange forskningsspørsmål krever innsats over lang tid for å gi
ønskede resultater. Det kan ta ytterligere tid før
resultatene blir tatt i bruk i samfunnet. Disse forholdene nødvendiggjør en langsiktig stabilitet i
investeringene. Hensynet til langsiktighet kan
imidlertid ikke bli en unnskyldning mot å foreta
nødvendige omdisponeringer, både mellom institusjoner og internt ved institusjonene. De politiske prioriteringene endrer seg over tid, og ressursbruken må kunne justeres etter skiftende prioriteringer i et faglig forsvarlig tempo. Målet om
høy kvalitet i utdanning og forskning som er konkurransedyktig også internasjonalt, betyr at det
må være en dynamikk i systemet der vi både
klarer å ivareta langsiktig stabilitet, mangfold og
internasjonalt fremragende miljøer. Gjennomgangen vil legge til grunn dagens praksis om at
rammebevilgningene til hver institusjon fastsettes ut fra endringer som legges til fjorårets tildeling, og skal ikke foreslå kriterier for en total
omfordeling av hele den samlede bevilgningen på
tvers av institusjonene.
Fornuftig bruk av ulike finansieringsformer
Den statlige finansieringen fordeles til universitetene og høyskolene på ulike måter, som hver har
sine fordeler og ulemper. Noen midler tildeles
direkte til institusjonene av departementet, og av
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disse er noen øremerket til mer eller mindre konkrete formål, mens andre kan disponeres fritt av
institusjonene. Deler av midlene fordeles etter
objektive kriterier som er forhåndskunngjort,
mens noe fordeles etter skjønnsavgjørelser. Andre
deler av midlene er øremerket til konkrete formål
eller aktiviteter gjennom programmer. I slike tilfeller blir fordelingen på institusjonene blir
bestemt av deres egne søknader og av ekspertpanelene som vurderer søknader opp mot hverandre.
En kombinasjon av ulike tildelingsformer og
programmer kan sikre at ikke noen ulemper blir
for dominerende. Samtidig kan en overdreven
kompleksitet gjøre at det blir vanskeligere å få
oversikt og vurdere om de samlede prioriteringene blir innfridd. En god og helhetlig finansiering må finne den riktige balansen mellom disse
hensynene. Jo grundigere vurderinger som gjøres
før en tildeling, desto tryggere kan man være på
at midlene går der hvor de kaster mest av seg.
Samtidig er det krevende å vurdere kvalitet i
forskning og høyere utdanning, og den marginale
nytteeffekten av en mer treffsikker fordeling risikerer å bli overgått av kostnadene.
Det er av flere grunner viktig med åpenhet
både om hva som er de tilsiktede resultatene av
bestemte finansieringsvalg, og om hvilke kriterier
som er benyttet i fordelingen. For det første har
en slik åpenhet en demokratisk verdi siden det gir
befolkningen innsikt i den offentlige ressursbruken. For det andre er det viktig at institusjonene
har en helhetlig forståelse av det faktiske grunnlaget for fordelingen, for at institusjonenes motivasjon ikke skal bli forskjøvet fra det som er tiltenkt.
For det tredje er åpenhet nødvendig for at man i
ettertid skal kunne evaluere om resultatene ble
slik man hadde tenkt, og dermed dra lærdom av
og forbedre finansieringsvalgene over tid.
Kriteriene som brukes i fordelingen av den
offentlige finansieringen, skal ideelt sett forsterke
samsvaret mellom samfunnsbehovene og aktivitetene som finner sted. Når det er behov som ikke
blir dekket godt nok, kan det være aktuelt å øremerke ressurser til dette. Et annet alternativ er å
legge større vekt på den aktuelle typen resultater i
fordelingen av mer generelle midler. Et eksempel
på dette i dagens system er den resultatbaserte
uttellingen, som blant annet gir økte ressurser til
institusjoner som øker gjennomføringen av gradsutdanninger. På denne måten utnytter man aktørenes egeninteresse av økte, ubundne ressurser og
vrir motivasjonen deres til å bli mer på linje med
samfunnsinteressene. Begge alternativene kan
imidlertid ha uønskede virkninger på den faktiske

61

aktiviteten, for eksempel gjennom taktiske og
opportunistiske tilpasninger til kriteriene i
bestemte utlysninger eller tildelinger, som i realiteten ikke bedrer eller til og med kan redusere
den samlede måloppnåelsen. Et godt system må
bygge på realistiske vurderinger både av de forventede positive og negative virkningene av slike
valg, og kunne justeres i tråd med de faktiske
resultatene man observerer over tid.
Gjennomgangen av finansieringen vil få mandat til å vurdere ulike kriterier og tildelingsformer
for den offentlige finansieringen, og veie fordeler
og ulemper ved disse. Gjennomgangen vil særlig
vurdere de konkrete temaene og mekanismene
nevnt i Stortingets anmodningsvedtak om finansieringssystemet i 2020. Samtidig må finansieringsvirkemidlene ses i sammenheng med den
generelle styringspolitikken og andre virkemidler
beskrevet i denne meldingen, for eksempel
utviklingsavtalene og informasjonsvirkemidler
som framviser resultatene i sektoren. Virkemidlene må også ses i sammenheng med delene av
politikken for forskning og høyere utdanning som
gjelder andre sektorer, som omfatter både helseforetak, forskningsinstitutter, næringsliv og
offentlige virksomheter. Gjennomgangen skal
også ses i sammenheng med den pågående evalueringen av finansieringssystemet for fagskoler.
Gjennomgangen skal foreslå tiltak for den
offentlige finansieringen sett under ett, men må
også ta hensyn til de øvrige potensielle finansieringskildene for universiteter og høyskoler både i
Norge og utlandet, og hvordan staten kan bidra til
at disse utnyttes på en god måte.

4.2.3 Tiltak
Regjeringen vil:
–

iverksette en helhetlig gjennomgang av hvordan finansieringen av universiteter og høyskoler bedre kan innrettes for nå de politiske
målene innenfor rammene av den overordnede
styringspolitikken

4.3

Dimensjonering av høyere
utdanning

Norges framtid som kunnskapssamfunn avhenger
i stor grad av hvor mange som tar høyere utdanning, hvilke utdanninger de tar, og hvilke karriereveier og bosteder de velger. Deltakelsen i høyere
utdanning er i sin tur avhengig av demografien og
samfunnsutviklingen for øvrig. Politikken på dette
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feltet må forene langsiktige målsettinger på samfunnsnivå med mer kortsiktige endringer i økonomien og hensynet til den enkeltes valgfrihet når
det gjelder egen karriere. I det følgende brukes
dimensjonering som en overordnet betegnelse på
alle mekanismer som anvendes for å regulere det
totale omfanget av norsk høyere utdanning, samt
fordeling på fag og studiested, med sikte på å
møte behovene og nå de langsiktige målene.
Internasjonal utdanningsforskning har vist at
dimensjoneringen av høyere utdanning i vestlige
land før rundt 1960 for en stor del var basert på
beregninger og antakelser om arbeidskraftsbehov, men at nesten alle ikke-kommunistiske land
deretter la om til en dimensjonering som i hovedsak var tilpasset studentenes etterspørsel, noe
som førte til en eksplosiv økning i studenttallene.9
Norge er et typisk eksempel på dette. Ottosenkomiteen la i sine innstillinger i perioden 1966–
1970 til grunn at kapasiteten totalt sett burde
dimensjoneres etter studentenes etterspørsel,
mens arbeidskraftsbehovene burde spille inn ved
fordelingen av kapasiteten på de enkelte utdanningene.10 Høyere utdanning har vært sett som et
gode for den enkelte, både med tanke på karriere
og dannelse, og som et kollektivt gode ved at det
styrker konkurranseevnen og det sivile samfunnet. Siden det har vært et mål å tilby høyere
utdanning til flest mulig av de kvalifiserte
søkerne, og siden arbeidskraftbehovene har vært
så vanskelige å forutsi, har løsningen vært å
dimensjonere etter studiesøkingen. Videre har
tanken vært at det heller er en vekselvirkning enn
et motsetningsforhold mellom de to hensynene,
blant annet gjennom at studentene over tid vil
etterspørre studier som gir de beste karrieremulighetene.
Etter hvert som høyere utdanning er blitt bygget ut og studiesteder er blitt etablert rundt i landet, har også tilbudsstrukturen i seg selv fått stor
betydning for dimensjoneringen. Høyere utdanning er en spesialisert virksomhet, og når fagmiljøer først er etablert, vil det være en tendens til
at kompetansen i miljøene også blir bestemmende
for studieporteføljen, kanskje vel så mye som
9

10

E. Schofer og J. W. Meyer (2005) «The worldwide expansion of higher education in the twentieth century». American Sociological Review, 70(6): 898–920. https://doi.org/
10.1177/000312240507000602
Se Ottosen-komiteens innstillinger, vedlagt i St.meld. nr. 17
(1974–75) Om den videre utbygging og organisering av høgre
utdanning og P. O. Aamodt og S. Kyvik (2005) «Access to
higher education in the Nordic countries». I T. Tapper og
D. Palfreyman (red.) Understanding Mass Higher Education: Comparative Perspectives on Access (s. 121–138). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203001530
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etterspørselen blant studenter eller arbeidsgivere,
i hvert fall på kort sikt. Behovet for en bredde av
forskningsmiljøer som også må omfatte spesialiserte fag uten store arbeidskraftsbehov, er et
annet hensyn som spiller inn.
For enkelte fagområder og utdanninger, særlig lærerutdanninger og helseutdanninger, har
departementet i tillegg til den generelle dimensjoneringsdynamikken som er beskrevet ovenfor,
drevet en viss sentralstyrt dimensjonering utfra
arbeidskraftbehov. For en del profesjonsutdanninger (blant annet medisin, psykologi, veterinærutdanning, sivilingeniørutdanning og siviløkonomutdanning) har opptakskapasiteten begrenset kandidatproduksjonen. De studiene som i realiteten
har vært mest direkte dimensjonert etter studiesøkernes preferanser har vært disiplinstudiene,
altså studiefag som ikke er innrettet mot bestemte
yrker. Dette så man tydelig i de to «studenteksplosjonene» i årene 1967–73 og 1988–1995, da særlig
humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier
vokste mye mer enn andre fagområder, hovedsakelig på grunn av stor studenttilstrømning og
tilgang på økt og lite øremerket statlig finansiering i en periode med høy ungdomsledighet.
Siden Bologna-prosessen og EUs Lisboa-strategi rundt tusenårsskiftet har dimensjoneringen i
mange europeiske land blitt mer mål- og indikatorstyrt, med økt vekt på økonomiske insentiver
rettet både mot institusjonene og studentene for å
øke gjennomføringen av kurs og grader. Det nye
finansieringssystemet som ble innført i norsk høyere utdanning i 2002, var en del av denne trenden.
Det innebar en ny form for dimensjonering ved at
politikken og finansieringsmekanismene nå i
større grad omfattet hele sektoren samlet, betraktet som et felles utdanningsmarked, mens styringen tidligere hadde vært mer direkte rettet mot
hver enkelt institusjon. Samtidig fikk institusjonene endrede fullmakter til å opprette, legge
ned og dimensjonere utdanningstilbud. Dette
innebar at universitetene og høyskolene fikk økt
ansvar og innflytelse over dimensjoneringen, samtidig som de fikk insentiver som skulle motivere
dem til å tiltrekke seg studenter og få dem til å
gjennomføre. Systemet var likevel en videreføring
av hovedlinjen siden Ottosen-komiteen i den forstand at det fortsatt først og fremst ble tilpasset
studentetterspørselen.
I de senere årene har det vært en økende tendens til å vektlegge arbeidsmarkedets kompetansebehov igjen. I mange land, så vel som i OECD
og EU, ser man dette i politiske målsettinger om at
studentenes «employability» skal styrkes. Dette
innebærer sjelden krav om at innholdet i studiene
148

32/21 Styringsmeldingen, deltakelse på høring - 21/01181-1 Styringsmeldingen, deltakelse på høring : Styringsmeldingen

2020–2021

Meld. St. 19
Styring av statlige universiteter og høyskoler

skal «yrkesrettes», slik man så enkelte forsøk på i
1980-årene, eller pålegg om at dimensjoneringen
skal følge framskrivinger av arbeidskraftbehovene
direkte. I stedet har man lagt vekt på at utdanningene skal gi framtidens arbeidstakere relevante
kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand
til å utvikle seg gjennom hele karrieren. Det forutsetter blant annet dialog mellom arbeidslivet og
utdanningsinstitusjonene og en felles forståelse av
hva som er samfunnets kompetansebehov. Slik vil
også kandidatene få bedre informasjon om arbeidsmarkedsbehovene og økt bevissthet om relevansen
av kompetansen de tilegner seg, uavhengig av hvilket studieprogram de har valgt. Men enkelte land,
for eksempel Danmark og Finland, har også tatt i
bruk økonomiske insentiver for å bidra til at institusjonenes dimensjonering i større grad tar hensyn
til kandidatenes arbeidsmarkedsutfall. I Norge har
de nasjonale myndighetene særlig vektlagt arbeidsmarkedsbehovene gjennom øremerking av midler
til bestemte studier i de årlige budsjettene.

4.3.1 Dagens system
I Norge, som i de fleste andre land, har dimensjoneringen av høyere utdanning i dag et todelt
formål:
– å møte studentenes etterspørsel etter utdanning
– å møte arbeidslivets behov for kvalifisert
arbeidskraft
Dimensjoneringen har i hovedtrekk foregått på
samme måte siden Kvalitetsreformen, selv om det
har vært løpende diskusjoner, evalueringer og justeringer. Stjernø-utvalget hadde omfattende
omtale av dimensjonering i 2008, og i 2015 ble
finansieringssystemet gjennomgått av en ekspertgruppe.11 I begge tilfeller ble resultatet en videreføring av det etablerte systemet. Den viktigste
substansielle endringen siden 2002 er innføringen
av en egen indikator for ferdige kandidater i finansieringssystemet i 2017. Hensikten var å gi et
insentiv for bedre gjennomføring av hele gradsutdanninger, og dermed sluttkompetanse som er
etterspurt i arbeidslivet.
I det følgende gis en kort omtale av de viktigste virkemidlene sentrale myndigheter rår over i
dimensjoneringen av norsk høyere utdanning.
11

NOU 2008:3 Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning,
og «Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt
finansieringssystem for universiteter og høyskoler: Forslag
fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
8. april 2014»», Kunnskapsdepartementet, 2015.
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Finansiering
Finansiering er et av de kraftigste virkemidlene i
dimensjoneringen av høyere utdanning. Ettersom
utdanning er gratis for studentene (gratisprinsippet), er den statlige finansieringen helt avgjørende for kapasiteten ved de statlige lærestedene.
I tillegg til tildelingene til utdanningskapasitet
som fordeles direkte av departementet, påvirkes
rammebevilgningen av et indikatorbasert system
der studiepoengproduksjon, uteksaminerte kandidater og utvekslingsstudenter gir uttelling. Hensikten er å gi institusjonene insentiver til å etablere studier som studentene etterspør, og bidra
til at studentene lykkes med å ta eksamener og til
slutt oppnår en grad, samtidig som de legger til
rette for studieopphold utenlands. Ved behov for
økt utdanningskapasitet utover det som følger av
den indikatorbaserte uttellingen, blir de økte
midlene ofte rettet inn mot fagområder der bevilgende myndigheter identifiserer udekkede behov.
Ved tilføring av økte midler setter departementet
samtidig en forventning om en bestemt økning i
utdanningskapasiteten. Finansieringssystemet er
omtalt nærmere i avsnittene 2.2.2 og 4.2.
Etatsstyring
Som etatsstyrende departement har Kunnskapsdepartementet en formalisert styringsdialog med
universitetene og høyskolene, blant annet gjennom tildelingsbrev, rapportering, etatsstyringsmøter og tilbakemeldingsdokumenter (se avsnitt
2.3). I denne styringsdialogen vurderer departementet dimensjoneringen av studietilbudene ved
de enkelte institusjonene i lys av de overordnede
målene, basert på institusjonenes rapportering og
øvrig tilgjengelig statistikk. For en del profesjonsutdanninger bruker departementet i tillegg
såkalte kandidatmåltall for å følge utviklingen.
Kandidatmåltallene angir et minimumsnivå på
kandidatproduksjonen, og er delvis basert på tildelte studieplasser og i noen grad på anslag over
arbeidskraftbehovene. I de senere årene har
dimensjoneringen også blitt tematisert i forbindelse med utviklingsavtaler.
Regler for opprettelse av studietilbud
Norske universiteter og høyskoler har høy grad
av frihet til å opprette nye studieprogrammer. Et
nytt program må akkrediteres for å sikre kvaliteten, enten av egen institusjon eller av NOKUT,
avhengig av fullmaktene som følger av institusjonskategorien. Hvis institusjonen ikke allerede
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har rett til å tildele den relevante graden, må det i
tillegg søkes til departementet om dette, noe som
i de fleste tilfeller innvilges dersom akkrediteringen og formalitetene for øvrig er i orden. Noen
av de lengre profesjonsutdanningene har egne
grader, og slike studieprogrammer kan dermed
ikke opprettes før institusjonen får rett til å tildele
den aktuelle graden. Dette gjelder medisin, veterinærmedisin, psykologi, rettsvitenskap og teologi. Hensynet til samlede kostnader for staten og
behov for likeverdig sluttkompetanse i sentrale
profesjoner har vært blant begrunnelsene for sentral regulering av nyetablering i disse utdanningene. Aune-utvalget og flere andre aktører har
imidlertid reist spørsmålet om disse begrunnelsene er tilstrekkelige i dagens situasjon, eller om
det bør åpnes for flere nyetableringer også i disse
fagene.
Statistikk, framskrivinger og annen informasjon
Statistikk, framskrivinger og annen informasjon
om studiesøking, arbeidsmarkedsbehov og andre
forhold som har betydning for dimensjoneringen
av høyere utdanning, har i seg selv ingen direkte
styrende virkning. Men siden et godt kunnskapsgrunnlag er så avgjørende for alle aktører som
skal treffe beslutninger i høyere utdanning – universiteter og høyskoler, departement og direktorater, studiesøkere og andre – er det grunn til å
tenke på tilgjengeliggjøring av god informasjon
som et viktig dimensjoneringsvirkemiddel i seg
selv. En NIFU-rapport om institusjonenes dimensjonering av studietilbud fra 2019 indikerer at
kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt, særlig
når det gjelder arbeidsmarkedsbehovene.12 Dette
er nærmere omtalt nedenfor.
Opptaksregler
Systemet for opptak og reglene for konkurranse
om studieplasser har stor betydning for dimensjoneringen. Forbindelsen er imidlertid kompleks og
innebærer en del tilsynelatende selvmotsigelser.
For eksempel er høye opptakskrav ofte forbundet
med prestisje, noe som kan bidra til økt studiesøking og etterspørsel etter kandidatene blant
arbeidsgivere. Hvis studietilbudet økes som
respons på denne etterspørselen, risikerer man
imidlertid at prestisjen synker, noe som igjen kan

føre til mindre etterspørsel. Blant annet på grunn
av slike mekanismer er det ikke opplagt hvordan
opptaksreglene kan innrettes for å bidra til å realisere målene for dimensjoneringen. Attraktiviteten og opptakskravene er også avhengige av
forhold utenfor utdanningssektoren, særlig
karrieremuligheter og rekrutteringsmønstre i
arbeidslivet. Men det vil være viktig å unngå en
situasjon hvor man over tid enten har uvanlig
høye opptakskrav i kombinasjon med knapphet på
studietilbud, eller overkapasitet i kombinasjon
med lave opptakskrav. Regjeringen har varslet at
det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere opptakssystemet for høyere utdanning.
I tillegg til de virkemidlene og mekanismene
som er beskrevet ovenfor, er det en rekke andre
forhold som har en mer indirekte virkning på
dimensjoneringen, for eksempel tilgang på studiefinansiering, andelen som studerer utenlands, tilgang på praksisplasser og kulturelle strømninger
som påvirker utdanningsvalg. Slike forhold må
også tas med i betraktning i det løpende arbeidet
med dimensjonering.

4.3.2 Målsettinger og utfordringer
Ekspertgruppen som gikk gjennom finansieringssystemet i 2015, ga antakelig uttrykk for en
utbredt oppfatning da de kom til følgende konklusjon: «Dimensjoneringen av norsk høyere utdanning fungerer stort sett godt».13 Denne konklusjonen bygget utvalget på følgende situasjonsbeskrivelse: «Det er lav arbeidsledighet og lav
mistilpasning blant ferdige kandidater. Studentene velger i hovedsak i samsvar med arbeidsmarkedets behov, men det finnes samtidig utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til viktige
yrker i samfunnet.»
Sammenlignet med andre land og med tidligere lavkonjunkturer i Norge er denne beskrivelsen fortsatt dekkende, særlig når det gjelder
arbeidsledighet blant høyt utdannede – men med
et forbehold om effektene av koronakrisen. Samtidig vet vi at nasjonale gjennomsnittstall kan skjule
problematiske ubalanser, slik OECDs rapport om
norsk høyere utdanning fra 2018 pekte på.14 For
eksempel har mistilpasningen (i form av ledighet,
irrelevant arbeid, ufrivillig deltid, o.a.) lenge vært
relativt høy innenfor deler av humaniora, som
13

12

«Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud»,
NIFU-rapport 2019:15, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2019.
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«Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler: Forslag fra
ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
8. april 2014»», Kunnskapsdepartementet, 2015.
Higher Education in Norway: Labour Market Relevance and Outcomes, OECD, 2018. https://doi.org/10.1787/9789264301757-en
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Boks 4.5 Økende betydning av utdanning og kompetanseutvikling i regionene
2020: 15 Det handler om Norge: Utredning om
Sysselsettingsutvalget (NOU 2021: 2 Kompekonsekvenser av demografiutfordringer i distriktanse, aktivitet og inntektssikring: Tiltak for økt
tene) framhever utdanningssystemets viktige
sysselsetting) viser at kravene til kompetanse i
norsk arbeidsliv har økt over tid. Teknologisk
rolle for tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i en
utvikling i kombinasjon med høy innvandring
region. Nye arbeidsformer og teknologisk utvikkan bidra til at det blir vanskeligere for enkelte å
ling har gjennom mange tiår gradvis frigjort
etablere seg i arbeidsmarkedet, og det vil bidra
arbeidskraft fra arbeidsoppgaver innenfor pritil å øke behovet for læring og kompetanse.
mærnæringene, industrien, bygge- og anleggsKoronapandemien legger ytterligere press på en
virksomhet og tjenestenæringer som varehanrekke næringer og øker behovet for omstilling.
del, kommunikasjon og administrasjon. Det er
Det kan føre til behov for rekvalifisering av
likevel ikke gitt at den arbeidskraften som frigjøarbeidstakere i næringer som vil være preget av
res som følge av nye arbeidsformer og teknolonedleggelser og høy ledighet framover.
gisk utvikling, automatisk kan settes inn i vekstDistriktsnæringsutvalget (NOU 2020: 29
næringer. Det er fare for at en del mennesker
Næringslivets betydning for levende og bærekrafkan falle ut av arbeidsstyrken fordi de mangler
tige lokalsamfunn) og demografiutvalget (NOU
etterspurt kompetanse.

humaniorameldingen fra 2017 viste, og underdekningen på en del utdanningstyper i arbeidsmarkedet (blant annet sykepleiere, IKT-utdannede,
barneskolelærere og psykologer) har vært vedvarende, for det meste i distriktene.15 Erfaring har
vist at slike ubalanser har en viss sammenheng,
særlig i perioder der demografien gir knapphet på
studiesøkere, noe befolkningsstatistikken viser at
vi vil få i kommende år. Selv om det store bildet i
dag ikke ser så galt ut sammenlignet med andre
land, mener regjeringen at disse ubalansene har
såpass store konsekvenser for enkeltpersoners
karrieremuligheter og for bedrifter og velferdstjenester at endringer i dimensjoneringen bør
vurderes for å bedre samsvaret mellom studiesøkingen og arbeidsmarkedsbehovene.
Samtidig er det også et mål for regjeringen at
høyere utdanning, i tillegg til å kvalifisere for viktige oppgaver i arbeidslivet, skal bidra til å øke det
generelle kunnskapsnivået i samfunnet og legge
til rette for den enkeltes dannelsesprosess. Norge
har lenge vært et land der en relativt stor andel av
befolkningen har høyere utdanning. I 2017 lå
Norge på tiendeplass i OECD når det gjelder
andelen 25–34-åringer med fullført høyere utdanning. Det er et viktig mål for regjeringen at vi fortsatt skal ha en høy andel av befolkingen med høyere utdanning. Regjeringen ser derfor med en viss
15

Se kapittel 8 i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge
og NOU 2020: 2 Fremtidige kompetansebehov III: Læring og
kompetanse i alle ledd.

bekymring på at det i senere år har vært en vekst i
antall og andel kvalifiserte studiesøkere som ikke
får tilbud om studieplass. Dette er en utvikling
Kunnskapsdepartementet vil følge nøye med på
framover. Det kan være sammensatte årsaker til
denne søkerstatistikken, og det er ikke gitt at tilbud om studieplass i høyere utdanning er det
beste alternativet i alle tilfeller. For mange kan for
eksempel høyere yrkesfaglig utdanning ved en
fagskole være et godt alternativ. Dimensjoneringen av universitets- og høyskoleutdanning og
fagskoleutdanning bør derfor ses mer i sammenheng, og det bør legges til rette for mer samspill
mellom de to utdanningssektorene. Men det er
like fullt et nasjonalt mål at kapasiteten i høyere
utdanning må stå i et rimelig forhold til etterspørselen blant utdanningssøkerne.
Regjeringen har gjennom Meld. St. 14 (2019–
2020) Kompetansereformen – Lære hele livet signalisert ambisjoner om å åpne universitetene og
høyskolene i større grad for livslang læring. Både
tidligere studenter og personer med en annen
bakgrunn og høy realkompetanse skal få økte
muligheter til å heve og oppdatere sin kompetanse, blant annet for å styrke sin stilling på
arbeidsmarkedet. Dette vil ha konsekvenser for
dimensjoneringen. Universitetene og høyskolene
forventes å utvikle fleksible og relevante studietilbud for disse gruppene, og Kunnskapsdepartementet vil bidra til å realisere kompetansereformens målsettinger gjennom virkemidler som
beskrives nærmere i Meld. St. 16 (2020–2021)
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Utdanning for omstilling: Økt arbeidslivsrelevans i
høyere utdanning.
Som ledd i det kompetansepolitiske arbeidet
har regjeringen også en klar ambisjon om å sikre
god dekning av studietilbud for befolkningen i
hele landet, blant annet på bakgrunn av stadig
økende krav til utdanning og kompetanse i
arbeidslivet. Gjennom regionreformen har fylkeskommunene fått en forsterket rolle som kompetansepolitisk aktør, noe som fordrer et godt samarbeid med universitetene og høyskolene. For at
det skal være mulig å ta universitets- og høyskoleutdanning og fagskoleutdanning uavhengig av
bosted og livssituasjon, har regjeringen varslet en
egen strategi om desentralisert og fleksibel utdanning. Strategien skal etter planen legges fram
sommeren 2021.
Universitetenes og høyskolenes ansvar
Regjeringen har ved flere anledninger, senest i
kvalitetsmeldingen og humaniorameldingen,
understreket at institusjonene ved styret har et
ansvar for å dimensjonere porteføljene sine i tråd
med både studiesøkingen og arbeidsmarkedsbehovene. Styrene har ansvar for å trekke opp
strategien for den faglige virksomheten og for å
disponere ressursene for å nå målene som er satt
av overordnede myndigheter. Når det gjelder
dimensjoneringen, er sektormålene om god tilgang til utdanning og om velferd, verdiskaping og
innovasjon sentrale. NIFU-rapporten om institusjonenes arbeid med dimensjonering viser imidlertid at institusjonene i all hovedsak dimensjonerer etter studiesøkernes preferanser, og at de i
praksis har vanskelig for å omprioritere i tråd med
endrede behov. Dette skyldes blant annet fagpersonalets spesialisering og at det har etablert seg
en dynamikk hvor grunnenhetene ved institusjonene opplever å «tjene» de studiepoengene de
produserer, og dermed har «eierskap» til forvaltningen av en del av midlene.16 Både finansieringskategoriene for de ulike fagene i finansieringssystemet, systemet med studieplasstildelinger og trekk ved den interne organiseringen ved
institusjonene synes å bidra til dette. Det rapporteres også at institusjonene synes kunnskapsgrunnlaget om arbeidsmarkedsbehovene er vanskelig å forholde seg til. Videre er det en utfordring for institusjonene at en del studenter som har
16

«Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud»,
NIFU-rapport 2019:15, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2019.
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fått opptak, ikke møter til studiestart, noe som har
ført til en praksis med «overbooking». Kontakten
med arbeidslivet gjennom det lovpålagte rådet for
samarbeid med arbeidslivet (RSA) har varierende
betydning.
Det kan på denne bakgrunnen reises spørsmål ved om institusjonenes ansvar for å ivareta
dimensjoneringen i tråd med det todelte målet er
tydelig nok kommunisert, eller om det bør klargjøres at styret forventes å gjøre omprioriteringer, også mellom fakulteter og grunnenheter, når
endrede behov i samfunnet tilsier dette. Regjeringen har forståelse for at historisk betingede
trekk ved institusjonene kan gjøre omprioriteringer vanskelige. Løpende omstilling er likevel
helt nødvendig for å sikre levedyktige institusjoner. Regjeringen vil gjennom en mer institusjonstilpasset styringsdialog, slik den er beskrevet i
avsnitt 4.1, følge opp den enkelte institusjons
ansvar for dimensjonering av utdanningskapasiteten. Regjeringen har klare forventinger til at det
gjøres løpende vurderinger av regionale og nasjonale kompetansebehov og hvordan kapasitet og
innretning på studieporteføljen kan innrettes før
å møte disse. Framtidig vekst i utdanningskapasitet innenfor prioriterte områder vil ikke bare
kunne finansieres med økte tildelinger, institusjonene må selv bidra ved å gjøre nødvendige
omprioriteringer. Regjeringen mener derfor at
det må vurderes endringer og tiltak som gjør det
lettere for institusjonenes styrer å ta dette ansvaret. Slike endringer og tiltak omtales nærmere
nedenfor.
Sentrale myndigheters ansvar
På grunn av gratisprinsippet er det de statlige tildelingene som i all hovedsak er bestemmende for
den totale kapasiteten i høyere utdanning. Samlet
kapasitet er dermed i siste instans sentrale
myndigheters ansvar. Regjeringen har også
ansvar for å sørge for at institusjonsstrukturen er
hensiktsmessig ut fra nasjonale ambisjoner og
behov. Når det gjelder fordelingen av kapasiteten
på ulike utdanninger, har regjeringen et overordnet ansvar, men en stor del av beslutningene er
her overlatt til institusjonene, i tråd med tanken
om at institusjonelt selvstyre over tid vil gi bedre
måloppnåelse enn detaljert sentralstyring. På noen
områder spiller imidlertid Kunnskapsdepartementet en direkte rolle gjennom kandidatmåltallene og øremerking av tildelinger til utdanningskapasitet. Det vil også framover være behov
for en viss nasjonal styring av dimensjoneringen
av utdanningskapasiteten.
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Generelt har økte bevilgninger vært nødvendig for å øke det totale tilbudet av høyere utdanning i takt med at søkertallene har økt de siste
tiårene. I tillegg har det vært behov for en særskilt
mekanisme for å sikre at det bygges opp kapasitet
innenfor politisk prioriterte områder. En del av
ressursøkningen til økt kapasitet har dermed blitt
øremerket til prioriterte fagområder eller utdanninger. Disse prioriteringene har variert over tid,
og de har for eksempel omfattet IKT-utdanninger
og utdanninger som er viktige i forbindelse med
miljøspørsmål, men de mest stabile prioriteringene fra politisk hold har vært lærer- og helseutdanningene, som det har vært stor etterspørsel
etter i arbeidsmarkedet.
Den nåværende praksisen med tildelinger
øremerket til bestemte utdanninger kan også ha
noen uheldige sider. Det kan lett bli slik at særskilte tildelinger utover gjeldende rammer i praksis blir en forutsetning for å endre dimensjoneringen når behovene endrer seg, noe som kan
gjøre det mindre aktuelt for institusjonene å gjøre
omprioriteringer innenfor egen ramme. Ved øremerkede tildelinger kan det også være en utfordring å forene de politiske målsettingene med de
konkrete forholdene ved de ulike institusjonene,
for eksempel når det gjelder søkergrunnlag, tilgang på praksisplasser og andre faglige ressurser. Videre er det behov for mer og bedre kunnskap om kompetansebehovene på studieprograms- og institusjonsnivå, gjerne knyttet til
konkrete regionale kompetansebehov, for å sikre
at sentrale myndigheters beslutninger får et best
mulig grunnlag.
Også i framtiden vil det være behov for en
mekanisme som kan supplere institusjonenes
egne dimensjoneringsbeslutninger, slik at sentrale myndigheter i siste instans kan sikre nødvendig kompetanse på enkelte områder og at helheten i de nasjonale behovene blir ivaretatt. En
aktuell modell er tildeling av særskilt finansering
gjennom åpen konkurranse, som i Dikus kvalitetsprogrammer. Modellen er også brukt for å tildele
fagskoleplasser og utviklingsmidler i fagskolesektoren, og noe lignende ser vi også i bransjeprogrammene i Kompetanse Norge. Regjeringen
mener denne modellen bør brukes i større
utstrekning, også som en mekanisme for å bygge
opp kapasitet innenfor bestemte områder som er
politisk prioritert, eller hvor det er identifisert et
udekket behov. På den måten kan sentrale
myndigheter målrette innsatsen bedre gjennom å
fastsette tydelige tildelingskriterier, samtidig som
institusjonene i større grad enn i dag kan velge
om den aktuelle prioriteringen treffer deres profil,

fagmiljø, søkergrunnlag og regionale arbeidsmarked i en slik grad at de vil søke.
For å bidra til å øke institusjonenes oppmerksomhet om behovene innenfor enkelte profesjonsutdanninger, herunder lærer- og helseutdanninger, har Kunnskapsdepartementet tatt i bruk
såkalte kandidatmåltall som angir hvor mange
den enkelte institusjon minst forventes å uteksaminere per år fra den aktuelle utdanningen.
Kandidatmåltallene brukes som grunnlag for
etatsstyringen, og er fastsatt av departementet på
bakgrunn av historiske data over uteksaminerte
kandidater, studieplasstildelinger i senere år og
grove anslag over de regionale arbeidskraftbehovene. Regjeringen vurderer det slik at kandidatmåltallene ikke har et tilstrekkelig klart formål, og som indikasjon på arbeidskraftsbehovene
har de måltallene som settes, ikke godt nok
grunnlag til å være pålitelige. I tillegg bør bruken
av slike indikatorer i større grad baseres på det
reelle søkergrunnlaget ved de ulike institusjonene. Hvilke alternative metoder som kan
erstatte dagens kandidatmåltall, bør blant annet
ses i sammenheng med utviklingen av et helhetlig
analyse- og informasjonssystem om behovene for
høyt utdannet arbeidskraft.
Informasjon om arbeidslivets kompetansebehov
En viktig forutsetning for at dimensjoneringen av
høyere utdanning skal kunne møte kompetansebehovene i arbeidslivet, er best mulig informasjon
om hva disse behovene består i. Som nevnt ovenfor trenger Kunnskapsdepartementet og andre
aktører på nasjonalt nivå et bedre kunnskapsgrunnlag om kompetansebehovene som grunnlag
for sine beslutninger. Men god informasjon er vel
så viktig som grunnlag for et velfungerende
søkermarked i høyere utdanning.
Fordi dimensjoneringen av utdanningstilbudet
i høy grad er drevet av søkerne, er studiesøkerne
i realiteten svært innflytelsesrike beslutningstakere. Samtidig vet vi at jobbmulighetene etter
utdanningen er den nest viktigste faktoren ved
valg av utdanning, etter faglig interesse, ifølge den
nasjonale kartleggingen av unges utdannings- og
yrkesvalg.17 Da er det også viktig at studiesøkerne har tilgang til kvalitetssikret og relevant
informasjon om hvilke kompetansebehov og
karrieremuligheter de ulike utdanningene peker
mot. I dag er tilgangen til slik informasjon varier17

«Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg:
Utarbeidet for Avdeling for karriereveiledning i Utdanningsdirektoratet», Ipsos, 2019.
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ende, noe som innebærer en risiko for at studievalg treffes på sviktende grunnlag.
Universitetene og høyskolene er også avhengige av informasjon for å kunne utvikle sine
studietilbud og dimensjonere kapasiteten i tråd
med arbeidslivets kompetansebehov. NIFUs rapport om institusjonenes arbeid med dimensjonering har imidlertid vist at institusjonene for en stor
del mangler anvendelig informasjon om de konkrete arbeidsmarkedene som er relevante for
deres studieporteføljer. Regjeringen mener derfor
at det er nødvendig med et systematisk arbeid for
å tilgjengeliggjøre bedre informasjon, noe som vil
bidra til å trekke både institusjonenes oppmerksomhet og søkernes preferanser i retning av
arbeidsmarkedets behov.
Å frambringe informasjon om framtidige kompetansebehov er imidlertid krevende. Behovene
kan endres på grunn av konjunktursvingninger,
teknologiutvikling, bransjers vekst og fall, velferdstjenesters organisering, og flere andre forhold, noe som gjør framskrivinger usikre. En del
av problemet med å få oversikt skyldes at arbeidsmarkedsbehovene varierer regionalt, samtidig
som det er vanskelig å forutse de nyutdannede
kandidatenes mobilitet. Kompetansesammensetningen i befolkningen påvirkes dessuten av
blant annet aldring og migrasjon.
I tillegg kompliseres bildet av at ulike aktører,
som interesseorganisasjoner og sektorinteresser,
arbeider aktivt for å øke kapasiteten i bestemte
utdanninger, blant annet gjennom å produsere
egne beskrivelser av behovet. I noen tilfeller ser vi
også at det er aktører som ønsker å nedtone
behovene. Resultatet kan være et uoversiktlig
bilde som er vanskelig å bruke som grunnlag for
dimensjoneringsbeslutninger.
Kunnskapsdepartementet har gjennom årene
fått utarbeidet en rekke analyser av arbeidsmarkedsbehovene, men uten at dette har vært
utviklet til et helhetlig system, med unntak for
lærerutdanningene og helseutdanningene.18 Med
opprettelsen av Kompetansebehovsutvalget (se
boks 4.6) er det lagt et godt grunnlag, men det er
behov for videre utvikling slik at vi får et mer heldekkende system som kan møte bredden i informasjonsbehovene. De ulike aktørene (universite18

Se for eksempel «Tilbud og etterspørsel etter høyere
utdannet arbeidskraft fram mot 2020»», Kunnskapsdepartementet, 2010 og «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020: Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet», 2012. SSB har i tillegg utgitt
jevnlige rapporter med framskriving av behovet for lærere,
samt mer generelle framskrivinger.
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Boks 4.6 Kompetansebehovsutvalget
Det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal frambringe den best
mulige faglige vurderingen av Norges framtidige kompetansebehov. Dette skal danne
grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter
og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.
KBU ble først oppnevnt i 2017 for en treårsperiode. Våren 2020 ble det besluttet at
utvalget skulle videreføres fram til 2026, men
med justert mandat og ny organisering.

tene og høyskolene, sentrale myndigheter i kunnskapssektoren, sektordepartementene, studiesøkere, virksomheter og offentligheten for øvrig)
vil i noen grad ha overlappende informasjonsbehov, eller behov som kan dekkes ved hjelp av de
samme datakildene, men det vil også være behov
for mer skreddersydd datainnsamling og analysearbeid.
Ikke minst er det avgjørende at informasjonen
formidles på måter som er tilpasset de ulike målgruppene. Det må særlig skilles mellom informasjonsbehovene hos tre ulike brukergrupper: sentrale beslutningstakere, de enkelte universitetene
og høyskolene, og studiesøkerne. Kompetansebehovsutvalgets rapporter har for eksempel vist
seg å ha stort gjennomslag som grunnlag for politikkutforming hos strategiske aktører, blant annet
fordi utvalgsarbeidet kombinerer forskningsbaserte analyser med konsensusskapende drøftinger innenfor rammen av trepartssamarbeidet om
kompetansepolitikken. Slike rapporter er imidlertid uegnet som beslutningsgrunnlag for den
enkelte studiesøker. For studiesøkerne er det viktig at informasjon om kompetansebehov, ledighet
og arbeidsmarkedsrelevans for den enkelte utdanning formidles og visualiseres gjennom tilpassede
kanaler, som ofte vil være digitale plattformer.
Universitetene og høyskolene vil ha informasjonsbehov som er knyttet til konkrete fagfelt, bransjer
og regioner, samtidig som denne brukergruppen
kan nyttiggjøre seg av litt andre typer analyser
enn studiesøkerne.
Et analyse- og informasjonssystem som skal
ha høy troverdighet må være forskningsbasert, og
må derfor være forankret i et kompetent utrednings- og analysemiljø. Det nye Direktoratet for
høyere utdanning og kompetanse vil ha gode for154
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utsetninger for å ta ansvar for et slikt system.
Direktoratet vil kunne legge til rette for balansert
bruk av framskrivninger i kombinasjon med spørreundersøkelser, registerdata og stordata om
både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg
til informasjon om mer generelle utviklingstrekk
er det behov for spesifikk informasjon om en
rekke profesjoner, programmer, sektorer og bransjer. Særlig må det legges vekt på å skaffe bedre
informasjon om arbeidsmarkedssituasjonen for
ulike fagfelt på regionalt nivå. Analyse- og informasjonssystemet må dessuten utvikles i dialog
med berørte parter – herunder universitetene og
høyskolene, partene i arbeidslivet, sektordepartementer og andre sektorinteresser – slik at det får
allmenn tilslutning som en kvalitetssikret og
balansert kilde til informasjon. Kunnskapsdepartementet vil i denne sammenhengen også se på
mulighetene for å legge enda bedre til rette for
god dialog med sektordepartementene om samfunnets utdanningsbehov.
På regionalt nivå er det etablert kompetansefora i alle landets fylker med bred representasjon
fra sentrale kunnskapsaktører, inkludert universiteter og høyskoler, fylkeskommunene, partene i
arbeidslivet, fagskoler og NAV. Fylkeskommunene har fått et større strategisk ansvar for den
regionale kompetansepolitikken, og fungerer som
sekretariat for foraene. I forbindelse med et helhetlig analyse- og informasjonssystem om nasjonale og regionale kompetansebehov er det viktig å
konsolidere og styrke kunnskapsflyten mellom
institusjonene for høyere utdanning regionalt og
regionale samhandlingsstrukturer. Analyse- og
informasjonssystemet om kompetansebehov i det
nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse avgrenses mot NAVs rolle og ansvar på
samme område.
Nyetablering i enkelte fag
Kvalitetsreformen i 2003 etablerte en totrinns prosess for godkjenning av nye studieprogrammer.
Først må de akkrediteres, enten av egen institusjon eller av NOKUT, for å sikre den akademiske
kvaliteten og relevansen for arbeidslivet. Deretter
må institusjoner som ikke allerede har rett til å tildele den relevante graden, søke Kunnskapsdepartementet om dette. For de generelle gradene
bachelor og master har godkjenningen vært tilnærmet automatisk. Noen profesjonsutdanninger
er integrerte og har egne grader utenom den vanlige bachelor/master-strukturen. Dette gjelder
medisin, veterinærmedisin, psykologi, rettsvitenskap og teologi. Noen har antatt at det bare er
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disse gradene som er regulerte, men så er ikke tilfellet. Formelt krever alle nye gradsrettigheter en
endring av gradsforskriften (forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger,
beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler).
I realiteten har det vært tre grunner til at det
har vært ønskelig å begrense nyetableringer i
noen av utdanningene med egne grader: 1) ekstraordinært kostnadsnivå i medisin og veterinærmedisin, 2) behov for å unngå for store variasjoner
i sluttkompetanse, blant annet fordi regulering av
yrkesutøvelse hviler på de aktuelle gradene, og 3)
behov for en helhetlig samordning av knappe fagog forskningsressurser.
Aune-utvalget, som har utredet ny universitetsog høyskolelov, tar opp begrensningene for
nyetablering i disse fagene. Et mindretall gir en
omfattende begrunnelse for å gå bort fra den
restriktive linjen. De mener den favoriserer
enkelte universiteter på en usaklig måte, og fører
til at det utdannes for få leger, jurister og psykologer. Flertallet mener dagens praksis bør videreføres, og viser til behovet for konsentrasjon av fagmiljøene. Medisinstudiet er i tillegg utredet av
Grimstad-utvalget. Her anbefalte halve utvalget at
det åpnes for at flere enn dagens institusjoner kan
få gradsrettighet, forutsatt akkreditering.19
Regjeringen mener dagens regelverk med
totrinns behandling som beskrevet ovenfor fungerer godt og bør videreføres. Problemet er ikke
gradsforskriften, men at det hittil har vært for
uklart hvilke kriterier vurderingene bygger på.
Regjeringen deler vurderingen som er anført av
mindretallet i Aune- og Grimstad-utvalgene, og
mener det er uheldig at enkelte utdanninger har
vært begrenset til et fåtall institusjoner. Det er
dokumentert etterspørsel i arbeidsmarkedet og
hos studentene, særlig etter medisin, rettsvitenskap og psykologi. Begrensningen fører også til
en konsentrasjon av disse utdanningene til et lite
antall byer og hemmer kvalitetsfremmende konkurranse i sektoren.
Regjeringen vil derfor at universiteter og høyskoler som får akkreditert studietilbud for de særskilte profesjonsgradene i psykologi, rettsvitenskap og teologi, framover vil bli gitt rett til å tildele
graden. Regjeringen vil be alle institusjoner som
ønsker å etablere disse studietilbudene, om å
søke akkreditering i NOKUT. En slik akkrediteringsprosess innebærer en omfattende ekstern
19

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. «Studieplasser i medisin i Norge: Behov, modeller og muligheter»,
Kunnskapsdepartementet, 2019.
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kvalitetsvurdering av sakkyndig komité, inkludert
krav til studietilbudet og fagmiljøet, og en vurdering av om studiene er i tråd med gjeldende regelverk, slik som studiekvalitetsforskriften og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. For psykologi vil
dette også innebære krav om at studietilbudet er i
tråd med nasjonal rammeplan og retningslinjer.
For rettsvitenskap vil regjeringen vurdere behovet for felles sluttkompetanse for jurister i dialog
med Justis- og beredskapsdepartementet og
berørte universiteter og høyskoler.
Det er ekstraordinære kostnader knyttet til
eventuelle nyetableringer i profesjonsutdanningene i medisin og veterinærmedisin. Det er allerede nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere en kapasitetsøkning for
medisinutdanningene og oppfølgingen av Grimstad-utvalget. Arbeidsgruppen vurderer hvordan
en kapasitetsøkning kan gjennomføres basert på
en helhetsvurdering av blant annet behov,
rekrutteringsgrunnlag, kvalitet i studiemodeller
og kost/nytte-vurderinger. Regjeringen anerkjenner at det er behov for økt kapasitet i
medisinutdanningen. Regjeringen vil på bakgrunn av dette ta initiativ til en nasjonal prosess
om dimensjonering av medisinutdanningen i
årene framover, og vil i den sammenheng vurdere om denne skal inkludere flere institusjoner
enn i dag. Prosessen skal involvere universitetsog høyskolesektoren og de regionale helseforetakene, og bidra til at nasjonale behov kan dekkes med god ressursutnyttelse og høy kvalitet på
studietilbudet. Regjeringen mener at det ikke er
behov for en tilsvarende prosess for veterinærmedisin.
Regjeringen vil understreke at denne praksisendringen ikke innebærer at institusjoner som får
nye gradsrettigheter, automatisk får økte bevilgninger. Finansiering og fordeling av eventuelle
midler til nye studieplasser vil håndteres gjennom
ordinære budsjettprosesser. Egne gradsrettigheter er heller ikke til hinder for samarbeid om
fellesgrader og andre former for samarbeid, og
institusjonene må vurdere hva som er mest hensiktsmessig gitt disse forutsetningene.
Nedleggelse av fag
Nedleggelse av fag er i utgangspunktet universitetenes og høyskolenes ansvar. I likhet med nyetableringer og omdisponeringer må nedleggelser i
prinsippet ses som en naturlig del av institusjonenes løpende arbeid med å tilpasse den faglige virksomheten til behovene i samfunnet og til akademias egne behov for videre faglig utvikling. Ned-
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leggelse av fag henger ofte sammen med svekket
studentrekruttering, noe som kan gjøre det vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet.
Men nedleggelser kan også bli aktuelt på grunn
av endringer i institusjonens strategiske planer. I
svært små og spesialiserte fag kan nedleggelse
henge sammen med karriereskift eller alderspensjon hos enkeltpersoner.
Det er oftest innenfor humaniora, som av historiske grunner har mange små fag, at nedleggelser fra tid til annen kommer på agendaen. Det
dreier seg ofte om mindre språkfag eller spesialiserte kulturfag med få ansatte og få studenter. I
arbeidet med Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge fikk departementet mange innspill om
at dynamikken rundt nedleggelse av små humaniorafag er problematisk. Diskusjonene om nedleggelse er ofte langvarige og kan innebære splittelser ved institusjonene. Vanskeligst er det hvis
et fag skal legges ned ved den siste norske institusjonen som tilbyr faget. Da mobiliserer ofte de
ansatte, tidligere ansatte, studenter og støttespillere for å bevare faget, først overfor beslutningsorganer ved institusjonen, deretter i offentligheten. Argumentet mot nedleggelse er gjerne
at faget ivaretar et nasjonalt behov, selv om den
enkelte institusjon ikke ser seg tjent med å opprettholde det.
Som oppfølging av humaniorameldingen nedsatte departementet en ekspertgruppe som skulle
komme med forslag til løsninger på småfagsproblemet (se boks 4.7).
Ekspertgruppen leverte sin rapport høsten
2019. Høringsrunden i etterkant viste at selv om
mange av dem som uttalte seg, mente at utvalgsrapporten var klar og tydelig i sin analyse og i sine
forslag, var det få som sluttet seg til anbefalingene. Mange var kritiske og mente at «utsatte
fag» var definert for snevert, at problemet var
større enn analysen viste, og at beredskapsordningen ikke var en god nok løsning på problemet.
Regjeringen deler ekspertgruppens bekymring for at en ordning med statlig særfinansiering
kan resultere i uheldige strategiske tilpasninger.
Med en slik ordning kan det dessuten bli vanskelig for institusjonene å gjennomføre nødvendige
omstillinger. På den andre siden kan ikke Kunnskapsdepartementet som overordnet ansvarlig
være uten virkemidler hvis institusjonene gjennomfører nedleggelser som kan være velbegrunnede hver for seg, men som samlet sett fører til at
landet eller en større region står uten fagtilbud
som det er klare behov for.
Nå som både styringssystemet og flere av virkemidlene for dimensjonering er oppe til drøfting,
156
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Boks 4.7 Ekspertgruppen om utsatte humaniorafag
Ekspertgruppen besto av professor Einar Lie
ansvarsfraskrivelse og konservatisme i porte(Universitetet i Oslo, gruppens leder), professor
føljeforvaltningen hvis den innføres i Norge.
Kjersti Fløttum (Universitetet i Bergen), proUtvalget anbefaler i stedet en «beredskapsdekan Julie Sommerlund (Københavns univerløsning» som i gitte situasjoner kan rettes mot
sitet) og økonomidirektør Kjetil Hellang (Unifag som oppfyller følgende tre kriterier:
versitetet i Agder). På bakgrunn av mandatet
– at faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå
drøfter ekspertgruppens rapport prinsipielle
– at det er tale om et tilbud på masternivå
– at det gjelder fag som universiteter og høysider ved porteføljeforvaltningen i humanioraskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte
fagene, herunder virkningene av institusjonenes
samfunnsbehov
bruk av finansieringskategoriene og spørsmålet
om såkalt kryssubsidiering, som utgangspunkt
for en gjennomgang av småfagsproblemet. RisiEtter ekspertgruppens vurdering er det i dag
koen for uheldige nedleggelser av fag som samingen fag som er nedleggingstruet etter den
funnet har behov for drøftes opp mot risikoen
definisjonen de legger til grunn. Beredskapsfor uheldig konservatisme hvis man ikke aksepløsningen er derfor en løsning for en mulig
framtidig situasjon der et studiefag på masterterer nedleggelser. Ekspertgruppen definerer et
utsatt fag som et fag «som er tenkt lagt ned ved
nivå som det er klart behov for, er i ferd med å
bli nedlagt av den siste institusjonen som tilbyr
en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt.»
det. I et slikt tilfelle foreslår gruppen at departeMed dette som utgangspunkt drøfter grupmentet tilbyr en institusjon å finansiere to førstepen hvordan ulike former for særfinansiering
amanuensisstillinger over fem år, mot at institusjonen selv finansierer to stillinger, slik at det til
kan komme til å virke i universitets- og høysammen blir fire stillinger, noe gruppen anser
skolesektoren. Utvalget drøfter blant annet den
danske småfagsordningen og konkluderer med
som et minimum.
at denne kan få uheldige virkninger som

kan spørsmålet om utsatte humaniorafag ses i en
større sammenheng enn det lå an til da man
besluttet å utrede ulike former for særfinansiering. Som denne meldingen understreker, er det
institusjonene selv som har ansvar for å dimensjonere i tråd med samfunnets behov. Allikevel vil det
også i framtiden kunne være nedleggelser der det
er uenighet om hvorvidt samfunnsbehovene er
blitt godt nok ivaretatt. Kunnskapsdepartementet
vil i slike tilfeller vurdere om det er nødvendig å
be det nye Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse om å utrede i hvilken grad konkrete
samfunnsbehov vil bli stående udekket som konsekvens av en nedleggelse (se omtale av direktoratets rolle når det gjelder arbeidsmarkedsbehov
ovenfor). På grunnlag av direktoratets utredning
vil Kunnskapsdepartementet i samråd med
berørte sektordepartementer kunne vurdere om
det er behov for tiltak fra sentralt hold for å videreføre et faglig tilbud på området. Når det gjelder
humaniorafagene, har høringen av ekspertgruppens rapport vist at det ofte er Kulturdepartemen-

tet som er relevant sektordepartement, men det
kan også være andre departementer.
Regjeringen vil understreke at en slik framgangsmåte er ment å dekke behovet for det
ekspertgruppen kalte en «beredskapsmodell»,
som kun skal tas i bruk helt unntaksvis. Det vanlige må være at institusjonen som vurderer nedleggelse, selv utreder samfunnsbehovene, og
viderefører faget dersom samfunnsbehovene tilsier det.
I tilfeller hvor det likevel er behov for tiltak fra
sentralt hold, vil det være naturlig å konsultere
institusjonene og relevante fagmiljøer, for eksempel gjennom UHRs strategiske enheter, blant
annet for å avklare om det aktuelle faget har naturlig tilknytning til andre fag eller fagmiljøer. Kunnskapsdepartementet vil så på bakgrunn av direktoratets utredning og konsultasjon med relevante
aktører beslutte om tiltak skal iverksettes gjennom styringsdialogen med en eller flere institusjoner, eller gjennom en åpen konkurranseutlysning gjennom det nye direktoratet.
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Egenbetaling
I Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen –
Lære hele livet varslet regjeringen at den ville
utrede mulige endringer i egenbetalingsforskriften for høyere utdanning. Regjeringen ønsker at
helheten i regelverket skal bli bedre gjennom å
se egenbetalingsforskriften i sammenheng med
regelverket om offentlig støtte og reglementet
om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid, jf. rundskriv F-07-13 (BOAregelverket). Gratisprinsippet skal ligge fast.
Regjeringens mål er å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig av livssituasjon. Et
regelverk som er tydeligere og enklere enn
dagens, og som tilrettelegger for en enhetlig
praktisering i sektoren, er ett av virkemidlene.
Regjeringen vil derfor sende forslag til endringer
i egenbetalingsforskriften på en bred høring.
Endringene som departementet foreslår, skal
gjøre regelverket for egenbetaling mer fleksibelt
og åpne for at statlige universiteter og høyskoler
i større grad enn i dag kan tilby utdanninger mot
egenbetaling. Utdanningene skal være særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring. Formålet med endringene i egenbetalingsforskriften
er at regelverket skal gi institusjonene større
fleksibilitet og handlingsrom og å bedre kunne å
tilpasse utdanningstilbudene til arbeidslivets og
samfunnets behov.

4.3.3

Tiltak

Regjeringen vil:
–

–

–

holde fast ved at målene for dimensjonering av
utdanningskapasiteten er å dekke studentenes
etterspørsel etter utdanning og arbeidslivets
behov for kvalifisert arbeidskraft
tydeliggjøre på egnet måte institusjonenes
ansvar for dimensjonering i tråd med begge
målene, og stille klare forventinger til at det
gjøres løpende vurderinger av dette, blant
annet i forbindelse med styringsdialogen og
utviklingsavtalene
utvikle et helhetlig analyse- og informasjonssystem om de nasjonale og regionale behovene
for høyt utdannet arbeidskraft rettet mot
studiesøkere, universiteter og høyskoler og
myndigheter. Ansvaret for analyse- og informasjonssystemet plasseres i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og systemet
skal baseres på Kompetansebehovsutvalgets
analyser og tilknyttende prosesser.

–
–

–
–

–

–

2020–2021

bruke konkurransearenaen for utdanning i det
nye direktoratet som et sentralt virkemiddel
for fordeling av særskilte tildelinger
bruke det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å utrede samfunnsbehov i forbindelse med omdiskuterte nedleggelser av utsatte fag (jf. Lie-utvalgets utredning om små humaniorafag), og beslutte om tiltak er nødvendig i samråd med berørte sektordepartementer
gå gjennom dagens bruk av kandidatmåltall og
vurdere alternative virkemidler
tildele gradsrettigheter innenfor rettsvitenskap, psykologi og teologi til de institusjonene
som får akkreditering av NOKUT. Finansiering
og fordeling av eventuelle midler til nye studieplasser håndteres gjennom den ordinære budsjettprosessen.
ta initiativ til en nasjonal prosess om dimensjonering av medisinutdanningen og i den sammenheng vurdere om denne skal inkludere
flere institusjoner enn i dag. Prosessen skal
involvere universitets- og høyskolesektoren og
de regionale helseforetakene, og bidra til at
nasjonale behov kan dekkes med god ressursutnyttelse og høy kvalitet på studietilbudet.
Prosessen bygger på de vurderingene som gjøres av den interdepartementale arbeidsgruppen for medisinutdanning.
følge opp kompetansereformen ved å gjøre
regelverket for egenbetaling mer fleksibelt og
åpne for at statlige universiteter og høyskoler i
større grad enn i dag kan tilby utdanninger mot
egenbetaling

4.4

Styring av profesjonsutdanningene med rammeplaner

4.4.1

Dagens styring gjennom rammeplaner
og retningslinjer
Som omtalt i kapittel 2 styres enkelte profesjonsutdanninger gjennom rammeplaner og retningslinjer. Dette gjelder lærerutdanninger, helse- og
sosialfagutdanninger, bachelorstudium i regnskap
og revisjon og ingeniørutdanning. Formålet med
nasjonale rammeplaner og retningslinjer er å
sikre en nasjonal samordning av innholdet i utdanningene og at arbeidslivets behov for kompetanse
dekkes. Rammeplaner blir fastsatt av departementet som forskrifter med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-2. For helse- og sosialfagutdanningene finnes det en overordnet felles
rammeplan for alle utdanningene. Denne beskri-
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ver at det skal være nasjonale retningslinjer for
hver enkelt utdanning. Disse retningslinjene er
fastsatt av departementet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-2 og er dermed rammeplaner i lovens forstand. For andre utdanninger er
de nasjonale retningslinjene ikke fastsatt av departementet, og disse er ikke rammeplaner i lovens
forstand. I tillegg til rammeplaner og retningslinjer er det andre rammer og styringsverktøy
som påvirker flere av disse profesjonsutdanningene (se avsnitt 2.2.1).
Ingeniørutdanning
Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning
§ 4 fastsetter at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for emnegrupper og enkelte emner i
ingeniørutdanningen og indikatorer for hva som
kjennetegner ingeniørutdanning av høy internasjonal kvalitet. Retningslinjene for ingeniørutdanning blir videreutviklet av Universitets- og
høgskolerådet ved fagstrategisk enhet for matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT)
og setter rammer for ingeniørutdanningen. Med
utgangspunkt i disse fastsetter den enkelte institusjon studieplaner. Studieplanene har bestemmelser om studieretninger og faglig innhold, uttrykt
gjennom krav til læringsutbytte på program-,
studieretnings- og emnenivå. Studieplanene skal
videre inneholde bestemmelser om organisering,
læringsformer og vurderingsordninger.
Lærerutdanningene
Retningslinjene for de ulike lærerutdanningene
blir forvaltet av Universitets- og høgskolerådet
ved fagstrategisk enhet for lærerutdanning (UHRLU) og deres nasjonale fagorganer for ulike lærerutdanninger. I rammeplanene for de ulike lærerutdanningene blir retningslinjene beskrevet som
«førende for institusjonenes arbeid», men det
åpnes likevel for «et spenn mellom retningslinjene
og det lokale planverket, med rom for nyskaping
og institusjonell tilpasning».
Helse- og sosialfagutdanningene
Etter at forskrift om felles rammeplan for helseog sosialfagutdanninger ble vedtatt høsten 2017,
har det pågått et stort arbeid med å utvikle nasjonale retningslinjer innenfor disse fagene kalt RETHOS (retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger). I alt er det utviklet retningslinjer for 20
grunnutdanninger, hvorav 8 tidligere hadde rammeplaner. I tillegg er det hittil 14 master- og vide-
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reutdanninger som enten har fått eller vil få nasjonale retningslinjer. Noen av disse har tidligere
hatt rammeplaner.
Retningslinjene skal være av overordnet
karakter slik at det er rom for lokale profiler på
utdanningene. De definerer en nasjonal minstestandard for sluttkompetansen som studentene
skal oppnå på den enkelte utdanning. Retningslinjene skiller seg fra de gamle rammeplanene ved
at det er læringsutbyttebeskrivelsene som skal
styre innholdet i utdanningen. Opptakskrav,
emnevis fordeling på studiepoeng, og praksistid
fordelt på praksisarena er ikke omtalt slik som i
de gamle rammeplanene.
Retningslinjene utvikles av deltakere fra universiteter og høyskoler i samarbeid med deltakere fra helse- og velferdstjenestene og en studentrepresentant. Det er universitetene og høyskolene og tjenestene som selv foreslår kandidater til Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentanten foreslås av Norsk studentorganisasjon.
Retningslinjearbeidet er et samarbeid mellom
fire departementer: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Departementene deltar i en styringsgruppe som gir overordnede innspill til arbeidet.
Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet, som
også fastsetter retningslinjene.

4.4.2

Begrunnelsen for dagens styring av
profesjonsutdanningene
Behovet for en nasjonal samordning varierer mellom ulike utdanninger. Når det gjelder utdanningene som leder fram til bestemte yrker, er det
behov for å sikre at utdanningenes innhold svarer
til de kravene de nyutdannede møter i arbeidslivet. Dette gjelder særlig når utdanningen er
grunnlag for autorisasjon. Når slike utdanninger
tilbys ved flere læresteder, har også arbeidslivet
behov for trygghet om at en del grunnleggende
kompetanse er felles for alle kandidater.
Den norske enhetsskolen er for eksempel
bygd på tanken om at alle elever skal ha like
muligheter. Derfor er det viktig at lærerne som
skal arbeide i skolen, har en utdanning av en tilsvarende standard uavhengig av hvor de er utdannet. I helsevesenet er det på samme måte viktig at
personellet har kompetanse som er i tråd med
pasientenes og brukernes behov. Dette krever
utdanning av høy og likeverdig kvalitet samme
hvor personellet har studert. Dette er viktig både
av hensyn til kravet om likeverdige tjenester og av
hensyn til pasientsikkerhet.
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Ingeniørutdanningene ble evaluert av NOKUT
i tidsrommet 2006–2008.20 Selv om evalueringen
konkluderte med at den faglige kvaliteten i alle
utdanninger ble ansett for å være «stort sett god»,
inneholdt den en rekke anbefalinger om hvordan
utdanningene kunne videreutvikles. Anbefalingene pekte blant annet på en manglende nasjonal
samordning av utdanningstilbudet og behov for
tiltak innenfor rekruttering, forskningsbasert
utdanning, pedagogisk kompetanse, internasjonalisering og mer. NOKUTs evaluering dannet
utgangspunkt for en revisjon av rammeplanen for
ingeniørutdanning. Både av utdanningene selv og
i arbeidslivet er revisjonen sett på som et viktig
bidrag til samordning av ingeniørutdanningene,
og den viser hvordan rammeplanstyring kan fungere positivt. Interne evalueringer gjort i universiteter og høyskoler viser også at arbeidet med
rammeplan og retningslinjer har vært viktig for å
utvikle en nasjonal standard for disse utdanningene.
Arbeidet med rammeplanene for de helse- og
sosialfaglige utdanningene har sin bakgrunn i to
stortingsmeldinger: I Meld. St. 13 (2011–2012)
Utdanning for velferd: Samspill i praksis ble det
vist til at helse- og velferdstjenestene ikke hadde
god nok innflytelse på det faglige innholdet i
utdanningene. Mange mente at studentene i
helse- og sosialfagutdanningene i større grad må
forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i framtidens helse- og velferdstjenester.
For å oppnå dette må både tjenestene og brukerne i større grad involveres i utformingen av
innholdet i utdanningene.
I Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i
høyere utdanning slo regjeringen fast at de daværende rammeplanene var blitt for statiske og ikke i
tilstrekkelig grad holdt følge med endringer i
kompetansebehovene. Meldingen konkluderte
med at det var behov for en nasjonal styring av
disse utdanningene for å sikre at helse- og velferdstjenestene får en større innflytelse over relevante
utdanninger, at sluttkompetansen til nyutdannede
kandidater imøtekommer felles minimumskrav,
og at tjenestenes kompetansebehov og brukernes
behov for kvalitet i tjenestene dekkes. For å sikre
arbeidslivsrelevans utvikles retningslinjene i egne
programgrupper bestående av like mange representanter fra universitets- og høyskolesektoren og
fra helse- og velferdstjenestene. I tillegg er det
med en studentrepresentant. Både brukerorgani20

«Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008: Sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger», Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, 2008.

2020–2021

sasjoner, fag- og interesseorganisasjoner, arbeidsgivere og universiteter og høyskoler bidrar med
innspill i utviklings- og revisjonsarbeidet. For å
unngå at retningslinjene blir for statiske, skal de
revideres ved behov.

4.4.3

Bør profesjonsutdanningene styres
mindre detaljert?

Universitets- og høyskolelandskapet har utviklet
seg markant de siste tiårene. Antallet institusjoner
som tilbyr ingeniør-, lærer- og sykepleierutdanning, har blitt mindre. Mange av disse utdanningene tilbys nå av universiteter og av store fagmiljøer, gjerne spredd på flere studiesteder. Gjennom bruk av blant annet rammeplaner og retningslinjer som viktige kvalitetsdrivende verktøy
har utdanningene endret seg. Det er økende oppmerksomhet rundt kontakten med arbeids- og
samfunnsliv og verdien av arbeidslivsrelevans.
Styringen av profesjonsutdanningene har vært et
diskusjonstema i løpet av hele 2000-tallet, og
endringene i sektoren de siste årene har lagt et
grunnlag for at utdanningene kan styres noe
annerledes framover.
Mjøs-utvalget leverte i 2000 utredningen NOU
2000: 14 Frihet med ansvar: om høgre utdanning og
forskning i Norge. Den ble et viktig utgangspunkt
for endringene i norsk høyere utdanning på 2000tallet og la grunnlaget for Kvalitetsreformen. Et
sentralt budskap i rapporten ligger i nettopp tittelen. Det er den akademiske og institusjonelle friheten som er grunnlaget for gode universiteter og
høyskoler: «Kravet til høgre utdanning om nytte
og relevans kan best ivaretas av institusjoner med
stor grad av autonomi. Dette åpner for variasjon
og fleksibilitet, for styrkede endringsvilkår og
-muligheter, og det er også et av de idealer som tilhører det tradisjonelle norske lærested.» Utredningen kobler slik akademisk og institusjonell frihet til gode resultater. Utvalget understreker også
at det er fagmiljøene som står for den mest verdifulle faglige utviklingen: «Det mest sentrale for
institusjonenes bidrag til kompetansereformen er
at fagmiljøene selv ønsker å delta i utvikling av
gode kurs- og utdanningstilbud som personer og
bedrifter har interesse av. Til dette kreves
interesse og vilje fra fagmiljøene, men også kunnskap om behovene for kompetanseutvikling i
arbeidslivet.»
Styring gjennom rammeplaner og retningslinjer har vært tema for flere utredninger og meldinger etter Mjøs-utvalget. Stjernø-utvalget påpekte i
utredningen NOU 2008: 3 Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning at å regulere innholdet i en
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utdanning ikke er noen garanti for kvalitet, og
argumenterte for å avskaffe rammeplaner. Utvalget anerkjente behovet for at utdanningene måtte
oppfylle faglige standarder og minstekrav fra
yrkesfeltene der kandidatene skal arbeide, men la
vekt på at kvalitet best oppnås gjennom utøving av
faglig skjønn kombinert med god faglig ledelse,
og at avskaffelse av rammeplanene ville kunne gi
rom for lokale tilpasninger i samarbeid med regionale virksomheter.
I 2011 kom Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd: Samspill i praksis, der et av hovedbudskapene var at kompetansen til nyutdannede
kandidater ikke var godt nok rettet mot behovene
i de tjenestene de ble utdannet til. Tilrådingen
gikk på at tjenestene skulle få større innflytelse på
innholdet i utdanningene.
I kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016–2017)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning) oppsummeres innspillene til meldingen slik: «Kritikken går
på at de [rammeplaner] begrenser den faglige friheten til institusjonene, at de hemmer
nytenkning, og at de delvis er i utakt med utviklingen i tjenestene, skolene og annet relevant
arbeidsliv.» I meldingen sa regjeringen seg enig i
mye av denne kritikken, og uttrykte at bruken av
rammeplaner på sikt skulle reduseres.
Innspillene til denne meldingen har mye til felles med innspillene til kvalitetsmeldingen. Innspillene kan summeres i noen hovedargumenter:
– Utvikling og nyskaping krever fleksibilitet og faglig frihet. Det er gjennomgående i innspillene at
de fleste utdanningsinstitusjoner og samfunnsaktører mener at en noe mindre detaljert styring av profesjonsutdanningene vil gjøre det
smidigere å kontinuerlig utvikle disse utdanningene i samarbeid med arbeidslivet enn i
dag. Et mindre rigid system gir rom for mer
utprøving og raskere tilpasning til de stadig
skiftende behovene i arbeidslivet. Mange
peker på at det er fagmiljøene selv som er tettest på utdanningene, og slik er mest kompetente til å utvikle disse utdanningene videre i
samspill med arbeidslivet. Et større faglig eierskap er også motiverende for dem som driver
utdanningene. Alt i alt blir det argumentert for
at noe mindre detaljert styring vil føre til utdanninger som er mer innovative, og som i enda
større grad enn i dag endrer seg i takt med
behovene i samfunnet.
– Mindre detaljert styring gir rom for utdanningsprofiler som spiller på institusjonenes ulike styrker. De fleste innspillene erkjenner at det er viktig at profesjonsutdanningene utdanner kandidater som har en felles kompetanse som holder

–

–

–

samme minstestandard uavhengig av lærested.
De peker også på de gode hensiktene bak en
slik styring. De fleste understreker imidlertid
også at større fleksibilitet til å utvikle utdanninger som er basert på institusjonenes egenart,
vil gi utdanninger som holder faglig høyere
kvalitet. Dette fordi de bedre kan bygge på
ulike institusjoners faglige satsinger og tradisjoner.
Mer fleksibilitet gir større rom for regional tilpasning. Mange innspill peker på at det å gi utdanningsinstitusjonene mer fleksibilitet i å utvikle
utdanningene også vil gjøre dem bedre i stand
til å treffe behovene i det lokale arbeidsmarkedet mer presist. Noen stiller også spørsmål ved
om en del av dagens detaljerte rammeplaner
og retningslinjer hindrer institusjonene i å ta ut
potensialet i en slik tilpasning.
Et nytt institusjonslandskap bør føre til endret
styring av profesjonsutdanningene. Det som tidligere var små og mellomstore høyskoler, er i
stadig større grad blitt en del av universiteter
eller store høyskoler. Slik har mange av miljøene som står bak profesjonsutdanninger, blitt
større og støtter seg på sterkere forskningsmiljøer og samlet sett høyere pedagogisk kompetanse. Dette gir muligheter for tettere koblinger mellom forskning og undervisning og
forskningsbaserte utdanninger. Mange argumenterer for at dette bør bety at disse miljøene
nå må få større tillit og mer styring over egne
utdanninger.
Nødvendig samarbeid kan organiseres av institusjonene og arbeidslivet selv. Mange mener at
det endrede landskapet i høyere utdanning i
Norge vil gjøre det enklere for institusjonene å
koordinere aktiviteter og tiltak på nasjonalt
nivå der det er nødvendig. At dette allerede i
dag skjer innenfor lærerutdanning og ingeniørfag, i samarbeid med arbeidslivet, blir brukt
som et argument for at dette fungerer godt.

4.4.4

Videre styring for bedre kvalitet og
relevans i profesjonsutdanningene

Regjeringen mener nå at tiden er moden for å justere styringen av de rammeplanstyrte profesjonsutdanningene. Utdanningsinstitusjonene bør gis
noe mer fleksibilitet til å utvikle disse utdanningene i samspill med arbeidslivet og med blikk på
regionale behov. Rammeplanene fastsatt av departementet skal gi de overordnede rammene for
strukturen og innholdet i utdanningene, men ikke
det konkrete faglige innholdet. Innenfor disse
overordnede rammene vil det være hensiktsmes161
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sig med ytterligere samordning for å ivareta en
felles standard. Nasjonale retningslinjer som går
nærmere inn på det faglige innholdet, vil bli
utviklet i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. De vil sette rammene for institusjonene ved utviklingen av studieplaner, men
ikke være formelt sett bindende.
De rammeplanstyrte profesjonsutdanningene
har stor betydning for samfunnet. De utdanner
kandidater til yrker som er spesielt viktige for velferdsstaten. Kvaliteten på utdanningene må være
jevnt god. Institusjonene møter høye forventninger både fra regjeringen, arbeidsgiverne og
brukergrupper av studenter, pasienter og andre.
Derfor er det viktig med åpenhet om kvaliteten og
resultatene av undervisning og forskning i disse
fagene.
I tillegg til rammeplaner og retningslinjer
benytter regjeringen en lang rekke virkemidler
som til sammen bidrar til å sikre kvaliteten i
utdanningene. Eksempler på slike virkemidler er
evalueringer og kartlegginger av utdanningsfelt
og enkeltutdanninger ved NOKUT, innhenting av
ulike data fra utdanningsinstitusjonene, nasjonale
deleksamener, Studiebarometeret og tilsyn med
institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid ved
NOKUT.
En annen måte å følge opp kvaliteten ved institusjoner og utdanninger på er gjennom departementets styringsdialog. En slik styring må bygge
på prinsippene om at den skal være dialogbasert,
differensiert, strategisk og kunnskapsbasert, som
beskrevet i kapittel 3. Styringsdialogen følger opp
kvalitetsutfordringer ved enkelte utdanninger ved
enkelte institusjoner. Dersom det er nasjonale
utfordringer for en utdanning som eksempelvis blir
avdekket i en fagevaluering, vil dette også kunne
følges opp i styringsdialogen med alle universiteter
og høyskoler som tilbyr denne. Nasjonal styring
kan videre skje gjennom strategiske midler, aktivitetskrav og annen spesifikk resultatoppfølging.
Ingeniørutdanning
Rammeplanen og de nasjonale retningslinjene for
bachelor i ingeniørfag vil bli videreført som i dag.
Regnskap og revisjon
Bachelorstudiet i regnskap og revisjon er under
avvikling på grunn av nye utdanningskrav for
autorisering som revisor og regnskapsfører. Siste
kull med studenter ble tatt opp i 2018. Rammeplan
og nasjonale retningslinjer for utdanningen blir
dermed ikke berørt av denne meldingen.

2020–2021

Lærerutdanningene
For lærerutdanningene tar Kunnskapsdepartementet sikte på å starte arbeidet med nye og mer
overordnede rammeplaner. I tråd med denne
meldingen bør det i rammeplanene gis mer handlingsrom framover for lærerutdanningene. Dette
skjer i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
og arbeidslivet og er i tråd med strategien Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og
samarbeid i lærerutdanningene.
Utdanningsinstitusjonene, i kontakt med relevant arbeids- og næringsliv, skal sørge for samordnet praksis for hvilket læringsutbytte som skal
ligge til grunn i lærerutdanningene. I dag blir
dette gjort gjennom nasjonale retningslinjer som
er førende for utdanningene. Disse retningslinjene
beskriver en minstestandard. Det bør vurderes om
nasjonale retningslinjer, eller tilsvarende mekanismer for å sikre mest mulig lik praksis og samordnede krav til læringsutbytte, skal utformes på en
annen måte enn i dag for å beskrive en nasjonal
minstestandard. Det er Universitets- og høgskolerådet som i dag, på vegne av aktørene fra utdanningssektoren og arbeidslivet, koordinerer arbeidet med retningslinjene. Det er naturlig at UHR
koordinerer arbeidet med å se på retningslinjene
på nytt, både når det gjelder hvor detaljerte de skal
være, og hvordan de skal være utformet.
Prosessene med nye rammeplaner og nye
retningslinjer må ses i sammenheng.
Helse- og sosialfagutdanningene
Helse- og sosialfagutdanningene utdanner kandidater til helse-, omsorgs- og velferdstjenester. For
å kunne levere nødvendige og forsvarlige tjenester til pasienter og brukere må tjenestene ha personell med riktig og god kompetanse. Personellet
yter i mange tilfeller livsviktige tjenester. Dermed
er det særlig viktig at disse utdanningene sikres
en nasjonal minstestandard for kompetanse, noe
som er viktig både for å oppnå likeverdige helsetjenester og av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. Dette utgjør en viktig rammebetingelse
i vurderingen av den videre utviklingen.
Helse- og sosialfagutdanningene er nå inne i
en prosess med utvikling av nasjonale retningslinjer (RETHOS). De første retningslinjene ble
fastsatt i 2019, og det er fortsatt flere under planlegging. Det er nært samarbeid mellom representanter fra helse- og velferdstjenestene og universitetene og høyskolene om å utvikle innholdet i
retningslinjene. Både tjenestene og brukerorganisasjoner har i økende grad blitt oppmerksom på
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muligheten for innflytelse på innholdet i utdanningene, og involveringen fra deres side er
økende. Det pågående arbeidet med RETHOS må
følgelig gå videre som planlagt og virke noe tid før
effektene kan evalueres.
NOKUT vil evaluere implementeringen i 2021.
Senere vil styringen, organiseringen, implementeringen og resultatene bli evaluert, og denne
evalueringen vil strekke seg til 2025. Kunnskapsdepartementet vil samarbeide med Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om
evalueringen.
Med grunnlag i evalueringen vil det bli bestemt
om også disse utdanningene skal styres som lærerog ingeniørutdanningene. Slik er det naturlig at
ulike utdanninger har ulik framdrift når det gjelder
rammeplanstyring og utvikling av retningslinjer.

4.4.5 Tiltak
Regjeringen vil:
–

–

–

at rammeplaner for de rammeplanstyrte utdanningene skal gjøres mer overordnede og
mindre detaljerte, og at retningslinjer ikke skal
forskriftsfestes. Dette skjer i ulikt tempo for
ulike utdanninger.
at utviklingen av retningslinjer skal skje gjennom nasjonale samarbeidsorganer styrt av
utdanningsinstitusjonene selv og med deltakelse fra representanter for arbeidslivet.
Dette skjer i ulikt tempo for ulike utdanninger.
at styringen av helse- og sosialfagutdanningene
gjennom RETHOS skal opprettholdes inntil
videre. RETHOS evalueres i perioden 2021–
2025. Kunnskapsdepartementet skal samarbeide med Arbeids- og sosialdepartementet,
Barne- og familiedepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet om evalueringen.
Utfallet av evalueringen vil være førende for
om de to første punktene skal gjelde for helseog sosialfagutdanningene.

4.5

Sammenslåing av direktorater
og statlig eide aksjeselskaper
innenfor høyere utdanning og
kompetansepolitikk

Regjeringen har besluttet å slå sammen flere virksomheter til Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse med virkning fra 1. juli 2021. Units
digitale tjenesteleveranser organiseres sammen
med Uninett AS og deler av NSD i et eget tjeneste-
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leveranseorgan, som etableres 1. januar 2022. Den
faglige friheten, institusjonenes selvstyre og gjensidig tillit ligger til grunn for departementets styring av de statlige universitetene og høyskolene.
Kunnskapsdepartementet skal fortsette å ha en
god styringsdialog direkte med det enkelte universitet og den enkelte høyskole. Med en mer
strategisk styring og økt vektlegging av utviklingsavtalene legger regjeringen opp til mer
skreddersydd styring av de ulike institusjonene.
Slik legges det til rette for en mangfoldig sektor
der hver enkelt institusjon kan utvikle seg innenfor det den har best forutsetninger for, og samtidig bidra best mulig til den nasjonale måloppnåelsen. Samtidig forventes det at institusjonene
bidrar til å nå overordnede nasjonale mål for å
sikre en god samfunnsutvikling.
Noen oppgaver kan med fordel utføres på
tvers av universitetene og høyskolene. Vi trenger
effektive forvaltningsorganer som kan legge til
rette for at universiteter og høyskoler kan oppnå
gode resultater. Norge trenger et forvaltningsapparat som bidrar til at vi lykkes med å løfte
kompetansen i befolkningen og sikre et omstillingsdyktig samfunn. For at departementet skal
kunne konsentrere seg om oppgavene som sekretariat for den politiske ledelsen, og for at det skal
være nok oppmerksomhet på iverksettingen av
politikk, trengs det direktorater og andre typer
virksomheter. Regjeringen slår sammen direktorater og rydder i oppgavefordelingen dem imellom for å bedre effektiviteten og oppnå en tydelig
og helhetlig styring. Virksomhetene vil ha en
tydelig rolle- og ansvarsdeling seg imellom, og de
skal ikke øke styringstrykket eller rapporteringskravene overfor sektoren.
Kunnskapsdepartementet har i dag flere
underliggende virksomheter innenfor høyere
utdanning og kompetanseområdet. Virksomhetene
utfører direktoratsoppgaver overfor departementet
og yter tjenester til utdannings- og forskningsinstitusjoner. Disse er:
– Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Hovedoppgavene er å fremme utvikling av kvaliteten
ved universiteter, høyskoler og fagskoler og å
styrke internasjonalt samarbeid og utveksling i
hele utdanningsløpet.
– Kompetanse Norge. Direktorat som forvalter,
utvikler, samordner og gi råd om kompetansepolitiske virkemidler, og har forvaltningsansvar for norsk- og samfunnskunnskapsprøvene for voksne innvandrere.
– Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT). Har følgende hovedoppgaver: akk163
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tilknyttet NTNU

Tjenesteleveranseorganet

Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse

Figur 4.2 Organisasjonsendringer

–

–

–

reditering og tilsyn med kvaliteten ved universiteter, høyskoler og fagskoler, godkjenning av
utenlandsk utdanning, forvaltning av forskrifter, kunnskapsgrunnlag og analyse.
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Er et
nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata
som tilrettelegger for deling og gjenbruk av
data om mennesker og samfunn, gir råd om
håndtering av data og personvern i forskning
og publiserer statistikk om universiteter, høyskoler og fagskoler.
Uninett AS. Utvikler og driver den digitale
grunnmuren for forskning og utdanning i
Norge og leverer tjenester innenfor nett,
sikkerhet, plattform og data.
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning. Har forvaltningsansvar på IKT-området innenfor høyere
utdanning og forskning og ansvar for digitale
leveranser til sektoren, blant annet studieadministrative systemer og Nasjonal vitnemåls- og
karakterportal.

NSD og Uninett er aksjeselskaper som i stor grad
yter tjenester til utdannings- og forskningsinstitusjoner, mens de øvrige er forvaltningsorganer.
Regjeringen har besluttet å omorganisere disse
virksomhetene. Regjeringen etablerer ett direktorat og ett tjenesteleveranseorgan og rendyrker
NOKUT som tilsyns- og akkrediteringsorgan.
Figuren over viser dagens og framtidig organisering. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse etableres 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Kompetanse Norge, Diku og deler
av Unit. Direktoratet får også oppgaver fra NSD

og NOKUT, i tillegg til tjenesten Universell21 som
i dag er tilknyttet NTNU. Det sammenslåtte direktoratet skal rette seg mot å styrke studenters og
voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer.
Dette vil bidra til å videreutvikle fagskolene, høyskolene og universitetene og det kompetansepolitiske området. Direktoratet skal ha hovedkontor i Bergen, og kontorer i Oslo, Tromsø og
Trondheim.
De digitale tjenesteleveransene til kunnskapssektoren skal også organiseres mer effektivt. En
samordning av tjenesteleveransene skal gjøre det
enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og gi bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne. De fleste av Units digitale tjenester vil bli lagt til tjenesteleveranseorganet, som vil bli etablert 1. januar 2022.
Tjenesteleveranseorganet vil også omfatte Uninett
og deler av NSDs oppgaver. Organet skal ha hovedkontor i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.
NOKUT vil videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan. NOKUT vil bli
berørt av omorganiseringen da oppgaver som ikke
er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsoppgavene, overføres til direktoratet. NOKUTs
oppgaver vil bli vurdert i sammenheng med
endringer i universitets- og høyskoleloven, og oppgaver vil derfor bli overført på et senere tidspunkt
enn ved etableringen av direktoratet 1. juli 2021.
21

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en nasjonal pådriverenhet og koordinator for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
Universell er organisatorisk tilknyttet NTNU.
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I tråd med retningslinjene for lokalisering av
statlige arbeidsplasser og tjenester skal utflytting
fra Oslo vurderes ved strukturendringer. Antall og
andel ansatte i Oslo skal ikke øke som følge av ny
virksomhetsstruktur, og noen oppgaver, funksjoner og arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo i
løpet av en femårsperiode.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NOKUT og tjenesteleveranseorganet skal
legge til rette for at universitetene og høyskolene
skal lykkes med samfunnsoppdraget og bidra til at
politikk gjennomføres.

Bakgrunn for dagens
direktoratsstruktur
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra: Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative
oppgavene i kunnskapssektoren» i 2016. Utredningen omfattet hele departementets ansvarsområde. I rapporten ble det vist til at det innenfor
høyere utdanning ikke fantes ett enkelt forvaltningsorgan som tok seg av ulike administrative
funksjoner som et mellomledd mellom departementet og universiteter, høyskoler og fagskoler.
Forvaltningsoppgavene var fordelt mellom
departementet, en rekke underliggende organer
med ulik virksomhetsform og Universitets- og
høgskolerådet (UHR). Virksomhetenes organisasjonsform var ikke alltid tilpasset formål og oppgavetype. Dette apparatet var krevende å styre og
lite effektivt.
Departementet hadde en stor andel forvaltningsoppgaver knyttet til universiteter og høyskoler. Disse oppgavene kunne gå på bekostning
av å utøve rollen som sekretariat for den politiske
ledelsen. Derfor var det behov for et sentralt forvaltningsorgan for universitets- og høyskolesektoren. Det ble foreslått å opprette organet ved å slå
sammen flere av virksomhetene i universitets- og
høyskolesektoren.
Rapporten fra Gjedrem og Fagernes ble fulgt
opp av departementet gjennom flere omorganiseringer innenfor områdene barnehage, grunnopplæring, kompetansepolitikk og høyere utdanning.
Innenfor høyere utdanning ble det opprettet to nye
direktorater 1. januar 2018, ett som samlet oppgaver
knyttet til tilskuddsforvaltning og kvalitetsutvikling
(Diku), og ett som samlet digitale fellestjenester
(Unit). NOKUT ble videreført, og innenfor kompetanseområdet ble Kompetanse Norge videreført.
Diku ble opprettet gjennom en sammenslåing
av Senter for internasjonalisering, Norgesuniver-
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sitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Direktoratet overtok også forvaltningen av
programmet Sentre for fremragende utdanning
fra NOKUT og tilskuddsordningen for lærebøker
fra Universitets- og høgskolerådet. I tillegg fikk
Diku oppgaver innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Diku har hovedkontor i Bergen og kontorer
i Oslo og Tromsø.
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning ble opprettet gjennom en sammenslåing av CERES, BIBSYS og
deler av Uninett AS. Unit har hovedkontor i
Trondheim og kontor i Oslo.

4.5.1

4.5.2

Behovet for og formålet med en ny
organisering
Kompetansereformen
Den omstillingen Norge må gjennom, innebærer
mer vekt på arbeidslivsrelevans og en sterkere
ambisjon for etter- og videreutdanning. Både Diku
og Kompetanse Norge har forvaltet ordninger for
fleksible utdanningstilbud, med litt forskjellige
innretninger. Ordningene har blitt styrket gjennom kompetansereformen, og kompetansepolitiske tiltak har i tillegg blitt styrket under den
pågående pandemien. Overlappet mellom de to
direktoratene har blitt opplevd som forvirrende.
Det har vært uklart hvilket av direktoratene som
har ansvar for hva, og overlappet har krevd
betydelig samordning mellom direktoratene.
Kompetansereformen forutsetter et sektorovergripende og arbeidslivsrettet perspektiv.
Voksne som tar utdanning, er mer opptatt av at
opplæringen og utdanningen er arbeidsrettet og
relevant for dem, enn hvilket nivå den er på. Sektordelingen mellom et fylkeskommunalt nivå med
videregående opplæring og fagskole på den ene
siden og et statlig nivå med universiteter og høyskoler på den andre siden begrenser muligheten
for å se ulike tiltak i sammenheng. Ved å etablere
et direktorat som ser kompetanseområdet og høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
under ett, kan vi lykkes bedre med omstillingen
av samfunnet.
At arbeidet med kunnskapsgrunnlag og analyser ivaretas av solide fagmiljøer, er en forutsetning for å kunne utvikle politikken videre. Til nå
har arbeidet med statistikk og analyse vært for
fragmentert på tvers av de ulike direktoratene.
Sammenslåingen legger grunnlaget for å hente
mer ut av disse ressursene.
En samlet og helhetlig oversikt over utdanninger og kompetansebehov kan gi et bedre
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beslutningsgrunnlag for det offentlige (staten,
fylkeskommunene) og god utnyttelse av virkemidlene for kompetanseheving. En kartlegging av
institusjonenes arbeid med dimensjoneringen av
høyere utdanning viser at både departementet,
utdanningsinstitusjonene og studentene trenger
bedre informasjon om arbeidsmarkedsbehovene
for å kunne treffe gode beslutninger i tråd med
samfunnets behov.22 En viktig leverandør av slik
informasjon er Kompetansebehovsutvalget, som i
dag ligger til Kompetanse Norge, men arbeidet vil
kunne styrkes vesentlig når analysekapasiteten
fra de ulike direktoratene slås sammen. Det er
enklere å gjennomføre kompetansereformen med
en endret direktoratsstruktur som er mer sektorovergripende. Dette er bakgrunnen for at regjeringen etablerer det sammenslåtte direktoratet.
Tydelig og effektiv styring av høyere utdanning
Organiseringen av direktoratene har vært tatt opp
av universiteter, høyskoler, ulike interesseorganisasjoner og av direktoratene selv i innspill til
arbeidet med denne meldingen. NIFU så også
nærmere på direktoratene da instituttet undersøkte styringen av universiteter og høyskoler på
oppdrag fra departementet.23
Problemstillinger som er tatt opp gjentatte
ganger, er uklarheten i direktoratenes oppgavefordeling og roller, og at det er et for mange direktorater. NIFU påpeker i sin rapport at antall direktorater i seg selv kan øke det administrative arbeidet
ved institusjonene fordi de må vie oppmerksomhet til hvert enkelt organ og måten de handler på,
og inngå i flere typer dialog og samarbeid.
En annen utfordring NIFU viser til, er NOKUTs
to roller: Organet er både kunnskapsleverandør
og myndighet for kvalitetssikring. For institusjonene er det uklart om rapporter og analyser
skal tolkes som en dialog med en «kollega» eller
som føringer fra en myndighet med tilsynsansvar.
NOKUT er faglig uavhengig i rollen som tilsynsog akkrediteringsorgan, men har ikke en slik uavhengighet i sine øvrige oppgaver. Aune-utvalget
peker på at forvirringen rundt hvilken rolle
NOKUT har, kan svekke tilliten til NOKUTS rolle
som kvalitetssikringsorgan.24

2020–2021

Også på tjenestesiden er det fragmentering og
behov for konsolidering og rendyrking av oppgaver. Det er blant annet uheldig at tjenesteleveranser og myndighetsoppgaver ligger til samme
virksomhet: Unit opptrer i et leverandør-kundeforhold med institusjonene samtidig som det har
forvaltningsoppgaver som innebærer at det har et
myndighetsforhold overfor de samme institusjonene. Det er krevende å få god brukermedvirkning i utviklingen og prisingen av tjenester i
en virksomhet som også har en myndighetsfunksjon overfor mange av dem som bruker og betaler
for tjenestene. I årene framover vil det være behov
for store investeringer i nye fellesløsninger knyttet
til blant annet deling av data, digital forskningsinfrastruktur og administrative systemer. Samtidig forventes det at budsjettrammene blir strammere. Dette innebærer at tilgjengelige ressurser
må koordineres og brukes effektivt for å møte
behovene. Med dagens organisering med ulike
virksomhetsvise strategier og vedtekter er det
krevende å samordne strategier og fellesfunksjoner for å bruke ressursene best mulig. En samordning av tjenesteleverandørene vil skape en
bidragsyter som er bedre rustet til å realisere
felles strategier, måloppnåelse og effektiv ressursbruk og derigjennom gi brukerne bedre tjenester. Samtidig må den framtidige styringen og
organiseringen ta høyde for at mange av tjenestene går til aktører utenfor universitets- og høyskolesektoren.
Ved å slå sammen direktorater, etablere et
organ avgrenset til å levere tjenester og rendyrke
NOKUT som tilsyns- og akkrediteringsorgan
legges det til rette for en forenklet og mer avklart
styring av høyere utdanning. Regjeringen vil at
endringene skal bidra til at departementet, direktoratet, tjenesteleveranseorganet og universiteter
og høyskoler framover har en tydeligere rollefordeling med klarere grenser mellom departementets styringsansvar og universitetenes og høyskolenes institusjonelle selvstyre. Gjennom disse
grepene sluttføres også oppfølgingen av anbefalingene som departementet mottok fra Gjedrem
og Fagernæs i 2016.

4.5.3
22

23

«Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud»,
NIFU-rapport 2019:15, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, 2019.
«Styring av universiteter og høyskoler i Norge: en undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektoren», NIFU-rapport 2020: 25, Nordisk institutt for studier
av innovasjon, forskning og utdanning, 2020.

Nærmere om direktoratet,
tjenesteleveranseorganet og NOKUT
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
En effektiv forvaltning krever direktorater som
ivaretar myndighetsoppgaver. I tillegg er det
24

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.
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behov for analyse- og kunnskapsforvaltning. Noen
utviklingsoppgaver bør også koordineres nasjonalt. Dette er oppgaver som faller innenfor de to
hovedrollene som det ifølge Difi er vanlig at direktorater ivaretar: gjennomføringsrollen og fagrollen.25 Dette er oppgavetyper som Diku,
Kompetanse Norge, NOKUT og Universell, og
dels også Unit og NSD, utfører. Denne typen
direktoratsoppgaver samles i det nye direktoratet.
Virkemidlene direktoratet skal forvalte, vil
være rettet mot å øke den voksne befolkningens
kompetanse. Direktoratet vil ha oppgaver på tvers
av universiteter og høyskoler, fagskoler, kompetanseområdet og voksenopplæring. Dette omfatter blant annet oppgaver med analyse- og kunnskapsforvaltning, forvaltning av regelverk, inkl.
opptak til høyere utdanning, forvaltning av tilskuddsordninger, tildeling av midler, forvaltning i
tilknytning til finansieringssystemet for universiteter og høyskoler og arbeid med internasjonalisering og digitalisering. Noen utviklingsoppgaver
koordineres nasjonalt, og slike oppgaver vil også
kunne bli lagt til direktoratet. Det er en forutsetning at direktoratet ivaretar brukerperspektivet i
sin måte å arbeide på.
Direktoratet skal være en pådriver for digitalisering. Units oppgaver med nasjonal samordning
på IKT-området innenfor utdanning og forskning
legges til direktoratet. Det samme gjelder policyutvikling, sekretariatsfunksjoner og arbeid med
styringsmodellen for informasjonssikkerhet.
Units oppgaver i Samordna opptak, med unntak av
den digitale løsningen som alle institusjonene
benytter, legges også til direktoratet.
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler.
NSD drifter også registeret over vitenskapelige
publiseringskanaler (kanalregisteret). NSDs oppgaver som gjelder DBH og kanalregisteret er
typiske direktoratsoppgaver som bør ses i sammenheng med øvrige oppgaver som legges til
direktoratet. Oppgavene blir derfor flyttet. Dette
er også en oppfølging av anbefalingen fra en

25

«Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i
gjennomføring av nasjonal politikk», Difi-rapport 2013: 11,
Direktoratet for forvaltning og IKT, 2013.
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ekstern gruppe som ble nedsatt av departementet
for å gå gjennom NSD.
Tjenesteleveranseorganet
Units digitale tjenester, som utgjør om lag 30 ulike
fellestjenester, organiseres sammen med Uninetts
og deler av NSDs oppgaver i det nye tjenesteleveranseorganet fra 1. januar 2022.
Som oppfølging av digitaliseringsstrategien for
universitets- og høyskolesektoren etablerte Unit, i
samarbeid med sektoren, en styringsmodell som
skal sikre brukermedvirkning i strategiutvikling,
tjenesteutvikling og forvaltningsmodeller i 2018.
Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og
forskning er sentralt i denne modellen. I styret
sitter representanter fra toppledelsen ved universiteter og høyskoler, instituttsektoren, de regionale helseforetakene, Norsk studentorganisasjon
mfl. Styret har en rådgivende funksjon overfor
Units myndighetsrolle og en besluttende rolle
innenfor porteføljestyring og prioritering av fellesprosjekter som er finansiert av fellesmidler. Unit
er sekretariat for styret. Med justeringen av oppgavene og fordelingen av Units oppgaver mellom
direktoratet og tjenesteleveranseorganet kan ikke
denne modellen videreføres uendret. Intensjonen
med digitaliseringsstyret vil bli videreført, men
den konkrete utformingen vil måtte tilpasses de
nye virksomhetene.
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NOKUT videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Det vil bli
beholdt som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan, i tråd med de europeiske kravene til
kvalitetssikringsorganer. Oppgaver som ikke er
direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsoppgavene, flyttes fra NOKUT til direktoratet.
NOKUTs oppgaver og lovregulering utredes
samlet våren 2021. Ingen oppgaver overføres fra
NOKUT til det nye direktoratet ved etableringen
1. juli 2021. Forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven om NOKUTs virksomhet og portefølje sendes på høring sommeren 2021. Hvilke
oppgaver som skal overføres fra NOKUT til direktoratet, vil bli avklart i forbindelse med lovprosessen.
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne meldingen legger opp til en mer helhetlig
og forenklet styring av statlige universiteter og
høyskoler. God styring i offentlig sektor har stor
samfunnsmessig verdi. Tilstrekkelig delegering
av myndighet er et grunnleggende styringsprinsipp i staten og skal legge til rette for effektiv og
målrettet virkemiddelbruk. Mål- og resultatstyring er derfor nedfelt i økonomiregelverket for
statlige aktører, og meldingen legger til grunn at
dette videreføres.
Det er i denne meldingen heller ikke varslet
tiltak for universiteter og høyskoler som fører til
vesentlige administrative eller organisatoriske
endringer. Endringene er innenfor de etablerte
rammene for statlige forvaltningsorganer og de
særskilte fullmaktene som er gitt statlige universiteter og høyskoler.
Enkelte av tiltakene under avsnitt 4.3 Dimensjonering av høyere utdanning kan medføre behov
for økte bevilgninger. Endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler som en
følge av den foreslåtte gjennomgangen i avsnitt
4.2 Finansiering kan også ha provenyeffekt.
Avsnitt 4.1 og avsnitt 4.4 inneholder ikke forslag
som har økonomiske konsekvenser. Regjeringen
vil komme tilbake til oppfølging av meldingen og
tiltak som krever bevilgningsendringer, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene. Gjennomføringen av slike tiltak vil bli vurdert i lys av den
økonomiske situasjonen.

Regjeringens beslutning om å endre deler av
direktoratsstrukturen under Kunnskapsdepartementet har både administrative og økonomiske
konsekvenser. Regjeringen gjennomfører endringer på dette forvaltningsområdet ved å opprette
ett direktorat og ett tjenesteleveranseorgan og rendyrke NOKUT som tilsyns- og akkrediteringsorgan. Direktoratet etableres 1. juli 2021 gjennom
en sammenslåing av Kompetanse Norge, Diku og
deler av Unit. Direktoratet får også oppgaver fra
NSD og NOKUT, i tillegg til Universell som er tilknyttet NTNU. Direktoratet skal ha hovedkontor i
Bergen og kontorer i Oslo, Tromsø og Trondheim.
Regjeringen har besluttet at omstillingskostnadene
dekkes innenfor gjeldende budsjettramme, og at
det skal utarbeides en forpliktende gevinstrealiseringsplan som synliggjør hvilke kvalitative
og kvantitative gevinster man kan forvente av
omorganiseringen over en femårsperiode.
Kunnskapsdepartementet
tilrår:
Tilråding
fra
Kunnskapsdepartementet
19. mars 2021 om Styring av statlige universiteter
og høyskoler blir sendt Stortinget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00140-5
Hanne Solheim Hansen
Linda Therese Kristiansen

Saksgang

Møtedato
21.04.2021

LANGTIDSORDEN 21. APRIL
Forslag til vedtak:
Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:
10. juni
Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Tilstandsrapporten
Delårsregnskap 1. tertial
Budsjett 2021 – halvårsevaluering
Foreløpige budsjettrammer 2022, førstegangsbehandling
Lokale lønnsforhandlinger
Kompetanseplan
Evaluering av organisasjonen
Etter- og videreutdanning i utvikling av studieporteføljen ved Nord universitet
Campusutviklingsplan for Levanger
Nye retningslinjer for avsetninger i fakultetene
Valg av representanter til valgstyre og overvalgstyre
Handlingsplaner for fakultetene
Forlengelse av midlertidig forskrift – unntak fra intern forskrift om studier og eksamensfri
Skuespillertilbygg Levanger
11. juni
Jubileumsseminar
09. september
Styrets konstituering og utnevning av nestleder
Styrets instruks og forretningsorden
Internrevisjon – forslag til tema
Styrets møteplan 2022
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nord-selskaper
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Budsjett 2022 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen – første behandling
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Arbeidsvilkår
Klagenemdas årsrapport
Oppfølging personalpolitikk
Kvalitetsrapport forskning

28. oktober
Budsjettforslag 2023 satsing utenfor rammen - endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
Kompetanseplan
09. desember
Budsjett endelige rammer 2022
Kvalitetsrapport utdanning
Rapport og prognoser for ph.d.-programmene
Campusutviklingsplan for Levanger - handlingsplan
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00142-4
Hanne Solheim Hansen
Linda Therese Kristiansen

Saksgang

Møtedato
21.04.2021

REFERATER 21. APRIL
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende referater til etterretning:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrativt ansatte
1) 16.03.21
2) 30.03.21
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
1) 16.03.21
2) 26.03.21
3) 07.04.21
Arbeidsmiljøutvalget
1) 03.03.21
2) 22.03.21
Internasjonalt utvalg
1) 19.02.21
Utdanningsutvalget
1) 09.12.20
2) 09.02.21
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.03.2021 kl. 12:00
Teams
20/03053

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Jan Atle Toska, Steinar Stene- Sørensen,
Tom Kilskar, Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Runar Michaelsen

Protokollfører:

Eirin Åsheim

Innkalling ble godkjent. Orienteringssak 14/21 omhandler en faglig stilling og ble lagt frem
for rådet ved en feil. Saken vil bli lagt frem for ansettelsesutvalget for faglige stillinger i neste
møte.
SAKSKART

Side

Vedtakssaker
43/21 21/00712-1

Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver/ seniorrådgiver
prosjektadministrasjon - st. nr. 30082077 - FBA - Bodø

3

44/21 21/00752-1

Utlysing av fast 100% stilling som
avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør - st. nr.
30101631 – Eiendomsavdelingen – enhet for prosjekt og
utvikling - Bodø

4

Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver – st.nr.
30070778 - kommunikasjonsenheten - Levanger

5

Forlenget ansettelse i midlertidig 100% stilling som rådgiver
- st.nr. 30090267 – HHN - Kirkenes

6

Konstituering i 100 % stilling som kvalitet og HMS- sjef –
st.nr. 30071355 - økonomi og HR – Kvalitet og HMS - Bodø

7

45/21

20/0362711

46/21 20/02069-7
47/21

18/0440713

1
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Orienteringssaker
Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
overingeniør - st.nr. 30090962 - FBA - Bodø

8

Utvidet prosentandel og forlenget ansettelse i midlertidig
stilling som 1434 rådgiver – st.nr. 30099021 studiedirektørens stab - studieavdelingen - Bodø

8

Ansettelse i midlertidig 100% stilling som førstekonsulent –
st.nr. 30077056 – Kommunikasjonsenheten - Bodø

8

14/21 21/00680-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
høgskolelærer - st.nr. 30101081 - FSH Namsos

8

16/0415515/21
17

Søknad om 20 % ulønnet permisjon i stilling som rådgiver st.nr. 30070893 - studieavdelingen – eksamen og vitnemål Steinkjer

8

11/21

15/0438721

12/21 20/04151-5

13/21

17/0462719

Sted, 16.03.2021
Marianne Hjartøy Breimo
møteleder

2
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43/21 Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver/ seniorrådgiver
prosjektadministrasjon - st. nr. 30082077 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
43/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon, st. nr. 30082077,
ved FBA Bodø. Stillingen utlyses i henhold til vedlagt utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- Rådet ber arbeidsgiver vurdere Steinkjer som mulig kontorsted
- I utlysningstekst under «kvalifikasjonskrav»: endre de tre første kulepunktene
- Endre lønnsspenn for kode seniorrådgiver til lønnstrinn 63- 68
HR kontakter saksbehandler for oppfølging av saken.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon, st. nr. 30082077,
ved FBA Bodø. Stillingen utlyses i henhold til vedlagt utlysningstekst med de endringer som
fremkom under møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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44/21 Utlysing av fast 100% stilling som
avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør - st. nr. 30101631 –
Eiendomsavdelingen – enhet for prosjekt og utvikling – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
44/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør, st.nr. 30101631, ved
Eiendomsavdelingen, enhet for prosjekt og utvikling, Bodø. Stillingen utlyses i henhold til
vedlagt utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- I utlysningstekst: Endre lønnsspenn for kode senioringeniør til lønnstrinn 63- 70
HR kontakter saksbehandler for oppfølging av saken.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør, st.nr. 30101631, ved
Eiendomsavdelingen, enhet for prosjekt og utvikling, Bodø. Stillingen utlyses i henhold til
vedlagt utlysningstekst med de endringer som fremkom under møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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45/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som rådgiver – st.nr. 30070778 kommunikasjonsenheten – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
45/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger vedtar å ansatte Marte Gilstad i fast
100 % stilling som 1434 rådgiver, st. nr. 30070778, Kommunikasjonsenheten, studiested
Levanger. Tiltredelse etter avtale.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger vedtar å ansatte Marte Gilstad i fast
100 % stilling som 1434 rådgiver, st. nr. 30070778, Kommunikasjonsenheten, studiested
Levanger. Tiltredelse etter avtale.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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46/21 Forlenget ansettelse i midlertidig 100% stilling som rådgiver - st.nr.
30090267 – HHN – Kirkenes
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
46/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Amanda Rørmark Åsberg i midlertidig 100 % stilling som rådgiver ved CHNL, st.nr. 30090267,
ved HHN Kirkenes. Forlenget ansettelse er for perioden 15.08.2021 – 14.08.2023.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Amanda Rørmark Åsberg i midlertidig 100 % stilling som rådgiver ved CHNL, st.nr. 30090267,
ved HHN Kirkenes. Forlenget ansettelse er for perioden 15.08.2021 – 14.08.2023.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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47/21 Konstituering i 100 % stilling som kvalitet og HMS- sjef – st.nr.
30071355 - økonomi og HR – Kvalitet og HMS – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
47/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesråder for teknisk/administrative stillinger vedtar å konstituere Bjarte Toftaker i
100 % stilling som kvalitet og HMS-sjef, st.nr. 30071355, ved Økonomi og HR, avdeling for
kvalitet og HMS, Bodø. Konstituering med virkning fra 01.03.2021.
Den midlertidige ansettelsen hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, i påvente av
ansettelse etter nyrekruttering til stillingen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- Oppdater setning i vedtakstekst til «konstituering med virkning fra 01.03.2021 til ny
leder er tiltrådt i stillingen.»
Vedtak
Ansettelsesråder for teknisk/administrative stillinger vedtar å konstituere Bjarte Toftaker i
100 % stilling som kvalitet og HMS-sjef, st.nr. 30071355, ved Økonomi og HR, avdeling for
kvalitet og HMS, Bodø. Konstituering med virkning fra 01.03.2021 til ny leder er tiltrådt i
stillingen.
Den midlertidige ansettelsen hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b, i påvente av
ansettelse etter nyrekruttering til stillingen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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Saknr

Arkivsak

Tittel

12/21

20/04151-5

Utvidet prosentandel og forlenget ansettelse i
midlertidig stilling som 1434 rådgiver – st.nr. 30099021 studiedirektørens stab - studieavdelingen - Bodø

13/21

17/04627-19

Ansettelse i midlertidig 100% stilling som
førstekonsulent – st.nr. 30077056 –
Kommunikasjonsenheten - Bodø

14/21

21/00680-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
høgskolelærer - st.nr. 30101081 - FSH Namsos

15/21

16/04155-17

Søknad om 20 % ulønnet permisjon i stilling som
rådgiver - st.nr. 30070893 - studieavdelingen – eksamen
og vitnemål – Steinkjer

11/21

15/04387-21

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
overingeniør - st.nr. 30090962 - FBA - Bodø

8
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

30.03.2021 kl. 12:00
Teams
20/03053

Tilstede:

Marianne Hjartøy Breimo, Jan Atle Toska, Synnøve Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tom Kilskar, Steinar Stene- Sørensen

Andre:

Runar Michaelsen

Protokollfører:

Eirin Åsheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
48/21 21/00898-1

Utlysning av to faste stillinger og en midlertidig stilling som
renholder (kode 1130) - 30071398 – 30085207 - 30071337 Eiendomsavdelingen - renhold – Bodø

3

49/21 21/00997-1

Utlysning av fast 100 % stilling som førstekonsulent - st.nr.
30076961 - kommunikasjonsenheten – Bodø

4

50/21 19/03891-3

Utlysning av fast 100 % stilling som seniorrådgiver tilknyttet
EVU - st. nr. 30088978 - FLU – Levanger

5

51/21 19/03893-2

Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver tilknyttet EVU st. nr. 30071763 - FLU – Bodø

6

Forlenget ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
seniorkonsulent - st. nr. 30071775 - FLU – Bodø

7

Ansettelse i fast 100 % stilling som HR- rådgiver - st. nr.
30090733 - FBA – Bodø

8

52/21

20/0098810

53/21 20/03435-8

1
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54/21 21/00031-8

Ansettelse i fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver
9
ved studieadministrasjonen - st. nr. 300171902 - FBA – Bodø

55/21 21/00050-6

Ansettelse i fast 100 % stilling som renholder - st. nr.
30099458 - Eiendomsavdelingen – eiendomsforvaltning og
renhold – Levanger

10

56/21

20/0343219

Ansettelse i fast 100 % stilling som driftstekniker - st. nr.
30090351 - eiendomsavdelingen – eiendomsdrift – Bodø

11

57/21

20/0403111

Ansettelse i fast 100 % stilling som seniorrådgiver - st.nr
30070710 - Dokumentsenteret – Bodø

12

58/21

20/0289833

Ansettelse i fast 100% stilling som overingeniør - st.nr.
30092188 – Digitalisering og IKT – Levanger

13

59/21

15/0245720

Direkte ansettelse i midlertidig 70 % stilling som rådgiver st.nr. 30071858 -kommunikasjonsenheten – Bodø

14

60/21

15/0245719

Søknad om 30 % ulønnet permisjon fra 30 % fast stilling som
rådgiver - st.nr. 30017858 - kommunikasjonsenheten –
15
Bodø

Orienteringssaker
16/21 21/00361-4

Forlenget ansettelse i midlertidig 80 % stilling som
førstekonsulent - st. nr. 30075283 - FLU Bodø

16

17/21 19/00710-7

Søknad om 50 % ulønnet permisjon i stilling som
seniorrådgiver - st. nr. 30071763 - FLU - Levanger

16

18/21

16/0159541

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i 50% stilling som
tekniker - st.nr. 30071266 - FLU - KK - Levanger

16

19/21

15/0305317

Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som konsulent
- st.nr. 30085557 - HR-avdelingen - Bodø

16

20/21

17/0382312

Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
overingeniør - st.nr. 30072089 - FBA - Bodø

16

Sted, 30.03.2021
Marianne Hjartøy Breimo

2
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48/21 Utlysning av to faste stillinger og en midlertidig stilling som renholder
(kode 1130) - 30071398 – 30085207 - 30071337 - Eiendomsavdelingen renhold – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
48/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling,
st.nr. 30071398, en fast 80 % stilling, st.nr. 300852077, og en midlertidig 60 % stilling, st.nr.
30071337, som renholder ved Eiendomsavdelingen, renhold Bodø. Stillingene utlyses i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Utvalgssekretær informerer om kommentar fra tillitsvalgte.
Enstemmig vedtatt med de endringene som fremkom under møtet:
- ARA ber arbeidsgiver erstatte følgende setning i utlysningstekst; «Gode ITferdigheter» med «Kjennskap til bruk av pc som arbeidsverktøy vil bli vektlagt»
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling,
st.nr. 30071398, en fast 80 % stilling, st.nr. 300852077, og en midlertidig 60 % stilling, st.nr.
30071337, som renholder ved Eiendomsavdelingen, renhold Bodø. Stillingene utlyses i
henhold til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom under møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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49/21 Utlysning av fast 100 % stilling som førstekonsulent - st.nr. 30076961 kommunikasjonsenheten – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
49/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillingen vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som førstekonsulent, st.nr. 30076961, ved kommunikasjonsenheten, studiested Bodø.
Stillingen utlyses i henhold til vedlagt utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillingen vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som førstekonsulent, st.nr. 30076961, ved kommunikasjonsenheten, studiested Bodø.
Stillingen utlyses i henhold til vedlagt utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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50/21 Utlysning av fast 100 % stilling som seniorrådgiver tilknyttet EVU - st.
nr. 30088978 - FLU – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
50/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast 100 % stilling
som seniorrådgiver tilknyttet etter- og videre utdanning, st. nr. 30088978, ved FLU Levanger.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- ARA ber arbeidsgiver inkludere stillingskode rådgiver og følgende endre
utlysningsteksten
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast 100 % stilling
som seniorrådgiver tilknyttet etter- og videre utdanning, st. nr. 30088978, ved FLU Levanger.
Stillingen lyses ut i henhold til vedlagte utlysningstekst med de endringer som fremkom
under møtet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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51/21 Utlysning av fast 100% stilling som rådgiver tilknyttet EVU - st. nr.
30071763 - FLU – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
51/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling
som rådgiver tilknyttet etter- og videre utdanning, st. nr. 30071763, ved FLU Bodø. Stillingen
lyses ut i henhold til vedlagt utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling
som rådgiver tilknyttet etter- og videre utdanning, st. nr. 30071763, ved FLU Bodø. Stillingen
lyses ut i henhold til vedlagt utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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52/21 Forlenget ansettelse i midlertidig 100 % stilling som seniorkonsulent st. nr. 30071775 - FLU – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
52/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Edel
Johanne Johannessen midlertidig 100 % stilling som seniorkonsulent, st. nr. 30071775, ved
FLU Bodø. Forlenget ansettelse gjelder for perioden 01.05.21 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9 punkt 1,
bokstav b – vikariat i påvente av utlysning.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Edel
Johanne Johannessen i midlertidig 100 % stilling som seniorkonsulent, st. nr. 30071775, ved
FLU Bodø. Forlenget ansettelse gjelder for perioden 01.05.21 - 31.07.2021.
Midlertidig ansettelse hjemles i Statsansatteloven § 9 punkt 1,
bokstav b – vikariat i påvente av utlysning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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53/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som HR- rådgiver - st. nr. 30090733 - FBA
– Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
53/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Alyona Amundsen i
fast 100 % stilling som rådgiver innen HR, st. nr. 30090733, ved FBA Bodø. Tiltredelse etter
avtale.
Hvis Amundsen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Tove Beate Wigen
3. Kristine Myklebust Moe
4. Beate Rosvoll Eidissen
5. Hildegunn Kjerpeseth
6. Lise Johansen
7. Stig Ørjan Haugen
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 Alyona Amundsen i
fast 100 % stilling som rådgiver innen HR, st. nr. 30090733, ved FBA Bodø. Tiltredelse etter
avtale.
Hvis Amundsen takker nei til stillingen, tilbys stillingen i rangert rekkefølge til:
2. Tove Beate Wigen
3. Kristine Myklebust Moe
4. Beate Rosvoll Eidissen
5. Hildegunn Kjerpeseth
6. Lise Johansen
7. Stig Ørjan Haugen
Hvis alle innstilte kandidater takker nei, vurderes øvrige kandidater, eventuelt lyses stillingen
ut på nytt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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54/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver ved
studieadministrasjonen - st. nr. 300171902 - FBA – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
54/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Anneli M. Watterud i
fast 100% stilling som rådgiver innen studieadministrasjon, st. nr. 300171902, ved FBA Bodø.
Tiltredelse etter avtale.
Dersom Watterud takker nei, tilbys stillingen som førstekonsulent/rådgiver i følgende
rekkefølge til:
2. Caroline Stensø (førstekonsulent)
3. Dana Bougrine (førstekonsulent)
4. Emma Kristine Laier Johnsen (rådgiver)
5. Renate Hammerø (førstekonsulent)
Fast ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Anneli M. Watterud i
fast 100% stilling som rådgiver innen studieadministrasjon, st. nr. 300171902, ved FBA Bodø.
Tiltredelse etter avtale.
Dersom Watterud takker nei, tilbys stillingen som førstekonsulent/rådgiver i følgende
rekkefølge til:
2. Caroline Stensø (førstekonsulent)
3. Dana Bougrine (førstekonsulent)
4. Emma Kristine Laier Johnsen (rådgiver)
5. Renate Hammerø (førstekonsulent)
Fast ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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55/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som renholder - st. nr. 30099458 Eiendomsavdelingen – eiendomsforvaltning og renhold – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
55/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Bente Skogseth i
100% fast stilling som renholder, st.nr. 30099458, ved Eiendomsavdelingen,
eiendomsforvaltning og renhold, Levanger.
Dersom Skogseth takker nei til stillingen, tilbys stillingen til følgende i rangert rekkefølge:
2. Søker nr. 8: Christina Granlund
3. Søker nr. 20: Kamal Prasad Khanal
4. Søker nr. 4: Solveig Fosseng Olsen
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Bente Skogseth i
100% fast stilling som renholder, st.nr. 30099458, ved Eiendomsavdelingen,
eiendomsforvaltning og renhold, Levanger.
Dersom Skogseth takker nei til stillingen, tilbys stillingen til følgende i rangert rekkefølge:
2. Søker nr. 8: Christina Granlund
3. Søker nr. 20: Kamal Prasad Khanal
4. Søker nr. 4: Solveig Fosseng Olsen
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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56/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som driftstekniker - st. nr. 30090351 eiendomsavdelingen – eiendomsdrift – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
56/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å ansette Thomas Naug i fast
100% stilling som 1136 driftstekniker, st.nr. 30090351, ved Eiendomsavdelingen,
eiendomsdrift, Bodø. Tiltredelse etter avtale.
Dersom Thomas Naug takker nei til stillingen, tilbys den i rangert rekkefølge til:
1. Grete Steinmo
2. Håvard Tverli
3. Kim Strømhaug
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å ansette Thomas Naug i fast
100% stilling som 1136 driftstekniker, st.nr. 30090351, ved Eiendomsavdelingen,
eiendomsdrift, Bodø. Tiltredelse etter avtale.
Dersom Thomas Naug takker nei til stillingen, tilbys den i rangert rekkefølge til:
1. Grete Steinmo
2. Håvard Tverli
3. Kim Strømhaug
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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57/21 Ansettelse i fast 100 % stilling som seniorrådgiver - st.nr 30070710 Dokumentsenteret – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
57/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk administrative stillinger vedtar å ansette Vene Vike i fast 100 %
stilling som seniorrådgiver, st.nr 30070710, ved Dokumentsenteret Bodø. Tiltredelse etter
avtale.
Dersom Vike takker nei til stillingen vurderes stillingen lyst ut på nytt.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- ARA ber arbeidsgiver ansette Vene Vike i fast 100 % stilling som rådgiver grunnet
manglende utdanning
HR kontakter saksbehandling for oppfølging av saken.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk administrative stillinger vedtar å ansette Vene Vike i fast 100 %
stilling som rådgiver, st.nr 30070710, ved Dokumentsenteret Bodø. Tiltredelse etter avtale.
Dersom Vike takker nei til stillingen vurderes stillingen lyst ut på nytt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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58/21 Ansettelse i fast 100% stilling som overingeniør - st.nr. 30092188 –
Digitalisering og IKT – Levanger
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
58/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk administrative stillinger vedtar å ansette Vegard Hotvedt i fast
100 % stilling som overingeniør, st.nr 30092188, ved avdeling for digitalisering og IKT, IT
Drift, Levanger/Stjørdal. Tiltredelse etter avtale.
Dersom Hotvedt takker nei til stillingen vurderes andregangsintervju for øvrige kandidater.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under møtet:
- ARA ber arbeidsgiver ansette Vegard Hotvedt i fast 100 % stilling som
avdelingsingeniør grunnet manglende utdanning
HR kontakter saksbehandler for oppfølging av saken.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk administrative stillinger vedtar å ansette Vegard Hotvedt i fast
100 % stilling som avdelingsingeniør, st.nr 30092188, ved avdeling for digitalisering og IKT, IT
Drift, Levanger/Stjørdal. Tiltredelse etter avtale.
Dersom Hotvedt takker nei til stillingen vurderes andregangsintervju for øvrige kandidater.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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59/21 Direkte ansettelse i midlertidig 70 % stilling som rådgiver - st.nr.
30071858 -kommunikasjonsenheten – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
59/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar ansette Sarah Kathleen Evans i
midlertidig 70 % stilling som rådgiver, st.nr. 30071858, ved kommunikasjonsenheten Bodø.
Midlertidig ansettelse gjelder for perioden 05.07.21 - 23.07.21
Ansettelse i midlertidig stilling gjøres i henhold til statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar ansette Sarah Kathleen Evans i
midlertidig 70 % stilling som rådgiver, st.nr. 30071858, ved kommunikasjonsenheten Bodø.
Midlertidig ansettelse gjelder for perioden 05.07.21 - 23.07.21.
Ansettelse i midlertidig stilling gjøres i henhold til statsansatteloven §9, punkt 1, bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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60/21 Søknad om 30 % ulønnet permisjon fra 30 % fast stilling som rådgiver st.nr. 30017858 - kommunikasjonsenheten – Bodø
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2021

Møtedato
30.03.2021

Saknr
60/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillingen vedtar å innvilge Sarah Kathleen Evans
30 % ulønnet permisjon i sin faste 30 % stilling som rådgiver, st.nr. 30017858, ved
kommunikasjonsenheten, studiested Bodø. Permisjonen gjelder for perioden 12.04.21 –
21.05.21.
Permisjon innvilges i henhold til personalreglementet for Nord universitet §23.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillingen vedtar å innvilge Sarah Kathleen Evans
30 % ulønnet permisjon i sin faste 30 % stilling som rådgiver, st.nr. 30017858, ved
kommunikasjonsenheten, studiested Bodø. Permisjonen gjelder for perioden 12.04.21 –
21.05.21.
Permisjon innvilges i henhold til personalreglementet for Nord universitet §23.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

17/21

19/00710-7

Søknad om 50 % ulønnet permisjon i stilling som
seniorrådgiver - st. nr. 30071763 - FLU - Levanger

18/21

16/01595-41

Direkte midlertidig ansettelse som vikar i 50% stilling
som tekniker - st.nr. 30071266 - FLU - KK - Levanger

19/21

15/03053-17

Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
konsulent - st.nr. 30085557 - HR-avdelingen - Bodø

20/21

17/03823-12

Direkte ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
overingeniør - st.nr. 30072089 - FBA – Bodø

16/21

21/00361-4

Forlenget ansettelse i midlertidig 80 % stilling som
førstekonsulent - st. nr. 30075283 - FLU Bodø

16
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.03.2021 kl. 08:15
Teams
20/03370

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Anne-Line Bosch Strand, Per Harald Rødvei,
Hanne Thommesen, , Marie Wickstrøm Sjøli

Møtende
varamedlemmer:

Ellen Sæthre-McGuirk

Forfall:

Per Jarle Bekken

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
105/21 21/00729-1

Utlysning av stipendiatstilling - "PhD fellowship in
Microalgae strain improvement and experimental
genetics" - st.nr. 30101341 - FBA - Bodø

4

106/21 21/00685-1

Utlysning av fast stilling som professor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100523 - FLU - GLU Levanger

5

107/21 21/00720-1

Utlysning av inntil to stillinger som førsteamanuensis/
førstelektor i yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk, st. nr.
30080513 - FLU - PPU - Bodø

6

108/21 21/00721-1

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i
pedagogikk, st. nr. 30101098 - FLU - PPU - Bodø

7

109/21 21/00684-1

Utlysning av fast stilling som professor i
8
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100521 - FLU - GLU - Bodø

110/21 21/00731-1

Utlysning av stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i
norsk/norskdidaktikk, st.nr. 30070914, FLU BLU Levanger
1

9
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111/21 20/01985-18

Ansettelse i to faste stillinger i norsk/ norskdidaktikk, st.
nr. 30073681, 30101287 - FLU - GLU - Bodø

112/21 16/02803-19

Direkte ansettelse i 100 % midlertidig åremålsstilling som
11
faggruppeleder, st. nr. 30071425- FLU - BLU - Bodø

113/21 16/01142-19

Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn i stilling
som universitetslektor, st.nr. 30070693, FLU BLU Nesna

114/21 16/05159-7

Søknad om redusert arbeidstid, st.nr. 30015935, FLU BLU
13
Bodø

115/21 17/01373-12

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
professor II i entreprenørskap st.nr. 30073408 HHN Bodø

14

116/21 19/03234-8

Ansettelse i midlertidig 50% stilling som forsker innen
genomikk - st.nr. 30101323 - FBA - Bodø

15

117/21 20/03302-13

Ansettelse i 3-årig stipendiatstilling i økologi - st. nr.
30071236 - FBA Steinkjer

16

118/21 15/02020-20

Søknad om permisjon fra fast stilling som
universitetslektor i sykepleie - st.nr. 30039245 - FSH
Lofoten

17

119/21 20/03504-21

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i
helsevitenskap - st.nr. 30071173 - FSH Namsos

18

120/21 20/02916-22

Ansettelse i to faste stillinger som universitetslektor i
sykepleiefag - st.nr. 30092254 og 30092255 - FSH
Vesterålen

19

121/21 15/01974-16

Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som
professor i strategi og teknologi st.nr. 30071754 - HHN
Bodø

200

122/21 16/06264-10

Opprykk i stilling til professor i organisasjon og ledelse,
st.nr. 30071156 - FSV Levanger

211

2
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Orienteringssaker
10/21

21/00540-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig
assistent, st.nr. 30100253 - FSV Bodø

222

11/21

21/00641-1

Direkte ansettelse i midlertidig 100% stilling som forsker
- st.nr. 30100735 - FBA - Bodø

222

12/21

21/00649-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
vitenskapelig assistent - st.nr. 30100519 - FSV - Bodø

222

Teams, 16.03.2021
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

3
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105/21 Utlysning av stipendiatstilling - "PhD fellowship in Microalgae strain
improvement and experimental genetics" - st.nr. 30101341 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
105/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 3-årig midlertidig stilling som
stipendiat "PhD fellowship in Microalgae strain improvement and experimental genetics" st.nr. 30101341 - 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 fellowship in Microalgae strain improvement and experimental genetics" st.nr. 30101341 - FBA - Bodø i henhold til vedlagte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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106/21 Utlysning av fast stilling som professor i matematikkdidaktikk, st. nr.
30100523 - FLU - GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
106/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling som professor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100523 – FLU – GLU- Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling som professor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100523 – FLU – GLU- Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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107/21 Utlysning av inntil to stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor i
yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk, st. nr. 30080513 - FLU - PPU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
107/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse inntil to faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk, st. nr. 30080513,
30101099 – FLU – PPU –Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse inntil to faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk, st. nr. 30080513,
30101099 – FLU – PPU –Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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108/21 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk,
st. nr. 30101098 - FLU - PPU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
108/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse 1-2 faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30101098 – FLU – PPU – Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse 1-2 faste 100% stillinger som
førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk, st.nr. 30101098 – FLU – PPU – Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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109/21 Utlysning av fast stilling som professor i matematikkdidaktikk, st. nr.
30100521 - FLU - GLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
109/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling som professor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100521 – FLU – GLU – Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling som professor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30100521 – FLU – GLU – Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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110/21 Utlysning av stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk/norskdidaktikk,
st.nr. 30070914, FLU BLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
110/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk/norskdidaktikk i henhold til
vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30070914, FLU BLU Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk/norskdidaktikk i henhold til
vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30070914, FLU BLU Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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111/21 Ansettelse i to faste stillinger i norsk/ norskdidaktikk, st. nr.
30073681, 30101287 - FLU - GLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
111/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Renate Nordnes i 100 % fast
stilling som universitetslektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30101287, FLU –
GLU- Bodø. Stillingen knyttes til undervisning i Nesna/ Mo i Rana fram til høsten 2022. Tiltredelse
avtales nærmere med fakultetet.
Nordnes pålegges om å oppfylle kravet om utdanningsfaglig kompetanse innen to år etter
ansettelse.
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sofia Jusslin i 100 % fast
stilling som førsteamanuensis i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30073681, FLU –
GLU- Bodø. Stillingen knyttes til undervisning i Nesna/ Mo i Rana fram til høsten 2022. Tiltredelse
avtales nærmere med fakultetet.
Jusslin pålegges om å oppfylle kravet om utdanningsfaglig kompetanse innen to år etter
ansettelse.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Renate Nordnes i 100 % fast
stilling som universitetslektor i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30101287, FLU –
GLU- Bodø. Stillingen knyttes til undervisning i Nesna/ Mo i Rana fram til høsten 2022. Tiltredelse
avtales nærmere med fakultetet.
Nordnes pålegges om å oppfylle kravet om utdanningsfaglig kompetanse innen to år etter
ansettelse.
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Sofia Jusslin i 100 % fast
stilling som førsteamanuensis i norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30073681, FLU –
GLU- Bodø. Stillingen knyttes til undervisning i Nesna/ Mo i Rana fram til høsten 2022. Tiltredelse
avtales nærmere med fakultetet.
Jusslin pålegges om å oppfylle kravet om utdanningsfaglig kompetanse innen to år etter
ansettelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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112/21 Direkte ansettelse i 100 % midlertidig åremålsstilling som
faggruppeleder, st. nr. 30071425- FLU - BLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
112/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kathrin Olsen i 100 % midlertidig
stilling som faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen, st. nr. 30071425 – FLU – BLU Bodø. Ansettelsesperioden er 15.03.21-31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a, arbeid av midlertidig
karakter.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kathrin Olsen i 100 % midlertidig
stilling som faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen, st. nr. 30071425 – FLU – BLU Bodø. Ansettelsesperioden er 15.03.21-31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a, arbeid av midlertidig
karakter.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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113/21 Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn i stilling som
universitetslektor, st.nr. 30070693, FLU BLU Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
113/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Yvonne Langfors forlenget
permisjon uten lønn fra stilling som universitetslektor i pedagogikk, st.nr. 30070693, FLU BLU
Nesna i perioden 01.05.2021 - 01.08.2022.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Yvonne Langfors forlenget
permisjon uten lønn fra stilling som universitetslektor i pedagogikk, st.nr. 30070693, FLU BLU
Nesna i perioden 01.05.2021 - 01.08.2022.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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114/21 Søknad om redusert arbeidstid, st.nr. 30015935, FLU BLU Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
114/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kari Tande-Nilsen 75 % redusert
arbeidstid fra sin 100 % stilling som universitetslektor i mat og helse for perioden 11. februar
2021 til og med 1. juni 2021.
Den reduserte arbeidstiden gis med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 10-2 (4).
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kari Tande-Nilsen 75 % redusert
arbeidstid fra sin 100 % stilling som universitetslektor i mat og helse for perioden 11. februar
2021 til og med 1. juni 2021.
Den reduserte arbeidstiden gis med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 10-2 (4).
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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115/21 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som professor II i
entreprenørskap st.nr. 30073408 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
115/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Markus A. Fitza i
midlertidig 20 % stilling som professor II i entreprenørskap, st.nr. 30073408, HHN Bodø for
perioden 01.05.2021 – 30.04.2023.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Markus A. Fitza i
midlertidig 20 % stilling som professor II i entreprenørskap, st.nr. 30073408, HHN Bodø for
perioden 01.05.2021 – 30.04.2023.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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116/21 Ansettelse i midlertidig 50% stilling som forsker innen genomikk st.nr. 30101323 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
116/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Anja Marie Westram i 50%
midlertidig stilling som forsker (kode 1109) innen genomikk – st.nr. 30101323 - FBA - Bodø i
perioden 01.04.2021 – 31.03.2025.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 første ledd, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Anja Marie Westram i 50%
midlertidig stilling som forsker (kode 1109) innen genomikk – st.nr. 30101323 - FBA - Bodø i
perioden 01.04.2021 – 31.03.2025.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 første ledd, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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117/21 Ansettelse i 3-årig stipendiatstilling i økologi - st. nr. 30071236 - FBA
Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
117/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger ved Nord universitet vedtar å ansette Linn Vassvik i
3-årig stipendiatstilling i økologi – st. nr. 30071236 – FBA Steinkjer.
Dersom Linn Vassvik takker nei til stillingen tilbys den i rangert rekkefølge til:
1. Gabriel Brownell
2. Sunni Heikes-Knapton
Dersom alle takker nei til stillingen tas saken opp til ny vurdering og ytterligere kandidater
kalles inn til intervju.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger ved Nord universitet vedtar å ansette Linn Vassvik i
3-årig stipendiatstilling i økologi – st. nr. 30071236 – FBA Steinkjer.
Dersom Linn Vassvik takker nei til stillingen tilbys den i rangert rekkefølge til:
3. Gabriel Brownell
4. Sunni Heikes-Knapton
Dersom alle takker nei til stillingen tas saken opp til ny vurdering og ytterligere kandidater
kalles inn til intervju.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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118/21 Søknad om permisjon fra fast stilling som universitetslektor i
sykepleie - st.nr. 30039245 - FSH Lofoten
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
118/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Rita Solbakken ulønnet permisjon
fra fast stilling tilknyttet bachelor sykepleie med kontorsted Leknes – st.nr. 30039245 – FSH
Lofoten.
Permisjonen gjelder for perioden 1.3.2021 – 28.2.2022 og hjemles i Nord universitet sitt
Personalreglement § 23 pkt 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Rita Solbakken ulønnet permisjon
fra fast stilling tilknyttet bachelor sykepleie med kontorsted Leknes – st.nr. 30039245 – FSH
Lofoten.
Permisjonen gjelder for perioden 1.3.2021 – 28.2.2022 og hjemles i Nord universitet sitt
Personalreglement § 23 pkt 1.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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119/21 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i helsevitenskap - st.nr.
30071173 - FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
119/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Hanne Leirbekk Mjøsund i fast 100
% stilling som universitetslektor i helsevitenskap fra 1.8.2021, eller etter avtale - st.nr.
30071173 – FSH Namsos.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Stine Marlen Henriksen.
Det forutsettes at kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan dokumenteres fullt ut innen to
år etter ansettelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Hanne Leirbekk Mjøsund i fast 100
% stilling som universitetslektor i helsevitenskap fra 1.8.2021, eller etter avtale - st.nr.
30071173 – FSH Namsos.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Stine Marlen Henriksen.
Det forutsettes at kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan dokumenteres fullt ut innen to
år etter ansettelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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120/21 Ansettelse i to faste stillinger som universitetslektor i sykepleiefag st.nr. 30092254 og 30092255 - FSH Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
120/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette i følgende to stillinger:
•

Eirin Edvardsen i fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag fra 1.5.2021,
eller etter avtale, st.nr. 30092254 FSH Vesterålen.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til
1) Ann-Kristin Brimi
2) Linn With

•

Ann-Kristin Brimi i fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag fra
1.5.2021, eller etter avtale, st.nr. 30092255 FSH Vesterålen.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Linn With.

Det forutsettes at kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan dokumenteres fullt ut innen to
år etter ansettelse.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette i følgende to stillinger:
•

Eirin Edvardsen i fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag fra 1.5.2021,
eller etter avtale, st.nr. 30092254 FSH Vesterålen.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til
1) Ann-Kristin Brimi
2) Linn With

•

Ann-Kristin Brimi i fast 100 % stilling som universitetslektor i sykepleiefag fra
1.5.2021, eller etter avtale, st.nr. 30092255 FSH Vesterålen.
Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Linn With.

Det forutsettes at kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan dokumenteres fullt ut innen to
år etter ansettelse.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
19
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121/21 Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til stilling som professor i
strategi og teknologi st.nr. 30071754 - HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
121/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget vedtar med bakgrunn i enstemmig innstilling fra sakkyndig
bedømmelseskomite å innvilge Abbas Strømmen-Bakhtiar opprykk fra stilling som
førsteamanuensis til stilling som professor i strategi og teknologi, st.nr. 30071754 – HHN
Bodø.
Opprykket gis med virkning fra 19. august 2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-2.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget vedtar med bakgrunn i enstemmig innstilling fra sakkyndig
bedømmelseskomite å innvilge Abbas Strømmen-Bakhtiar opprykk fra stilling som
førsteamanuensis til stilling som professor i strategi og teknologi, st.nr. 30071754 – HHN
Bodø.
Opprykket gis med virkning fra 19. august 2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-2.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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122/21 Opprykk i stilling til professor i organisasjon og ledelse, st.nr.
30071156 - FSV Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
16.03.2021

Saknr
122/21

Møtebehandling
På grunn av en teknisk feil var saksfremlegget ikke kommet med i utsendt innkalling og
saken behandles derfor i nest møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

Tittel

11/21

21/00641-1

Direkte ansettelse i midlertidig 100% stilling som forsker
- st.nr. 30100735 - FBA - Bodø

12/21

21/00649-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
vitenskapelig assistent - st.nr. 30100519 - FSV – Bodø

10/21

21/00540-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig
assistent, st.nr. 30100253 - FSV Bodø

22
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.03.2021 kl. 08:15
Teams
20/03370

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Anne-Line Bosch Strand, Per Harald Rødvei,
Hanne Thommesen, Marie Wickstrøm Sjøli

Møtende
varamedlemmer:

Ellen Sæthre-McGuirk

Forfall:

Per-Jarle Bekken

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
123/21 21/00991-1

Utlysning av 2-årig stilling som forsker (100%) i
evolusjonsbiologi - st.nr. 30077084 - FBA - Bodø

4

124/21 21/01002-1

Utlysning - Fast stilling som professor/førsteamanuensis i
husdyrfag - st. nr. 30110513 - FBA Steinkjer

5

125/21 21/00936-1

Utlysning av to stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, st.nr.
30081209 og 30070693, FLU BLU Bodø

6

126/21 21/00747-1

Utlysning av stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i
naturfag, st.nr. 30071016, FLU BLU Levanger

7

127/21 21/00911-1

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i
norsk/ norskdidaktikk, st. nr. 30071305 - FLU - GLU Levanger

8

128/21 21/00763-1

Utlysning av utdanningsstilling som stipendiat innen
psykisk helsehjelp - st.nr. 30071105 - FSH

9

1
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129/21 21/00723-1

Utlysning av to faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie/helsevitenskap st.nr. 30101454 og 30101455 - FSH Vesterålen

10

130/21 21/00760-1

Utlysning av tre stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleiefag - st.nr.
30100725, 30100726 og 30100727 - FSH Levanger

11

131/21 21/00996-1

Utlysning av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i
journalistikk, st.nr. 30073813 - FSV Bodø

12

132/21 21/01003-1

Utlysning av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i
journalistikk, st.nr. 30071179 - FSV Bodø

13

Direkte ansettelse i midlertidig stilling (100%) som forsker st.nr. 30084876 - FBA - Bodø

14

Ansettelse i stipendiatstilling - Rare earth elements as
emerging containments in the marine environment - st.nr.
30072041 - FBA - Bodø

15

Ansettelse i 3-årig stipendiatstilling "Host-pathogen
interactions in migrating shorebirds" - st. nr. 30071277 FBA Steinkjer

16

Søknad om permisjon i stilling som førsteamanuensis i
samfunnsmedisin - st.nr. 30070966 - FSH Levanger

17

133/21

15/0205618

20/03299134/21
13

135/21

20/0330513

136/21 17/00204-7
137/21

20/0350216

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i
miljøterapi/vernepleie - st.nr. 30070863 - FSH Bodø

18

138/21

17/0065610

Forlengelse av stipendiatperiode som følge av pandemien,
st.nr. 30072481 HHN Mo

19

139/21

16/0018215

Søknad om forlengelse av stipendiatperiode, st.nr.
30073558, FLU BLU Levanger

20

140/21

16/0579219

Ansettelse i 50 % fast stilling som universitetslektor i
engelsk, st. nr. 30082631- FLU - GLU- Levanger

21

20/01453141/21
15

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i studier av
profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr.
30092164 - FLU - GLU - Bodø

22

142/21 21/00998-1

Direkte ansettelse i midlertidig bistilling som
førsteamanuensis II, st. nr. 30110926 - FLU - Logopedi Levanger

23

2
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16/03704143/21
16

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
førsteamanuensis II, st. nr. 30110903 - FLU - LogopediBodø

24

144/21

15/0199813

Forlengelse i 20 % midlertidig stilling som professor II i
ledelse, st.nr. 30071765 - FSV Bodø

25

145/21

16/0626410

Opprykk i stilling til professor i organisasjon og ledelse,
st.nr. 30071156 - FSV Levanger

26

146/21

15/0232016

Søknad om opprykk til stilling som dosent i pedagogikk, st.
nr. 30071559 - FLU - PPU- Bodø

27

Søknad om opprykk til stilling som førstelektor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU Levanger

28

147/21 17/00552-8

Orienteringssaker
13/21

21/00680-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
høgskolelærer - st.nr. 30101081 - FSH Namsos

29

14/21

15/0211423

Direkte ansettelse i 20 % bistilling som dosent i sykepleie st.nr. 30100868 - FSH Vesterålen

29

15/21

21/00783-1

Direkte ansettelse i 30 % midlertidig stilling som
universitetslektor i farmasi - st.nr. 30102104 - FSH Namsos

29

16/21

21/00662-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
vitenskapelig assistent - st.nr. 30101126 - HHN - Mo i Rana

29

17/21

17/01174-5

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
universitetslektor - st.nr. 30072930 – HHN - Bodø

29

18/21

20/0348312

Direkte midlertidig ansettelse i deltidsstilling som
universitetslektor - st.nr. 30071839 - FLU - KK - Bodø Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

29

Teams, 26.03.2021
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

3
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123/21 Utlysning av 2-årig stilling som forsker (100%) i evolusjonsbiologi st.nr. 30077084 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
123/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 2-årig midlertidig stilling som
forsker «Researcher position (2 years) in evolutionary biology (adaptation genomics)» - st.nr.
30071989 - FBA Bodø i henhold til vedlagt utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 2-årig midlertidig stilling som
forsker «Researcher position (2 years) in evolutionary biology (adaptation genomics)» - st.nr.
30071989 - FBA Bodø i henhold til vedlagt utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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124/21 Utlysning - Fast stilling som professor/førsteamanuensis i husdyrfag st. nr. 30110513 - FBA Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
124/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som
professor/førsteamanuensis i husdyrfag - st. nr. 30110513 – FBA Steinkjer i henhold til
vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast stilling som
professor/førsteamanuensis i husdyrfag - st. nr. 30110513 – FBA Steinkjer i henhold til
vedlagte utlysningstekst.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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125/21 Utlysning av to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i
pedagogikk, st.nr. 30081209 og 30070693, FLU BLU Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
125/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst,
st.nr. 30081209 og 30070693, FLU BLU Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst,
st.nr. 30081209 og 30070693, FLU BLU Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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126/21 Utlysning av stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturfag, st.nr. 30071016,
FLU BLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
126/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i naturfag i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30071016, FLU BLU Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100% stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i naturfag i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30071016, FLU BLU Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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127/21 Utlysning av stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/
norskdidaktikk, st. nr. 30071305 - FLU - GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
127/21

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 –
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 –
Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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128/21 Utlysning av utdanningsstilling som stipendiat innen psykisk
helsehjelp - st.nr. 30071105 - FSH
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
128/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig utdanningsstilling som
stipendiat innen psykisk helse ved uplanlagt svangerskap i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst – st.nr. 30071105 – FSH Bodø/Levanger/Mo i Rana/Namsos.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 (1) bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut midlertidig utdanningsstilling som
stipendiat innen psykisk helse ved uplanlagt svangerskap i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst – st.nr. 30071105 – FSH Bodø/Levanger/Mo i Rana/Namsos.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4 (1) bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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129/21 Utlysning av to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i
sykepleie/helsevitenskap - st.nr. 30101454 og 30101455 - FSH Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
129/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie/helsevitenskap i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30101454 og 30101455 – FSH Vesterålen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie/helsevitenskap i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30101454 og 30101455 – FSH Vesterålen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10

229

34/21 Referater 21. april - 21/00142-4 Referater 21. april : ANF protokoll 26.03.21

130/21 Utlysning av tre stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen
sykepleiefag - st.nr. 30100725, 30100726 og 30100727 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
130/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleiefag i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30100725, 30100726 og 30100727 – FSH Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut tre faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleiefag i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst - st.nr. 30100725, 30100726 og 30100727 – FSH Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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131/21 Utlysning av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i journalistikk,
st.nr. 30073813 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
131/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i journalistikk i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30073813 –
FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i journalistikk i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30073813 –
FSV Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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132/21 Utlysning av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i journalistikk,
st.nr. 30071179 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
132/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i journalistikk i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071179 –
FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i journalistikk i henhold til vedlagte utlysningstekst, st.nr. 30071179 –
FSV Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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133/21 Direkte ansettelse i midlertidig stilling (100%) som forsker - st.nr.
30084876 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
133/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marvin Choquet i 100% midlertidig
stilling som forsker (1109) – st.nr. 30084876 – FBA Bodø – i perioden 30.03.2021 –
29.07.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marvin Choquet i 100% midlertidig
stilling som forsker (1109) – st.nr. 30084876 – FBA Bodø – i perioden 30.03.2021 –
29.07.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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134/21 Ansettelse i stipendiatstilling - Rare earth elements as emerging
containments in the marine environment - st.nr. 30072041 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
134/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Juliane Riedel i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat i økotoksikologi, tittel «Rare earth elements as emerging
containments in the marine environment” – st.nr. 30072041 – FBA – Bodø.
Dersom kandidaten takker nei, tilbys stillingen etter følgende rangering:
2. Luana Bauer Hainzenreder
3. Viktoriia Ovcharova
4. Elisa Michon
Dersom ingen av de innstilte kandidatene 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 Juliane Riedel i 3-årig
midlertidig stilling som stipendiat i økotoksikologi, tittel «Rare earth elements as emerging
containments in the marine environment” – st.nr. 30072041 – FBA – Bodø.
Dersom kandidaten takker nei, tilbys stillingen etter følgende rangering:
2. Luana Bauer Hainzenreder
3. Viktoriia Ovcharova
4. Elisa Michon
Dersom ingen av de innstilte kandidatene 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]

15
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135/21 Ansettelse i 3-årig stipendiatstilling "Host-pathogen interactions in
migrating shorebirds" - st. nr. 30071277 - FBA Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
135/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger ved Nord universitet vedtar å ansette Helena Costa i
3-årig stipendiatstilling "Host-pathogen interactions in migrating shorebirds" – st. nr.
30071277 – FBA Steinkjer.
Dersom Helena Costa takker nei til stillingen lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger ved Nord universitet vedtar å ansette Helena Costa i
3-årig stipendiatstilling "Host-pathogen interactions in migrating shorebirds" – st. nr.
30071277 – FBA Steinkjer.
Dersom Helena Costa takker nei til stillingen lyses stillingen ut på nytt.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, punkt 1,
bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16

235

34/21 Referater 21. april - 21/00142-4 Referater 21. april : ANF protokoll 26.03.21

136/21 Søknad om permisjon i stilling som førsteamanuensis i
samfunnsmedisin - st.nr. 30070966 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
136/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Vegar Rangul permisjon i
60 % av 100% stilling som førsteamanuensis i samfunnsmedisin for perioden 1.4.2021 –
31.12.2021, st.nr. 30070966 – FSH Levanger.
Permisjonen er i henhold til Nord universitets personalreglementet § 23 nr. 1.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Vegar Rangul permisjon i
60 % av 100% stilling som førsteamanuensis i samfunnsmedisin for perioden 1.4.2021 –
31.12.2021, st.nr. 30070966 – FSH Levanger.
Permisjonen er i henhold til Nord universitets personalreglementet § 23 nr. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
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137/21 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i
miljøterapi/vernepleie - st.nr. 30070863 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
137/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Stine Marlen Henriksen i fast 100 %
stilling som universitetslektor i miljøterapi/vernepleie fra 1.8.2021, eller etter avtale - st.nr.
30070863 – FSH Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Stine Marlen Henriksen i fast 100 %
stilling som universitetslektor i miljøterapi/vernepleie fra 1.8.2021, eller etter avtale - st.nr.
30070863 – FSH Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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138/21 Forlengelse av stipendiatperiode som følge av pandemien, st.nr.
30072481 HHN Mo
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
138/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsesperioden av Maryna
Vakulenko i midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30072481 HHN Mo, med 1 måned
grunnet forsinkelser som skyldes Covid-19. Ny sluttdato blir 25.4.2021.
Forlengelsen av stipendiatperioden er hjemlet i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger
som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3. Forlengelsen er
i tråd med bestemmelser gitt i rektorvedtak ved Nord universitet; «Policy vedrørende
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronaepidemien».
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsesperioden av Maryna
Vakulenko i midlertidig stilling som stipendiat, st.nr. 30072481 HHN Mo, med 1 måned
grunnet forsinkelser som skyldes Covid-19. Ny sluttdato blir 25.4.2021.
Forlengelsen av stipendiatperioden er hjemlet i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger
som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat § 2-3. Forlengelsen er
i tråd med bestemmelser gitt i rektorvedtak ved Nord universitet; «Policy vedrørende
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronaepidemien».

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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139/21 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode, st.nr. 30073558, FLU BLU
Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
139/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Ida
Pape Pedersens i stilling som stipendiat for perioden 1. oktober til og med 14. oktober 2021,
st.nr. 30073558, FLU BLU Levanger.
Forlengelsen er hjemlet i § 2-3 (6) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som stipendiat,
og i henhold til Nords policy vedrørende forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av
koronapandemien.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Ida
Pape Pedersen i stilling som stipendiat for perioden 1. oktober til og med 14. oktober 2021,
st.nr. 30073558, FLU BLU Levanger.
Forlengelsen er hjemlet i § 2-3 (6) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som stipendiat,
og i henhold til Nords policy vedrørende forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av
koronapandemien.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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140/21 Ansettelse i 50 % fast stilling som universitetslektor i engelsk, st. nr.
30082631- FLU - GLU- Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
140/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Steven Williams i 50 % fast stilling
som universitetslektor i engelsk, st. nr. 30082631 – FLU – GLU – Levanger fra 01.08.2021.
Møtebehandling
Utvalget vurderer at Williams ansettes midlertidig da arbeidsoppgavene er eksternt
finansierte og ikke ansees som faste. Når 3-årsregelen inntreffer vil arbeidskontrakten
erstattes av ny arbeidskontrakt om fast ansettelse. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Steven Williams i 50 % midlertidig
stilling som universitetslektor i engelsk, st. nr. 30082631 – FLU – GLU – Levanger fra
01.08.2021 – 31.07.2022.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Statsansatteloven § 9 (1), bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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141/21 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i studier av
profesjonspraksis med fokus på geologididaktikk, st. nr. 30092164 - FLU - GLU
- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
141/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Rikke Lünell i åremålsstilling som
stipendiat, st. nr. 30092164 – FLU- GLU- Bodø for en periode på tre år fra tiltredelse.
Tiltredelsesdato avtales nærmere med fakultetet.
Midlertidig ansettelse hjemles i Universitets- og høgskoleloven § 6-4, nr. 1, bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Rikke Lünell i åremålsstilling som
stipendiat, st. nr. 30092164 – FLU- GLU- Bodø for en periode på tre år fra tiltredelse.
Tiltredelsesdato avtales nærmere med fakultetet.
Midlertidig ansettelse hjemles i Universitets- og høgskoleloven § 6-4, nr. 1, bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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142/21 Direkte ansettelse i midlertidig bistilling som førsteamanuensis II, st.
nr. 30110926 - FLU - Logopedi - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
142/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kåre Hauge i 20 % midlertidig
stilling som førsteamanuensis II i pedagogikk for perioden 1. august 2021 til
31. juli 2022, st.nr. 30110926, FLU Logopedi Levanger.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kåre Hauge i 20 % midlertidig
stilling som førsteamanuensis II i pedagogikk for perioden 1. august 2021 til
31. juli 2022, st.nr. 30110926, FLU Logopedi Levanger.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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143/21 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II, st. nr.
30110903 - FLU - Logopedi- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
143/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Fredrik Karl Henry Rusk i 20
% midlertidig stilling som førsteamanuensis II i pedagogikk for perioden 1. august 2021 til
31. juli 2022, st.nr. 30110903, FLU Logopedi Bodø.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Fredrik Karl Henry Rusk i 20
% midlertidig stilling som førsteamanuensis II i pedagogikk for perioden 1. august 2021 til
31. juli 2022, st.nr. 30110903, FLU Logopedi Bodø.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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144/21 Forlengelse i 20 % midlertidig stilling som professor II i ledelse, st.nr.
30071765 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
144/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Turid Moldenæs i 20 % stilling som professor II i ledelse for perioden 01.08.2021 –
31.07.2023, st.nr. 30071765 – 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 forlenge den midlertidige ansettelsen av
Turid Moldenæs i 20 % stilling som professor II i ledelse for perioden 01.08.2021 –
31.07.2023, st.nr. 30071765 – FSV Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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145/21 Opprykk i stilling til professor i organisasjon og ledelse, st.nr.
30071156 - FSV Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
145/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge førsteamanuensis Håvard Åsvoll
opprykk til professor i organisasjon og ledelse, st.nr. 30071156 - FSV Levanger.
Opprykk til professor er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge førsteamanuensis Håvard Åsvoll
opprykk til professor i organisasjon og ledelse, st.nr. 30071156 - FSV Levanger.
Opprykk til professor er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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146/21 Søknad om opprykk til stilling som dosent i pedagogikk, st. nr.
30071559 - FLU - PPU- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
26.03.2021

Saknr
146/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Else Snoen opprykk fra stilling
som førstelektor til stilling som dosent i pedagogikk med virkning fra 1. januar
2021.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-3 i forskrift om ansettelse og opprykk til undervisnings- og
forskerstillinger.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Else Snoen opprykk fra stilling
som førstelektor til stilling som dosent i pedagogikk med virkning fra 1. januar
2021.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-3 i forskrift om ansettelse og opprykk til undervisnings- og
forskerstillinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27

246

34/21 Referater 21. april - 21/00142-4 Referater 21. april : ANF protokoll 26.03.21

147/21 Søknad om opprykk til stilling som førstelektor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021
2 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
17.02.2021
26.03.2021

Saknr
90/21
147/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kjærand Iversen opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk, st.nr.
30070892, FLU GLU Levanger.
Opprykket gis med virkning fra 1. februar 2021.
Opprykket gis med hjemmel i § 2-4 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
Forskerstillinger. Opprykk er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens
arbeidsoppgaver.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å avslå Kjærand Iversen opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk, st.nr.
30070892, FLU GLU Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

Tittel

13/21

21/00680-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
høgskolelærer - st.nr. 30101081 - FSH Namsos

14/21

15/02114-23

Direkte ansettelse i 20 % bistilling som dosent i sykepleie st.nr. 30100868 - FSH Vesterålen

15/21

21/00783-1

Direkte ansettelse i 30 % midlertidig stilling som
universitetslektor i farmasi - st.nr. 30102104 - FSH – Namsos

16/21

21/00662-1

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som vitenskapelig
assistent - st.nr. 30101126 - HHN - Mo i Rana

17/21

17/01174-5

Direkte ansettelse i midlertidig 50 % stilling som
universitetslektor - st.nr. 30072930 – HHN – Bodø

18/21

20/03483-12

Direkte midlertidig ansettelse i deltidsstilling som
universitetslektor - st.nr. 30071839 - FLU - KK – Bodø
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.04.2021 kl. 12:00
Postmøte
20/03370

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Anne-Line Bocsh Strand, Hanne Thommesen,
Per Jarle Bekken, Per Harald Rødvei, Marie Sjøli Wickstrøm

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
148/21 17/00552-7

Søknad om permisjon fra fast stilling som universitetslektor
i matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU 1
Levanger

Postmøte, 07.04.2021
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder
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148/21 Søknad om permisjon fra fast stilling som universitetslektor i
matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2021

Møtedato
07.04.2021

Saknr
148/21

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kjærand Iversen ulønnet permisjon
fra fast stilling som universitetslektor i matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU –
Levanger.
For innvilgelse av permisjonen vises til personalreglementets § 23, nr. 1.

Møtebehandling
Permisjonsperioden, 01.08.2021 – 31.07.2022, legges til i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Kjærand Iversen ulønnet permisjon
fra fast stilling som universitetslektor i matematikkdidaktikk, st. nr. 30070892 - FLU - GLU –
Levanger i perioden 01.08.2021 – 31.07.2022.
For innvilgelse av permisjonen vises til personalreglementets § 23, nr. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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MØTEPROTOKOLL

Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.03.2021 kl. 12:00
Teams
21/00039

Tilstede:

Anne-Line Bosch Strand, Gry Agnete Alsos, Olav Frigaard, Lasse
Finsås, Einar Skarstad Egeland, Toril Iversen, Grethe Johansen, Trond
Hanssen, Oddbjørn Johansen, Lisbeth Leite

Møtende
varamedlemmer:

Gøril Ursin

Forfall:

Elisabet Carine Ljunggren

Andre:

Hanne Seljesæter, Sissel Bjørnli, Trine M. Isaksen, Marianne M.
Fossum

Protokollfører:

Beate Nordås

1
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/21

21/00621-2

Konstituering av AMU

3

2/21

21/00621-3

Leder for Arbeidsmiljøutvalget i 2021

4

3/21

17/0134676

Årshjul for faste saker i Arbeidsmiljøutvalget

5

4/21

21/00621-1

Sykefraværsstatistikk 2020

6

Orienteringssaker
1/21

21/00490-1

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

7

2/21

21/00621-6

Muntlige orienteringer fra Hovedverneombudet

7

3/21

21/00621-4

Arbeidsgiver orienterer

7

4/21

20/0093812

Årsplan for bedriftshelsetjenesten (2021)

7

5/21

21/00621-7

Protokoller og innspill fra Arbeidsmiljøgrupper

8

6/21

21/0062110

Årsrapporter BHT og AMU for 2020

8

Sted, 03.03.2021

Einar Skarstad Egeland
møteleder

2

252

34/21 Referater 21. april - 21/00142-4 Referater 21. april : AMU protokoll 03.03.21

1/21 Konstituering av AMU
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
03.03.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget konstitueres med nye medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Møtebehandling
Alle medlemmene presenterte seg selv.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Arbeidsmiljøutvalget konstitueres med nye medlemmer fra arbeidsgiversiden.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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2/21 Leder for Arbeidsmiljøutvalget i 2021
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
03.03.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Arbeidstakerrepresentantene i AMU velger Einar Skarstad Egeland til leder for AMU. Til
nestleder for utvalget velges Oddbjørn Johansen.

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Arbeidstakerrepresentantene i AMU velger Einar Skarstad Egeland til leder for AMU. Til
nestleder for utvalget velges Oddbjørn Johansen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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3/21 Årshjul for faste saker i Arbeidsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
03.03.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
AMU vedtar vedlagte årshjul for Arbeidsmiljøutvalget med innspill som fremkommer i
møtet. AMU ber om at saken oversendes til saksansvarlige og arbeidsmiljøgruppene.

Møtebehandling
Bjarte Toftaker informerte om saken. Ambisiøs plan. Ønsker prinsipielle diskusjoner i AMU
rundt sentrale områder i arbeidsmiljøarbeidet. Diskusjon som kan legge føringer for
strategier og planer i HMS-arbeidet.
Innspill:
Fysisk møte på starten av året for å skape relasjoner ved utskifting av medlemmer.
Bytte ut to av kulepunktene: Systematisk HMS-arbeid i februarmøtet. er avgjørende
for å få et aktivt AMU.
Årsrapport for BHT flyttes fra november til februar.
Hovedverneombud orienterer er fast sak under orienteringssaker.
Befaring byttes til besøk.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
AMU vedtar vedlagte årshjul for Arbeidsmiljøutvalget med innspill som fremkommer i
møtet. AMU ber om at saken oversendes til saksansvarlige og arbeidsmiljøgruppene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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4/21 Sykefraværsstatistikk 2020
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
03.03.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Vedlagt sykefraværsstatistikk tas til orientering.

Møtebehandling
Bjarte Toftaker informerte om saken. Betydelig økning i sykefraværet fra 2019 til 2020.
Ønsker å ha fokus på å bruke Avonova aktivt i å arbeide forebyggende. Håper det blir lettere
fremover. Vil gå inn på hver enkelt avdeling å vurdere om noe må gjøres.
Utdrag fra diskusjonen:
Hadde forventet at HR-avdelingen som skal styre dette synliggjør hvilke tiltak som skal
iverksettes. Må forbedre rapporteringen. Hva blir gjort og hva er tenkt gjort, det må
fremkomme i disse sakene. AMU skal sikre at systemet går.
HR har ikke personaloppfølgingsansvar for avdelingene ute. Arbeidet må gjøres av den som
har personaloppfølgingsansvar. Viktig å ha fokus på det forebyggende sykefraværsarbeidet
med støtte fra HR, men ansvaret ligger på personalleder. Under pandemien er det krevende
for ledere.
Behov for kartlegging av sykefraværet og hva som ligger til grunn. Har hatt to ARKundersøkelser hvor forhold som høy arbeidsbelastning og manglende tillit til ledelse går
igjen. Mange ting vi vet, men for å gjøre noe med arbeidshelsen må vi ha en solid kartlegging
for hvordan hver enkelt sin arbeidshelse er.
Forventer at lokale arbeidsmiljøgrupper tar opp sykefravær på sine grupper. Kan innarbeide
punktene fra de ulike gruppene i rapporteringen til AMU.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Vedlagt sykefraværsstatistikk tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

21/00490-1

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
Leder for AMU leste opp saker som AMU skal
gjennomgå. Leder ønsker et gjensidig samarbeid mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker.
Leder oppfordrer at alle som ikke har 40-timers HMSkurs om å melde inn dette, slik at de kan gå på kurs.
Ønske om å lage en tettere kobling i HMS-opplæringen
opp mot universitets virksomhet.

2/21

21/00621-6

Kan tenke seg opplæring i HMS i offentlig sektor. En
digital dag med ressurspersoner som kan hjelpe oss.
Muntlige orienteringer fra Hovedverneombudet
Hovedverneombudet orienterte om nye verneombud.
Vanskelig å få ansatte til å overta.
Hovedverneombudet har vært turne. Har utarbeidet en
oversikt over hva som er gjennomgående problemer i
organisasjoner.

3/21

21/00621-4

Verneombudsstrukturen er et sammensurium av
områder. Noen steder er delt inn i bygg og studiesteder,
noen steder er det et verneombud for hele studiestedet.
Noen har valgt å ha verneombud for sin enhet,
uavhengig av studiested. Noen ansatte har heller ikke
verneombud. Saken er diskutert på
verneombudssamling. Det er behov for å revidere
verneområdene etter et sted-/bygg- eller etasjebasert
system. Ønsker seg innspill på denne saken.
Arbeidsgiver orienterer
Bjarte Toftaker orienterte på vegne av arbeidsgiver:
Organisasjonsendring:
Fra 01.03 er det opprettet en ny avdeling som heter
avdeling for Kvalitet og HMS underlagt økonomi og HR.
Samtidig er organisasjonsavdelingen lagt ned. Dette
innebærer at mye av det psykososiale arbeidet blir
flyttet til HR-avdelingen.
Covid-19:

7
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Slitasje på ansatte på hjemmekontor. Har oppfordret
ansatte til å komme seg ut. Frustrasjon rundt
manglende tilrettelegging og utstyr. Avsetninger i
universitetet som burde brukes til dette.
Skal komme med sentral retningslinje om
fjernarbeid/fleksibelt arbeidssted. Ulik tilnærming til hva
en ansatt får med seg hjem. Ikke rigget økonomisk på IT
til å låne dobbelt opp til alle. Må tenke likhetsprinsipp,
skal ikke gå på økonomien til avdelingen. Det gjøres
også en kartlegging av hva andre i sektoren har gjort.
Hva skjer etter covid-19? Signalene er fortsatt at vi skal
tilbake på arbeidsplassen.
Omstilling:
Det er kjørt kartleggingssamtaler og det skal
gjennomføres oppfølgingssamtaler fremover. Sak om
endring av arbeidssted i april.
Det er iverksatt to risikovurderinger. Den ene
omhandler drift av lærerutdanning på Helgeland i
omstillingsperioden. Den andre er tilknyttet det
psykososiale arbeidsmiljøet i omstillingsperioden.

4/21

5/21

20/00938-12

I hvor stor grad er arbeidsmiljøgruppen på FLU og andre
verneombud involvert? Arbeidsmiljøutvalget må bli
holdt informert om tiltakene og rapporten. Ny sak i
neste møte i AMU.
Årsplan for bedriftshelsetjenesten (2021)

21/00621-7

Bjarte Toftaker orienterte om årsplan for BHT.
Strukturert arbeid fremover. Et dynamisk dokument
hvor vi kan ta inn andre ting i perioden. Planen er sett i
sammenheng med handlingsplanen for HMS som AMU
har behandlet tidligere.
Protokoller og innspill fra Arbeidsmiljøgrupper
Einar S. Egeland informerte om at protokoller vil bli
vedlagt sakspapirene fremover. Må få
arbeidsmiljøarbeidet til å henge sammen.
Skal noen gjennomgå disse protokollene? Til dette
møtet er det funnet tre saker. Er det noe som er
gjennomgående kan det tas opp. Må finne en rasjonell
måte å gjøre dette på. Viktig med sammenheng.

8
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Hjertestarter: Søkefunksjon på intranett. Vanskelig å
finne informasjon. Må tilgjengeliggjøres. Hjertestartere
må være synlige.
6/21

21/00621-10

Årsrapporter BHT og AMU for 2020
Lisbeth Leite orienterte om årsrapporten for BHT. Mye
av fokuset har vært på det psykososiale arbeidsmiljøet.
Har fulgt opp situasjonen på Nesna, samt behov for
veiledning og lederstøtte ved økt bruk av
hjemmekontor.
Økende forespørsel på individoppfølging. Forhold som
både er arbeidsrelatert og delvis arbeidsrelatert.
Ansatte får videre støttesamtaler gjennom BHT eller
gjennom psykolog. Er gjennomført kartlegging av
eksponering som grunnlag for
arbeidshelseundersøkelse.
Anbefaler å fortsette fokuset på det psykososiale
arbeidsmiljøet, herunder samarbeidsklima og
konflikthåndtering. Smittevern må fortsatt være et
prioritert område.
Hvordan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten?
Ansatte kan melde inn behov til HMS@nord.no.
Hvorfor er det fordelt mellom Nord universitet og Nord
universitet Trøndelag? I praksis har Nord universitet to
avtaler med Avonova.

9
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MØTEPROTOKOLL

Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

22.03.2021 kl. 11:00
Teams
21/00039

Tilstede:

Anne-Line B. Strand, Lasse Finsås, Olav Frigaard, Gry Agnete Alsos,
Elisabet Carine Ljunggren, Toril Iversen, Trond Hanssen, Oddbjørn
Johansen, Einar S. Egeland

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Grethe Johanssen, Unni Mikalsen

Andre:

Bjarte Toftaker, Marianne M. Fossum

Protokollfører:

Beate Nordås

1
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
5/21

20/0093813

Prosess for revidering av arbeidsmiljøgrupper ved Nord
universitet

2

6/21

21/00621-9

Melding om pauserom i Hovedbygget, Røstad

4

7/21

21/00621-8

Svarbrev fra arbeidsgiver til verneombud og tillitsvalgte ved
IT/KOLT på Levanger

5

Orienteringssaker
6/21

21/00621-7

Protokoller og innspill fra Arbeidsmiljøgrupper

6

7/21

21/00621-5

Arbeidsmiljø hos ansatte på studiested Helgeland - Et
tveegget arbeidsmiljø.

6

Sted, 22.03.2021

Einar S. Egeland
møteleder

2
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5/21 Prosess for revidering av arbeidsmiljøgrupper ved Nord universitet
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
22.03.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
AMU tar saken til orientering, og ber om at saken sendes på høring.

Møtebehandling
Bjarte Toftaker orienterte om saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
AMU tar saken til orientering, og ber om at saken sendes på høring.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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6/21 Melding om pauserom i Hovedbygget, Røstad
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
22.03.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak:
AMU tar vedlagte dokument om pauserom i Hovedbygget, Røstad til orientering.
Møtebehandling
Lasse Finsås og Einar S. Egeland orienterte om saken.
Dette er en sak med lang historikk. Eiendom har et forslag til rom og har fått Statsbygg til å
gjøre om rommet. Kommet noen betraktninger ift. universell utforming og plassering av
rommet. En lokal husgruppe har et forslag som innebærer bruk av to seminarrom. Rommene
som er foreslått som nytt alternativ er mye i bruk i følge studieavdelingen.
Eiendom opprettholder sitt forslag om 306 som pauserom. Rommet er utbedret, det er
foretatt støymålinger, rommet tilfredsstiller kravene til pauserom og kan brukes som
pauserom sånn som situasjonen er nå. Utover dette er det en god del tekjøkken i
hovedbygget i dag.

Votering
Enstemmig
Vedtak
AMU tar vedlagte dokument om pauserom i Hovedbygget, Røstad til orientering.
AMU sender saken til IDF og ber om at lokale ansatte blir involvert i utforming av rom.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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7/21 Svarbrev fra arbeidsgiver til verneombud og tillitsvalgte ved IT/KOLT på
Levanger
Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalg - AMU 2020-2021

Møtedato
22.03.2021

Saknr
7/21

Forslag til vedtak:
AMU ber rektor sørge for at svarbrev blir sendt.

Møtebehandling
Arbeidsgiver skal gi svar på spørsmålene. Spørsmålet er knyttet til involveringen. Det som er
svart ut allerede er et rektorvedtak som går på disponering av kjøkkenet.
Betenkelig at svar aldri blir gitt, men det kommer et svar denne uken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
AMU ber rektor sørge for at svarbrev blir sendt, og ber om at svarbrev blir orientert om i
AMU.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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Saknr

Arkivsak

Tittel

6/21

21/00621-7

Protokoller og innspill fra Arbeidsmiljøgrupper
Brannvarslerne er i korridorene, og høres ikke i
kontorene. Systemet som er i Torggården er etter gamle
krav, huseier er ikke interessert i å se på dette. Lasse
Finsås sjekker opp denne saken til neste møtet.
FSH har utarbeidet brosjyrer mot seksuell trakassering.
Stipendiater er mest utsatt. Behov for informasjonsskriv
med kulturelt perspektiv. Rutiner for generell atferd
blant ansatte, etiske retningslinjer og metooproblematikk.
Det er satt ned arbeidsgruppe som ser på ruspolicy og
policy mot seksuell trakassering. Sammensatt gruppe
som arbeider med et forebyggende perspektiv.
Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i brosjyren fra FSH.
Protokollene viser at det har vært møte i alle AMG
bortsett fra i fellesadministrasjonen. AMU anbefaler
sterkt at fellesadministrasjonen får opp
arbeidsmiljøgruppen.

7/21

21/00621-5

Arbeidsmiljø hos ansatte på studiested Helgeland - Et
tveegget arbeidsmiljø.
Utfordringen er ansatte på FSH som er utplassert i
kommuner og i helseforetak. Ansatte blir møtt med
mistro og ubehag. Ledelsen ved Nord universitet må gå i
en sterkere dialog med samarbeidspartnerne, og se på
omdømmebygging i regionen. Ansatte ved FSH reiser
ikke på praksisbesøk alene. Vanskelig å stå i den
situasjonen og være ansiktet på et styrevedtak. Dette er
noe vi og Nord sin ledelse burde ta på alvor.
På FLU er det satt ned egen arbeidsgruppe for å se på
risikoer og tiltak tilknyttet dette. Det er mer komplekst
på FLU. Kjenner igjen det som går igjen, det er krevende.
Den litt større saken skal behandles i strategisk
ledergruppe. Som oppfølging burde det lages en sak
med hva vi kan gjøre for å avhjelpe de ansatte som blir
stående i en slik situasjon. Kanskje mest ved praksis,
men dette er trolig noe ansatte generelt på Helgeland

6
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kjenner litt til. Må forberedes en sak på dette som AMU
kan behandle. Hva er foretatt av grep ift. arbeidsmiljø til
den enkelte. Burde det gjennomføres en
arbeidsmiljøundersøkelse for å vurdere hvor alvorlig
dette er?
AMU oversender saken til universitetsledelsen og ber de
se på saken. Arbeidsgiver skal orientere AMU i neste
møte om hva som skal gjøres av tiltak.

7
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MØTEPROTOKOLL

Internasjonalt Utvalg 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.02.2021 kl. 10:00
Teams
20/03626

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Annelin Seppola, Kaja Skårdal Hegstad, Jorge
Manuel de Oliveira Fernandes, Sandra Wiik, Ida Charlotte Jakobsen,
Rok Movh, Karianne Pettersen Sunde, Nadia Hammouchi

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Mari Anna Brønseth Friedrich, Marcell Laszlo Erdelyi

Andre:

Elena Emilova Popova, Tonje Kristine Berg, Kai-Martin Johnsen

Protokollfører:

Monica Brobak

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/21

20/0362611

Pro Rector Levi Gårseth- Nesbakk orientation in the meeting
19.02.21

3

2/21

20/03626-1

Approval - notice of meeting and agenda

4

3/21

20/03626-2

Approval - protocol of meeting 05/20 and 06/20

5

4/21

20/03626-5

Constitution of International Committee

6

5/21

20/03626-6

Budget 2021 / accounts 2020

7

6/21

20/0362613

Status of Action Plan 2020 - 2022

8

7/21

20/03626-9

Strategic annual cycle - 2021

9

1
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Orienteringssaker
1/21

20/03626-4

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027

11

2/21

20/03626-7

FS Partner information/Web development project

11

3/21

20/0362610

Admission fall 2021

11

4/21

20/03626-8

Protocol from local international committees

11

5/21

20/0362617

Announcements DIKU 2021

11

Sted, 19.02.2021

Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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1/21 Pro Rector Levi Gårseth- Nesbakk orientation in the meeting 19.02.21
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak
The International Committee takes notice of the orientation.

Møtebehandling
The Head of the Committee commented on expectations of higher degree of participation
from the members. Members and observers are all welcome to comment on cases. The
members suggested that the agenda includes a separate case for orientation, or
miscellaneous cases indicating suggested areas that the committee should work on. To be
better prepared , one faculty discussed the case papers in the local committee prior to the
central meeting. Establishing working group within the committee is a good way for the
members to get to know each other and to share knowledge/best practice.
It was suggested that ideas to improve participation is on the agenda in the April meeting.
Vedtak
The International Committee takes notice of the orientation.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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2/21 Approval - notice of meeting and agenda
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the notice of meeting and agenda

Møtebehandling
The members made no comments to the notice of meeting and agenda.
Vedtak
The International Committee approves the notice of meeting and agenda.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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3/21 Approval - protocol of meeting 05/20 and 06/20
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the protocols from meeting 05/20 and 06/20

Møtebehandling
The members made no comments.
Vedtak
The International committee approves the protocols from meeting 05/20 and 06/20.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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4/21 Constitution of International Committee
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
The International Committee is constituted with the following representatives:

Name

Function

Representative for

Substitute:

Levi Gårseth – Nesbakk

Chair

Rectorate

Ida Charlotte Jacobsen

Member

Malvin Torsvik

Kaja Skårdal Hegstad

Member

Annelin Seppola

Member

Faculty of Nursing and
Health Sciences
Faculty of Education and
Arts
Faculty of Social Sciences

Sandra Wiik

Member

Nord Business School

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes

Member

Faculty of Biosciences
and Aquaculture

Grete Ingemann
Knudsen
Jeanett Stegen

Rok Movh

Member

ISU – Bodø

Forough Asadian

Marcell Erdélyi

Member

ISU – Steinkjer

Lizaveta Navitskaya

Karianne Sunde

Member

Aurora Lilleløkken

Nadia Hammouchi

Member

Mari Anna B Friedrich

Committee Secretary

Student Organization
Nord
Student Organization
Nord
International Office

Monica Brobak

2 Committee Secretary

International Office

Charlotta Langejan
Ole Christian Tidemann

Lilje Enoksen

Møtebehandling
Comment from Faculty of Nursing and Health Sciences: the name of deputy member was
incorrect in the case papers. The table enclosed includes the correct deputy member. No
further comments were made.

6
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Vedtak
The International Committee is constituted with the following representatives:

Name

Function

Representative for

Substitute:

Levi Gårseth – Nesbakk

Chair

Rectorate

Ida Charlotte Jacobsen

Member

Monica Marie Knædal

Kaja Skårdal Hegstad

Member

Annelin Seppola

Member

Faculty of Nursing and
Health Sciences
Faculty of Education and
Arts
Faculty of Social Sciences

Sandra Wiik

Member

Nord Business School

Jorge Manuel de
Oliveira Fernandes

Member

Faculty of Biosciences
and Aquaculture

Grete Ingemann
Knudsen
Jeanett Stegen

Rok Movh

Member

ISU – Bodø

Forough Asadian

Marcell Erdélyi

Member

ISU – Steinkjer

Lizaveta Navitskaya

Karianne Sunde

Member

Aurora Lilleløkken

Nadia Hammouchi

Member

Mari Anna B Friedrich

Committee Secretary

Student Organization
Nord
Student Organization
Nord
International Office

Monica Brobak

2 Committee Secretary

International Office

Charlotta Langejan
Ole Christian Tidemann

Lilje Enoksen

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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5/21 Budget 2021 / accounts 2020
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
International Committee approves the reports of the accounts for 2020.
International Committee approves the tentative budget for 2021.

Møtebehandling
Head of the Committee informed on the budget process 2021,and commented on the
applications for strategic funding the faculties applied for in late 2020. The Head and
secretary will meet with Director of Academic Affairs to check if there is an opening to get
access to unused funding in 2021, as none of the applications were supported.
The members expressed in general that the International Committee commits its` work to
budget processes and proposals. Both on a faculty and central level, strategic funding is
needed to push internationalization forward. However, it is also expected that faculties
increase their efforts to get access to external funding.
The members suggested that the initial work with budget proposal 2022 would start in the
April meeting .

Vedtak
International Committee approves the reports of the accounts for 2020.
International Committee approves the tentative budget for 2021.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

274

34/21 Referater 21. april - 21/00142-4 Referater 21. april : Internasjonalt utvalg protokoll 19.02.21

6/21 Status of Action Plan 2020 - 2022
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves a systematic approach to the new International
Action Plan 2022-2024 with suggestions made by the members.

Møtebehandling
The Action plan is important to how the Committee plans topics for discussion and suggests
actions to develop internationalization at Nord.
The planning should be in different phases; ½ year plan and long term plan. The plan should
include 3 areas to discuss; Going on exchange abroad, The international student ,
Internationalisation.
The action plan should be revised and include funding structure, external expectations and a
long term working plan.
It was suggested that the topic 1: going on exchange from Norway should be a topic in April.
The members are asked to present 1-2 study programs that could include “Opt -out”
solution– the student must actively decide not to go abroad, jfr White Paper 7- International
student mobility. The members prepare to present 1-2 study programs in the April meeting.
A suggestion of a plan to work with a long term plan will be presented in the April meeting.
Following comments were made on the working groups: (by case reference)
17/20: International Committee – revision of mandate-is postponed to late 2021. Action plan
is amended throughout 2021.
18/20: Revision internationalization policy. Will await faculty process/follow up with Strategy
2030
19/20: Covid-19/emergency preparedness – follows the work of the established central
group
24/20: Erasmus+ : included as a sub group to the working group “White Paper 7 (2020/2021)
28/20: White Paper 7, international student mobility (first report April meetin g)

Vedtak
The International Committee approves a systematic approach to the new International
Action Plan 2022-2024 with suggestions made by the members.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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7/21 Strategic annual cycle - 2021
Behandlet av
1 Internasjonalt Utvalg 2021

Møtedato
19.02.2021

Saknr
7/21

Forslag til vedtak:
The International Committee approves the strategic annual cycle 2021 with the comments
made in the meeting.
Møtebehandling
Following changes were added :
Constitution of International Committee, both in meeting 1/6 and meeting 4/6.
Long term plan , meeting 6/6
Partnerday@Nord – September 13th 2021: meeting 1/6
Revising the mandate: meeting 6/6
Vedtak
The International Committee approves the strategic annual cycle 2021 with the comments
made in the meeting.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

20/03626-4

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027

2/21

20/03626-7

FS Partner information/Web development project

3/21

20/03626-10

Admission fall 2021

4/21

20/03626-8

Protocol from local international committees

5/21

20/03626-17

Announcements DIKU 2021

11
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.12.2020 kl. 10:00-15:00

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning, utvalgsleder)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning FLU)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Protokollfører:

16/00945

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Line Kolås (Observatør, SFU Exited)
Elisabeth Suzen (Observatør, Universitetspedagogisk nettverk)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Monica Brobakk (Observatør, Internasjonalt kontor)
Mariell Opdal Jørstad (Observatør, LMU-sekretær)
Ingunn Skjesol (VS 58/20)
Siri Gro Steinnes (VS 58/20)
Margrethe M Solli (OS 45/20)
Brynjar Jørstad (VS 62/20)
Elin Anne Sommerli
Fredrik N Boksasp
Toril Irene Kringen (VS 63/20)
Jørn Magne Hansen (OS 43/20)
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)
Alf Magne Jacobsen
1
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
55/20

16/00945231

Godkjenning av innkalling til møte 09. desember 2020 og
saksliste

3

56/20

16/00945232

Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 26.
november 2020

4

57/20

16/0117352

Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021

5

Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø)

6

58/20 20/01371-3
59/20

19/0363040

Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid)

7

60/20

17/0120212

Oppsummering erfaringer med akkrediterings- og
reakkrediteringsarbeidet i perioden 2017-2020

7

Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved
Nord universitet - forslag plan for 2021

8

Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 20212022

9

Høring- endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven

10

43/20 20/03462-2

NOKUT underviserundersøkelse 2021 - informasjon om
gjennomføring

11

44/20 18/04690-7

Status med FLU sitt arbeid med retningslinjer for
kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. forskrift om ansettelse og
opprykk)

11

45/20 20/00779-2

Prosjekt Kvalitet i praksis

11

46/20 18/03784-7

Melding til Stortinget 7 - Internasjonal studentmobilitet i
høyere utdanning

11

47/20 18/04690-8

Første utlysning merittering av fremragende underviser

11

61/20 20/03404-1
62/20

15/0528125

63/20 20/02994-2
Orienteringssaker

2
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Sted, 09.12.2020

møteleder

55/20 Godkjenning av innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
55/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste.
Møtebehandling
Sak 59/20 Reakkreditering bachelor i Paramedisin trekkes fra sakslista grunnet manglende
utvekslingsavtaler og som har vært mangel siden 2017 hvor dette var en forutsetning for
godkjenning. Videre prosess i saken avklares av prorektor og rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste, med de
endringer som framkom i møtet.

3
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56/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 26. november
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
56/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. november 2020.
Møtebehandling
Prodekaner utdanning stilte spørsmål til OS 36/20 – systematisk arbeid med
utdanningsrelaterte søknader og at denne nå var tatt med i KSS-prosessbeskrivelse. Videre
diskusjon om denne saken tas i eget møte mellom prorektor og prodekaner utdanning i eget
møte fredag 11.12.2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. november 2020.

4
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57/20 Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
57/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 10. februar – Teams
Onsdag 17. mars – Teams
Onsdag 28. april – Teams
Tirsdag 15. juni – Teams
Tirsdag 14. september – Teams
Mandag 25. oktober – Teams
Onsdag 17. november – Teams
Mandag 06. desember - Teams

Møtebehandling
Studentene i utvalget deltar på Studentting 10. februar og ber om at foreslått møte i UU
samme dag flyttes til annen dato.
Foreslått møte i Utdanningsutvalget 10. februar 2020, flyttes til 09. februar 2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 09. februar – Teams
Onsdag 17. mars – Teams
Onsdag 28. april – Teams
Tirsdag 15. juni – Teams
Tirsdag 14. september – Teams
Mandag 25. oktober – Teams
Onsdag 17. november – Teams
Mandag 06. desember - Teams

5
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58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
58/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Bachelor i vernepleie, deltid ved
studiested Bodø.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Faggruppeleder Ingunn Skjesol
utdypet videre og besvarte spørsmål til saken i møtet.
I forhold til vurdering akkreditering – reakkreditering er dette en reakkreditering ut fra at
dette ikke er et nyetablert studium, men har vært siden 1991 både heltid og deltid.
Ikke ønskelig med spesifisert sted Bodø i vedtaket med tanke på eventuell utvidelse til andre
steder senere. Angivelse av sted kan tas ut av vedtaket. Det påpekes at utvidelse av studiet
til andre studiesteder da vil forutsette en god vurdering på fakultetet og at dette
kvalitetssikres gjennom lokalt utdanningsutvalg.
Studiet er et grunnstudium da opptaksgrunnlaget er vgs.
Forholdstall fagmiljø-studenter vises til at en fra høsten vil ha bare ett kull og det vil heller
ikke være opptak deltid hvert år, muligens annen hvert år.
Studiebelastning på 50 stp hvert år er mye og kunne vært kalt samlingsbasert over 4. år, men
denne type studier bruker normalt betegnelsen deltid i samordna opptak.
Praksisemnet samfunnsdeltakelse kan tas med ut og unngår «hull» i praksis.
En del fellesemner samkjøres mellom heltid og deltid og en del læringsressurser vil også
være felles.
Informasjon om utveksling på nettsider er mangelfull og presentasjon på nett må forbedres.
Det påpekes at fakultetet på arbeide videre med å rekruttere til og styrke fagmiljøet jamfør
utlyste stillinger (1 stilling studiested Namsos og 2 stillinger ved campus Bodø). Fakultetet
må revidere LUB og utarbeide læringsutbytte om internasjonalisering for både heltid og
deltid.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Bachelor i vernepleie (deltid).

6
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59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
59/20

Forslag til vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten under sak 55/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Vedtak

60/20 Oppsummering erfaringer med akkrediterings- og
reakkrediteringsarbeidet i perioden 2017-2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
60/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet.
Innspill:
Sakene er omfattende og komplekse, og det bør vurderes kursing for studentene ved nytt
verv.
Bør se på om så lang tekst er nødvendig og om tabeller med oversikter som er blitt mye
lengre etter hvert kan forenkles. Bør se på om strukturen kan gjøres enklere for lettere få
oversikt.
Når endring er på grunn av nye nasjonale rammer bør dette fremkomme tidlig i saken av
hensyn til den som skal lese saken.
Mindre bagatellmessige rettinger i søknaden bør være avklart og rettet før saken går til
behandling i Utdanningsutvalget.
Arbeidet med akkreditering/ reakkreditering er veldig bra på den måte at en lærer mye både
på fakultet, studieprogramansvarlige og i fagmiljøet. Utfordring at det er veldig tidkrevende

7
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og at mer av denne tiden burde vært brukt med fokus på kvalitet av studiet i forhold til det vi
leverer til studenten i klasserommet.
Bør være tidligere ute med faglig utviklingsarbeid slik at dette kommer i forkant av
prosessen, noe som vil gi fagmiljøet nye muligheter og større tidsramme. Viktig at også
emneansvarlige er inkludert i prosessen.
Nye forskrifter og rammeplaner kan medføre at mye må endres og i den sammenheng få
kort tid til prosessen.
Flere punkter kunne vært tatt med for kontroll som eksempelvis tilstrekkelig antall
studenter, minimum 20 kandidater på hvert studieprogram i forhold til læringsmiljø osv.
Det vil bli gjennomført et arbeidsmøte hvor innspillene vil bli gjennomgått.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.

61/20 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - forslag plan for 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
61/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende som plan for reakkreditering 2021;

8
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Møtebehandling
FBA ønsker å utsette reakkreditering for Årsstudium i havbruksdrift da usikker på kapasitet
grunnet nyansettelser.
FSV må muligens utsette reakkreditering av Bachelor i 3Dart, animasjon og VFX.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende som plan for reakkreditering 2021,
med de endringer som fremkom i møtet, og etter endelig utsjekk av plan med prodekaner
for utdanning.

62/20 Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2021-2022
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
62/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2021-2022.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet.
Spørsmål fra eksamenskontoret om vi burde sette noen ytre rammer for semesteret i
forhold til avvikling av eksamener. Enighet om at det er hovedperiode for eksamen som må
regulere dette og tilpasses mest mulig denne perioden.
For studieåpning kan det bli endringer. Studieåpningen var spesiell for høsten 2020 men kan
fortsatt bli lik for høsten 2021. Rektor har antydet at en vil se videre på en koordinering av
åpningen for alle studiesteder.
Avventer fortsatt nye frister: Frist for søking om overflytting fra andre studier og frist for
gjenopprettelse av studierett.
Prorektor og prodekaner utdanning diskuterer videre felles frister for fakultetene i møte
fredag 11. desember og sendes ut på en kort høring i uke 51. Studiekalender/ akademisk
kalender ferdigstilles etter dette.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2021-2022, når manglende frister er satt og innarbeidet i kalenderen.
9
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63/20 Høring- endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
63/20

Forslag til vedtak:
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret

Møtebehandling
Saksbehandler Toril Irene Kringen presenterte saken i møtet. Spesielt om forhold som kan ha
innvirkning på universitetets virksomhet.
Personvern er vurdert i forbindelse med utlevering av e-post adresser fra institusjonen til
ikke ha noen konsekvenser.
Til punkt 1 anses endringen å være noe overordnet for oss.
Til punkt 2 burde NOKUT/ UHR bidra til samordningen og ikke ilegges den enkelte
institusjon.
Votering
Enstemmig
Vedtak

Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret

10
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Saknr

Arkivsak

Tittel

44/20

18/04690-7

Status med FLU sitt arbeid med retningslinjer for
kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. forskrift om ansettelse
og opprykk)

45/20

20/00779-2

Prosjekt Kvalitet i praksis

46/20

18/03784-7

Melding til Stortinget 7 - Internasjonal studentmobilitet i
høyere utdanning

47/20

18/04690-8

Første utlysning merittering av fremragende underviser

43/20

20/03462-2

NOKUT underviserundersøkelse 2021 - informasjon om
gjennomføring

Sak 43/20
Prorektor orienterte om saken i møtet. Målet med undersøkelsen er å gi et representativt
bilde av vitenskapelig ansattes vurderinger av forhold som har betydning for arbeidet med
kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen er periodisk og gjentas hvert 3.-4.
år.
Sak 44/20
Prodekan Vegard Sellæg Brenne redegjorde for saken i møtet. Powerpointpresentasjon
legges på utvalgets teamsrom. Påpekte at det oppleves som ansvaret for dette er lagt til FLU,
men at dette er et felles ansvar for Nord universitet.
Sak 45/20
Margrethe M Solli orienterte om saken i møtet. Prosjektet ble igangsatt våren 2020 men ble
utsatt til nå i høst. Finansiering av prosjektet kr 500 000,- er på plass. I forhold til
saksframlegget er det nå endring i strukturen hvor det nå blir bare en arbeidsgruppe og
resten til en prosjektgruppe. Prosjektperioden blir hele 2021 og Utdanningsutvalget vil bli
involvert underveis. Portalen hvor potensielle samarbeidsinstitusjoner kan gjøre seg kjent
med profesjonsutdanningene skal videreutvikles til også å omfatte disiplinstudier.
Sak 46/20
Monica Brobakk orienterte om saken i møtet.
Meldingen er omfattende. Overordnet mål med stortingsmeldingen er å bidra til en
kulturendring i universitets og høyskolesektoren slik at internasjonal mobilitet blir en
integrert del av alle studieprogrammer. Omstilling og endring krever at
utdanningsinstitusjonene integrerer internasjonalt samarbeid i det daglige virke i en mer
helhetlig ramme. Meldingen er langsiktig og ambisiøs. Studenter skal møte internasjonale
perspektiver, et internasjonalt læringsmiljø, få internasjonal erfaring og kompetanse ved en
økt tilrettelegging av studentmobilitet i den respektive utdanningsinstitusjonens
studieprogram.

11
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Sak 47/20
Prorektor informerte om saken i møtet. Meritteringsordningen er et krav som ble gitt
institusjonene gjennom stortingsmeldingen Kultur for kvalitet. Overordnede rammer for
ordningen er gitt i rektorvedtak 08.01.2020. Ved etablering av ordningen har en i stor grad
støttet seg på andre i sektoren, og de som er kommet lengst i dette arbeidet er UiT, UiB og
NTNU. Meritteringsordningen baserer seg på systematisk arbeid over tid og søker må ha
minst fem års erfaring fra undervisning i høyere utdanning og må ha førstekompetanse.
Ikke fastsatt noen kvote for hvor mange som kan søke, og erfaring fra andre institusjoner
viser at det ikke er et veldig stort antall som søker.
Utlysningen kommer nå og det vil bli arrangert et informasjonsmøte 20.01.2021.
Søknadsfrist er 26.03.2021.

12
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.02.2021 kl. 10:00-13:30
Teams
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning, utvalgsleder)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning FLU)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV – forlot møtet 12.15)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)

Andre:

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Stein Roar Kristiansen (Obsertvatør, sekretær lokalt UU FSV)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Line Kolås (Observatør, SFU Exited)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Monica Brobakk (Observatør, Internasjonalt kontor)
Mariell Opdal Jørstad (Observatør, LMU-sekretær)
Maiken Nilsen Stensaker (Observatør, LMU-sekretær)
Margrethe M Solli
Eva Vedvik (VS 3/21)
Runar Jakobsen Unhjem (VS 3/21)
Karoline Amundsen
Toril Irene Kringen (VS 5/21)
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
1
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/21

16/00945235

Godkjenning av innkalling til møte 09. februar 2021 og
saksliste

3

2/21

16/00945236

Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09.
desember 2020

4

3/21

19/0363043

Reakkreditering 2021 - Bachelor i paramedisin (heltid)

6

4/21

17/0120214

Hvordan svare ut LUB om internasjonalisering

7

5/21

17/01508-3

Avklaringer rundt håndtering av immaterielle rettigheter til
undervisningsmateriale

8

11

Orienteringssaker
1/21

20/03280-2

Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om
immaterielle rettigheter) - innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene

2/21

20/01044-7

Utlysninger til fleksible utdanningstiltak Kompetanse Norge/
Diku

11

3/21

19/0186014

Mentorordning for studenter ved Nord universitet - status
februar 2021

11

4/21

16/0215251

Ny organisering av diku, nokut og unit - slås sammen til
direktorat for høyere utdanning og kompetanse

11

Sted, 09.02.2021

møteleder

2
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1/21 Godkjenning av innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste.

3
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2/21 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. desember
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 09. desember 2020.
Møtebehandling
Kommentar til sak 61/20, tabell med oversikt ikke oppdatert i referatet. I forslag utgår
studiene Årsstudium i havbruksdrift (FBA) og Bachelor i 3Dart, animasjon og VFX.
Oppdatert tabell skal være:

Kommentar til sak 62/20, studiekalender med manglende frister er ikke oppdatert i
referatet.
Oppdatert studiekalender:

Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2021-2022
Høstsemesteret 2021
1. juli. – 1.sept.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 9.aug.

Orienteringsdag for internasjonale studenter ved studiestedene Bodø, Steinkjer og Levanger

Tirs 10.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene ons 11. – fred 13. aug.

Ons 11.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiestedene Stjørdal, Levanger,
Steinkjer, Namsos og Mo i Rana
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene tors 12. – fred 13. aug.
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?

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Vesterålen

Man 16.aug.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram
NB: Noen studieprogrammer har start før eller etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

15. aug.

NY FRIST

Frist for å søke gjenopprettelse av studierett for høstsemesteret

1.sept.

NY FRIST

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i høstsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i høstsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i høstsemesteret
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret og evt. videre

1.sept.
30. sept.

Siste frist for å søke utveksling til utlandet i vårsemesteret (hovedfrist 20. januar)
Frist for valg av studenttillitsvalgt for det enkelte studieprogram.

Man 15.nov.-fred 17.des

Hovedperiode for eksamen i høstsemesteret (5 uker)

1. des.

Start studentregistrering for vårsemesteret

Vårsemesteret 2022
1. des.- 1.feb.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 3.jan.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram.
NB: Noen studieprogrammer har start etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

10.jan.

Orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter og internasjonale
fellesgradsstudenter ved studiested Bodø

20.jan.
NY FRIST

Hovedfrist for å søke utveksling til utlandet; dvs både utveksling kommende høstsemester,
neste studieår (2 semestre) samt neste vårsemester
Frist for å søke gjenopprettelse av studierett for vårsemesteret

NY FRIST

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i vårsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i vårsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i vårsemesteret.
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret og evt. videre
Frist for å søke overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon

15. jan.
1.febr.

15. apr.

Man 9.mai-fred 17.juni

Hovedperiode for eksamen i vårsemesteret (6 uker)

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 09. desember 2020,
med de kommentarer som fremkom i møtet.
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3/21 Reakkreditering 2021 - Bachelor i paramedisin (heltid)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i paramedisin (heltid).
2. Utdanningsutvalget anbefaler fakultetet å arbeide videre med å styrke fagmiljøet
tilknyttet studieprogrammet, øke kapasiteten på praksisplasser samt øke mulighetene
for internasjonal utveksling.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Reakkrediteringen er utsatt
fra forrige møte 09.12.2020 da den ble avvist grunnet manglende utvekslingsavtaler. I
Universitetssammenheng er dette et forholdsvis nytt type studium. Studiet tilbys i dag
samlingsbasert og på deltid, mens denne reakkreditering gjelder for heltid, campusbasert.
Utfyllende kommentarer og svar på spørsmål ble gitt av Eva Vedvik (SPA) og Runar Jakobsen
Unhjem.
LUB er godt beskrevet og knyttet til nasjonale retningslinjer. Studiet har utstrakt bruk av
obligatorisk deltakelse.
Hva gjelder kode 160, kurs i uttrykningskjøring er det bestemt av retosgruppa at dette skal
inn i utdanninga. Kurset koster ca 25 000,- pr kandidat og er en utfordring logistikkmessig.
Tjenesten kjøpes inn da det kun er etater som kan drive denne type utdanning, avtale er
inngått med Nordlandssykehuset.
Fagmiljø i utdanningen er en utfordring som deles med tilsvarende utdanninger ved UiO og
UiT, hvor blant annet vanskelig å få ansatte med ambalanseførerbakgrunn som også har
mastergrad.
Påpekt fra utvalget at krav om helseattest bør fremkomme under opptakskrav selv om dette
står beskrevet under kode 160. I forhold til Erasmus+ og Brexit har Storbritannia strammet
veldig inn nå og lurt å konsentrere seg om andre områder til vi vet noe mer. I LUB
studieprogram er referert til ulike paragrafer, og bør forenkles ved at en heller bruker
referanse til nasjonale krav. Utvalget er fornøyd med at fakultetet klart å få på plass avtaler
på så kort tid.
Utvalget ønsker å få en orientering fra fakultetet om ett år angående punkt 2 i vedtaket.
Votering
Enstemmig.
Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i paramedisin (heltid).
2. Utdanningsutvalget anbefaler fakultetet å arbeide videre med å styrke fagmiljøet

tilknyttet studieprogrammet, øke kapasiteten på praksisplasser samt øke
mulighetene for internasjonal utveksling.
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3. Utdanningsutvalget ber fakultetsledelsen om å rapportere tilbake på punkt 2 våren

2022.
Det er viktig å merke seg at punkt 2 i vedtaket ikke er forutsetning for reakkreditering, men
at dette er sterke anbefaleringer fordi på disse områdene vurderes sitasjonen å være
akkurat innenfor på kravene i Studietilsynsforskriften.
I tillegg er det verdt å merke seg at Utdanningsutvalget ønsker en tilbakemelding på
fakultetets oppfølging om ca 1 års tid, og derfor satt våren 2022.

4/21 Hvordan svare ut LUB om internasjonalisering
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber Prorektor utarbeide forslag til nærmere spesifiserte krav om
hvordan svare ut LUB om internasjonalisering, med de innspill som framkom i møtet.
Møtebehandling
Prorektor utdanning innledet om saken i møtet. Saksbehandler utdypet utfordringer med
hvordan dette kan og bør gjøres grunnet manglende retningslinjer og viktig å utvikle dette
området. Viser til at i forbindelse med arbeid med merritert underviser har
internasjonalisering vært en akilleshel. Her er utarbeidet en veileder, som ikke har direkte
sammenheng med LUB, men som viser til ulike måter å arbeide med internasjonalisering, og
kan gi en pekepinn på arbeidet. Prodekan utdanning FSH viste til at det i forbindelse med
retosarbeid er etterlyst krav til internasjonalisering i nasjonale føringer, og har gitt
tilbakemelding om det.
Utdanningsutvalget ber om at det jobbes videre med å finne frem til eksempler og råd om
hvordan få inn internasjonalisering i LUB på en bedre måte, og at dette sendes ut til
fakultetene
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber Prorektor utdanning utarbeide forslag til eksempler på hvordan
svare ut LUB om internasjonalisering, med de innspill som framkom i møtet.
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5/21 Avklaringer rundt håndtering av immaterielle rettigheter til
undervisningsmateriale
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor for Utdanning oppnevne en arbeidsgruppe som skal
utarbeide forslag til retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale,
samt vurdere behov for justeringer i Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter
ved Nord universitet.
Møtebehandling
Saksbehandler Toril I Kringen presenterte saken i møtet. (Powerpointpresentasjon lagt på teamsrom
for UU). Forhold rundt covid-19 har aktualisert problemstillingen, men samtidig også en generell
utvikling hvor mere presenteres digitalt. Dette medfører igjen økt behov for klargjøring av
rettigheter.
Rettigheter til undervisnings- og formidlingsmateriale avhenger av om det er materiale med klart
personlig preg eller standarisert materiale. Reglene er ikke svart/hvit og kreves derfor at det må
gjøres noen vurderinger. Her hadde det vært fint å hatt noen retningslinjer. Grensen for når det bør
lages en avtale om bruksrett er vanskelig og reiser mange komplekse spørsmål.
Det foregår også et arbeid på området i UHR-regi med sikte på å få til en nasjonal samordning- en
prinsipiell sak. En bør følge med i dette arbeidet da UHR har tradisjon for å lage veiledere.
Studiedirektør viste til vedtak fra UHR-styret i desember:
20/074 Deling av læringsressurser
Behandling
Diskusjonen om deling av læringsressurser går langt tilbake i tid, men er nå særlig aktualisert
på grunn av overgang til digital undervisning som resultat av koronapandemien. Saken dreier
seg både om problemstillinger knyttet til opphavsrett til læringsressurser og spørsmål om
økonomisk kompensasjon for ekstra innsats.
Styret mener prinsipielt at kunnskap skal være åpen og tilgjengelig for samfunnet, dersom
den er resultat av offentlig finansiering.
Vedtak
UHR styre ber sekretariatet lage utkast til overordnede prinsipper og felles retningslinjer for
medlemsinstitusjonene for å bidra til at arbeidet med å dele læringsressurser blir ivaretatt på
en god måte, både for opphaver og med tanke på kunnskapsdeling
Orienteringssak 1/21 Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om immaterielle
rettigheter) innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene, ble
behandlet under denne saken. Innspill innsendt på forhånd hvor innspill HHN, FLU og FBA ikke var
tatt med i saksframlegget, legges ved her i referatet:
Praksis ved Handelshøgskolen – i hvilken grad deles undervisningsmateriell (presentasjon, filmopptak
ol) før eventuelt etter gjennomført undervisning
Ved Handelshøgskolen er det vanlig praksis at undervisningsmateriell i form av presentasjoner av
notater fra foreleser deles med studentene. Delingen foregår ved opplasting i aktuelt emnerom i
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canvas. De aller fleste forelesere velger å dele notatene før forelesning, mens noen legger det ut
etter gjennomført forelesning. En mindre andel forelesere gjennomfører undervisningen uten bruk
av slike presentasjoner, og da deles de naturligvis heller ikke. Dette gjelder spesielt i matematiske
emner der tavleundervisning dominerer.
Noen forelesere spiller inn små videosnutter som benyttes i undervisningen, og spesielt det siste året
er dette blitt aktuelt. Videoene deles med studentene ved at de legges i emnerommene i canvas.
Videoene gjøres ikke nødvendigvis tilgjengelig alle samtidig, men fordeles utover semesteret.
Noe av undervisningen ved Handelshøgskolen gjennomføres synkron digital, altså en digital
forelesning på et gitt tidspunkt i timeplanen. En del forelesere har valgt å gjøre dette med opptak,
slik at det er tilgjengelig for studentene ettertid, men de aller fleste velger å gjennomføre uten
opptak. Det er en betydelig antall emner der undervisningen kun holdes synkron, blant annet som et
virkemiddel for å sikre at studentene ikke nedprioriterer å delta på forelesningene fortløpende i
semesteret. En annen grunn for at opptak velges bort, kan være aktiv bruk av digitalt gruppearbeid
(break-out-rooms), da det gir lite utbytte for studenter å se dette i ettertid.
FLU - Publisering av forelesernes presentasjoner på nett
Pedagogene fra faggruppene Grunnskolelærerutdanning, Barnehagelærerutdanning, Praktisk
Pedagogisk utdanning og Tilpasset opplæring ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i
Levanger, har i møte 16. november diskutert denne saken.
Å lage en felles praksis for hva som skal legges ut av forelesninger og forelesningsmateriale, anser vi
som en vanskelig oppgave. Vi ønsker derfor ikke å komme med faglige innspill som kan støtte
hverken den ene eller andre praksisen. Derimot vil vi stille spørsmål omkring hvorvidt det er
hensiktsmessig at ulike fag og til og med ulike utdanningsløp, som i utgangspunktet ikke kan
sammenlignes, skal ha en felles praksis på sin undervisning. Vil det være hensiktsmessig å ha en
målsetting om det?
Videre vil vi understreke at så lenge innholdet for undervisninga er ulik, målene er ulike og alle
rammefaktorene er ulike, så bør det ikke pålegges en felles praksis for alle som underviser. Det er
den som underviser sitt ansvar og til enhver tid skape en god undervisning som gir studentene et
godt læringsutbytte. Da vil innhold, mål og rammefaktorer styre hvilke didaktiske grep som må
gjøres. Noen ganger er det for eksempel hensiktsmessig å legge ut notater i forkant, mens det andre
ganger er mer fornuftig å legge ut i etterkant. Det kan også i noen tilfeller være ulogisk å kreve at det
skal foreligge notater eller powerpointer som kan deles. Alt dette styres med andre ord av mål,
innhold og rammefaktorer.
Det samme gjelder et eventuelt spørsmål om hvorvidt det skal gjøres opptak av hele eller deler av
forelesningene. I mange tilfeller vil dette være vanskelig blant annet fordi det er mest hensiktsmessig
med en dialogbasert undervisning, noe som fordrer at læringsprosessen skjer i møtet mellom
underviser og studenter. Vissheten om at opptak foretas, kan få mange studenter til å bli passive i
disse prosessene. Andre ganger kan det være hensiktsmessig at enkeltdeler legges ut slik at
studentene kan ha mulighet til å se det flere ganger. Dette er med andre ord didaktiske valg som må
overlates til den enkelte underviser.
FBA

•
•

De fleste legger ut forelesningsnotater på Canvas, enten i forkant eller etter forelesningen
Noen tar opp sine digitale forelesninger å gjør de tilgjengelig på Canvas
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•
•
•

Noen leser inn korte forelesninger som legges ut på Canvas, og som studentene må se på
egen hånd.
Direkte synkron streaming av digitale forelesninger fra eget kontor brukes mye, men også
noe streaming av forelesninge fra auditorium.
Klart personlig preg vs standardisert materiale. FBA underviser hovedsakelig under «klart
personlig preg».

Utdanningsutvalget ser at det må brukes noe tid på arbeidet og må følge i samsvar med det
arbeid som gjøres på området i UHR.
Prodekan utdanning rettet spørsmål i møtet om noen ville melde seg til deltakelse i
arbeidsgruppen. Gabriel N. Brunvoll (studentrepresentant) meldte seg i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
• Utdanningsutvalget ber prorektor for Utdanning oppnevne en arbeidsgruppe som
skal utarbeide forslag til retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt
undervisningsmateriale, samt vurdere behov for justeringer i Reglement for
håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet.
• UU ber Prorektor utdanning utarbeide forslag til en rutine for kvalitetssikring av
eksamensoppgaver og legge forslaget fram for UU på et framtidig møte.
• Studieavdeling sender e-post til prodekaner utdanning ved fakultetene med
invitasjon til å melde seg i arbeidsgruppen. Svarfrist 1. mars.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

2/21

20/01044-7

Utlysninger til fleksible utdanningstiltak Kompetanse
Norge/ Diku

3/21

19/01860-14

Mentorordning for studenter ved Nord universitet status februar 2021

4/21

16/02152-51

Ny organisering av diku, nokut og unit - slås sammen til
direktorat for høyere utdanning og kompetanse

1/21

20/03280-2

Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om
immaterielle rettigheter) - innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene

Sak 1/21
Behandlet sammen med VS 5/21.
Sak 2/21
Prodekan utdanning orienterte om saken i møtet. I tillegg til utlysninger i saksfremlegg vil
komme, Kompetanseheving for eget personale som tiltak. Informasjon om sistnevnte vil bli
sendt ut.
Sak 3/21
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orientert om saken i møtet. Ved Nord var vi godt i gang
med ordningen i vår, men ble utsatt grunnet corona.
Status piloter mentorordning pr 02.02.2021:
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Mål om å starte med piloter høsten 2021. Rekruttering av studenter skal være ferdig før
sommeren. Som erfarne studenter regnes studenter på 2. året men kan også være
tredjeårsstudenter.
Opplæring planlegges tidlig høst rett etter fadderperiode, før mentorordningen trer i kraft.
På lang sikt er plan om avlønning av studenter samt studiepoeng. I pilotordningen vil det
være avlønning men blir ikke gitt studiepoeng.
Plan om å restarte samarbeid med NAV for midler til de som er studenter gjennom NAVordning.
Bærekraft i mentorordningen: Faglig og sosial, eksempelvis faglig – økonomielementer –
studieteknikk. Flere dimensjoner av det å være student og å klare seg selv.
Sak 4/21
Noe feil i tittel på sak angående sammenslåing. Diku få utvidede oppgaver, i Nokut vil bli mer
rendyrking av kontrolloppgavene, Unit slås sammen med Uninett. Diku blir større og øvrige
oppgaver rendyrkes i Nokut/ Unit og Uninett.
Eventuelt
Prorektor utdanning orienterte om:
Prosess og innretning midler fra KD til studentjobber og sosiale tiltak grunnet covid-19. KD
har meldt at de vil dele ut noen millioner til å understøtte studentenes vanskelige situasjon
som følge av covid-19. KD følger opp dette gjennom UHR som har nedsatt et utvalg av
rektorer hvor vår rektor Hanne S Hansen også er med. Ment å komme med støtte, men må
gå gjennom stortinget først. Noe av midlene vil gå rett til samskipnaden og noe gå rett til
universitetet. Her er relativt kort tidshorisont og midlene må brukes iløpet av våren. Arbeid
med dette bør derfor i gang så raskt som mulig. Vil komme snarlig tilbake med avklaringer.
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Vedtakssaker - Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
Tittel: Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved Nord universitet
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 24 tredje ledd første punktum.
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