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Saksansvarlig
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Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11. DESEMBER
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra møtet 11. desember.
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MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet
Dato:
Sted:

11.12.2019 kl. 08:30 – 15:30
Campus Bodø, møterom BODAdm350
Møtet ble streamet
15/05680

Arkivsak:
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Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen,
Søren Fr. Voie, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Anne Mette Rosø,
Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås,
Jim Simonsen Jenssen, Karl Kristian Kroken

Møtende
varamedlemmer:

Søren Fr. Voie, Anne Mette Rosø, Karl Kristian Kroken

Forfall:

Anders Söderholm, Tor-Helge Allern, Chanice Johansen

Andre:
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Eva Helene Skaiaa
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96/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. oktober
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
96/19

Møtedato
11.12.2019

Saknr
97/19

Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra møtet 25. oktober.

97/19 Rektor rapporterer 11. desember
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Rektor rapporterte om følgende saker:
• Revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
Den foreløpige rapporten fra NOKUT er kommet og vi har frist for å gi tilsvar innen
06.01.20. Saken vil bli behandlet i NOKUTs styre 13.02.20. Mens doktorgraden
revideres har vi rett til å ta opp kandidater og vi er pliktig til å gi veiledning og tildele
doktorgradsdiplom etter godkjent disputas. Det er ca 60 kandidater i programmet. Vi
vil be om en frist på to år for å utbedre det som ikke er godkjent i den sakkyndige
rapporten.
• Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)
Nord har aksjemajoriteten i selskapet. TFoU er i prosess med å fusjonere med NTNU
samfunnsforskning. Det betyr at Nord universitet må planlegge å overdra aksjer til en
rimelig verdi til NTNU samfunnsforskning på et tidspunkt.
• Nullopptak
Studiet samlingsbasert Bachelor i geografi utlyses ikke for studieåret 2020-2021.
Nullopptaket begrunnes med endring i et av de større fellesemner med andre
studier, som gjør det vanskelig å holde tilstrekkelig kvalitet i studiet.
• RSA
Det er gjennomført gode møter med RSA Trøndelag og RSA-Nordland i løpet av
november. RSA ønsker å delta i strategiprosessen, derfor er det berammet to møter
med hvert RSA til våren.

98/19 Budsjett 2020 - Endelige rammer
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
98/19

Vedtak
1. Styret vedtar en total budsjettramme for ordinær virksomhet i 2020 på 1494,7
MNOK. Forslaget til statsbudsjett gir Nord universitet en tildeling på 1474,7 MNOK,
og styret vedtar at det brukes 20,0 MNOK av avsetningene på institusjonsnivå for å
saldere budsjettet. Styret tar til orientering at fakultetene i tillegg planlegger bruk av
61,0 MNOK av egne avsetninger i 2020.
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2. Styret vedtar følgende fordeling av rammene for budsjett 2020 (1494,7 MNOK):
• FBA 108,7 MNOK
• FLU 273,0 MNOK
• FSH 153,0 MNOK
• FSV 139,1 MNOK
• HHN 172,4 MNOK
• Virksomhetsnivå 578,4 MNOK
• Strategisk ramme 2020 – 10,0 MNOK
• Strategisk ramme lang sikt (ufordelt) – 22,2 MNOK
• Investeringer 38,0 MNOK
3. Styret tar presentasjonen av status og plan for bruk av avsetninger til orientering.

99/19 Handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon 2020 - 2023
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
99/19

Forslag til vedtak:
Styret vedtar fremlagt handlingsplan for økt forskning og forskningsproduksjon, justert i
samsvar med innspill fra styret.
Møtebehandling
Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye forslag til vedtak:
• Saken ble diskutert
• Rammer for strategiske midler for 2020 som vedtatt i ramme for budsjett 2020
• Strategi- og handlingsplan ut over 2020 inkluderes i strategiprosessen, som starter i
januar
Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
•
•
•

Saken ble diskutert
Rammer for strategiske midler for 2020 som vedtatt i ramme for budsjett 2020
Strategi- og handlingsplan ut over 2020 inkluderes i strategiprosessen, som starter i
januar

100/19 Status økonomisk situasjon FLU November-2019
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
100/19

Vedtak
Styret tar orientering om oppfølgingen av økonomisk situasjon ved FLU til etterretning.
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101/19 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2019
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
101/19

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

102/19 Rekruttering og ivaretakelse av studenter ved Nord universitet
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
102/19

Vedtak
1. Styret tar rapportering om arbeid med rekruttering og ivaretakelse av studenter til
orientering.
2. Forslag om tiltak og forbedringer, herunder styrking av universitetets satsing på etter- og
videreutdanning, legges fram for styret i løpet av 2020.

103/19 Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet
ved Nord universitet
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
103/19

Vedtak
NOKUT-styrets positive vedtak vedrørende tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved
Nord universitet tas til etterretning. NOKUT-komiteens råd om ytterligere forbedringer tas
med i arbeidet med videre utvikling av kvalitetssystemet.

104/19 Rapport om utdanningskvalitet 2018 - 2019
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
104/19

Vedtak
1. Styret tar rapport om utdanningskvalitet 2018 – 2019 til etterretning.
2. Styret ber om at neste års rapport viser hvordan NOKUTs tilbakemeldinger og de
planlagte utviklingsprosjektene er blitt fulgt opp
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105/19 Status implementering av ny studiestedsstruktur pr. desember 2019
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
105/19

Møtedato
11.12.2019

Saknr
106/19

Møtedato
11.12.2019

Saknr
107/19

Vedtak
Styret tar framdriftsrapporten til orientering.

106/19 Rapportering eierforvaltning 2018
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet
Vedtak
Styret tar rektors rapportering til etterretning.

107/19 Status digitalisering
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet
Vedtak
Styret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.

108/19 Oppnevning av styrets klagenemnd ved Nord universitet 1.1.202031.12.2023
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
108/19

Vedtak
1. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda i perioden 01.01.202031.12.2023:
• Leder, ekstern Eilif Nordahl
• Personlig vara, ekstern Lars Brekke
• Medlem Annie Karlsen (FSH)
• Personlig vara Øystein Nystad (HHN)
• Medlem Tone Nergård (FLU)
• Personlig vara Petter Pettersen (HHN)
Studentorganisasjonen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer fra studentene for
hvert studieår.
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2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer fra ansatte, dersom dette viser seg
nødvendig i løpet av perioden.

109/19 Ansettelse i stilling som prorektor utdanning
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
109/19

Forslag til vedtak:
Styret tilsetter Levi Gårseth-Nesbakk i åremålsstilling som prorektor for utdanning for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.
Møtebehandling:
I åpent møte etter vedtaket om tilsetting, kommenterte rektor situasjonen på geografisk
plassering av lederne på universitetet. I samråd med rektor foreslo derfor styreleder
følgende tillegg til vedtaket:
Styret ber rektor legge frem en oversikt over hvordan ledelsen er geografisk plassert og med
hvilket mandat, på alle nivå i organisasjonen.
Tillegget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret tilsetter Levi Gårseth-Nesbakk i åremålsstilling som prorektor for utdanning for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2023.
Styret ber rektor legge frem en oversikt over hvordan ledelsen er geografisk plassert og med
hvilket mandat, på alle nivå i organisasjonen.

110/19 Ansettelse i stilling som prorektor for strategi og omstilling
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
110/19

Vedtak:
1. Styret ber rektor søke departementet om at åremålsperioden for stilling som prorektor
for strategi og omstilling fastsettes til ett – 1- år. Ansettelsesperioden blir dermed
1.1.2020 – 31.12.2020.
2. Styret ansetter Ketil Eiane i stilling som prorektor for strategi og omstilling fra 1.1.2020 til
31.12.2020 under forutsetning av at departementet godkjenner åremålsperiode på ett
år.
3. Styret ansetter Steinar Daae Johansen som vikar i stilling som dekan i perioden 1.1.2020
– 31.12.2020.

7

10

1/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember - 20/00192-1 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember : Protokoll Styret for Nord universitet 11.12.2019

11

111/19 Utlysning av stilling som direktør for økonomi og HR
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
111/19

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for økonomi og HR i henhold til vedlagte
utlysningstekst.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
• Rektor (utvalgsleder).
• To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
• Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
• En student oppnevnt av studentorganisasjonen
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette
anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av direktør for økonomi
og HR i styremøtet 11. mars 2020.
Møtebehandling
Espen Leirset fremmet forslag om at det i utlysningsteksten skal stå at stillingen har
hovedarbeidssted Bodø eller Levanger. Begrunnelsen for dette er at prorektor-utlysningen
nylig ble endret fra hovedarbeidssted Levanger til hovedarbeidssted Levanger eller Bodø.
Votering
Forslaget ble vedtatt med ni stemmer for og fire stemmer mot.
Følgende stemte for:
Skarstein, Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Voie, Leirset, Giskås, Tromsdal, Deinboll
Følgende stemte mot:
Jensen, Simonsen Jenssen, Kroken, Rosø
Vedtak
1. Styret vedtar å lyse ut stilling som direktør for økonomi og HR i henhold til vedlagte
utlysningstekst, med endringen av hovedarbeidssted til Bodø eller Levanger.
2. Styret oppnevner et innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
• Rektor (utvalgsleder).
• To arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rektor.
• Et medlem utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
• En student oppnevnt av studentorganisasjonen.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette
anses som formålstjenlig.
8
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4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av direktør for økonomi
og HR i styremøtet 11. mars 2020.

112/19 Langtidsdagsorden 11. desember
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Vedtak
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:
29. (seminar) og 30. januar (møte) (Værnes)
Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Studentombudets halvårlige rapport 2019
Plandel årsrapport
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Tildelingsbrevet fra KD
Arbeidsvilkår
Campusutviklingsplan
Status studiestedsstruktur
Lærerutdanning GLU
Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger
Oppnevning av skikkethetsnemd
Justering av størrelser på faggrupper
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Økonomisk situasjon FLU
11. mars (Bodø)
Rektor rapporterer
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport 2019-2020
Studiebarometeret
Etatstyringsmøtet, tema (møtedato 27. mai)
Forskningsproduksjonen
Gjennomføringsprosjektet master- og bachelorstudenter
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Tilsetting av direktør for økonomi og HR
29. april (Levanger)
Rektor rapporterer
Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger
Kvalitetsrapport forskning
Administrativ organisering og effektivisering
Utlysning åremålsstillinger
Status studiestedsstruktur
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11. juni (Bodø)
Rektor rapporterer
Foreløpig studieportefølje
Etablering av nye studier
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d. programmene, halvårsrapport
Delårsregnskap 1. tertial
Lokale forhandlinger
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Mulighetsstudie Namsos
15. september (Levanger)
Rektor rapporterer
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen
Studentombudets halvårige rapport
Styrets møteplan 2021
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nords selskaper
Tilsetting åremålsstillinger
28. oktober (Bodø)
Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2022 endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
16. desember (Levanger)
Rektor rapporterer
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning

113/19 Orienteringer møte 11. desember
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Saknr
113/19

Vedtak
Styret tar følgende orienteringer til orientering:
Kunnskapsdepartementet:
1) Kopi av referat fra møte mellom KD og UiT 29.10.19, datert 30.10.19
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2) Supplerende tildelings brev, statsbudsjettet 2019, kap 281 post 01 og 70, midler til
forkurs for opptak til lærerutdanning. Orientering av avvikling av forkurs, nytt nettbasert
kurs, datert 22.11.19
3) Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1.
januar 2020, datert 28.11.19
4) Invitasjon til kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 2020, datert
02.12.19
NIFU
1) Rapport 2019-15 Styrt eller søkerstyrt. En undersøkelse av hvordan universiteter og
høyskoler dimensjonerer sine studietilbud.
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2608250

114/19 Referater 11. desember
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
11.12.2019

Vedtak
Styret tar følgende referater til etterretning:
IDF
1) Møte 11.11.19
2) Møte 03.12.19
3) Møte 09.12.19
Internasjonalt utvalg
1) Møte 10.09.19
2) Møte 05.11.19
Forskningsutvalget
1) Møte 05.11.19
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger
1) Møte 22.10.19
2) Møte 05.11.19
3) Møte 19.11.19
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger
1) Møte 22.10.19
2) Møte 05.11.19
3) Møte 19.11.19
RSA Trøndelag
1) Møte 19.11.19
RSA Nordland
1) Møte 20.11.19
11
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Eventuelt
Espen Leirset henviste til en NIBR rapport, som har evaluert universitetsdemokratiet, hvor
Nord universitet kom dårlig ut. Dette ønsket han skulle gjøres noe med og det vil bli tatt med
i strategiarbeidet.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00193-1
Hanne Solheim Hansen

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

REKTOR RAPPORTERER 30. JANUAR
.
.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00746-29
Anita Eriksen
Per Arne Skjelvik

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

STATUS ØKONOMISK SITUASJON FLU JANUAR-2020
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen om den økonomiske situasjon ved FLU til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til styresakene 86/19 Status økonomisk situasjon ved FLU og 100/19 Status
økonomisk situasjon FLU November-2019.
Prognose regnskap 2019
Avslutningen av regnskap 2019 pågår i skrivende stund og det er derfor ikke mulig å gi en
endelig regnskapsstatus. FLU sin prognose på årsresultatet er nå forverret med 3 MNOK.
Dette innebærer et merforbruk på 32 MNOK i 2019, og de samlede avsetningene til
fakultetet blir negative – 3 MNOK. Samtidig er det en forpliktelse til å gjennomføre
øremerkede aktiviteter på 11 MNOK i 2020. Hovedårsakene til endringen i prognosen er:
- Mindre nedgang i årsverk enn planlagt
- Mer kjøp av undervisningstjenester enn planlagt
- Høyere reisekostnader enn planlagt
Status årsverk ved utgangen av 2019
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ble overført fra FSH til FLU
1.12.2019. Dette medfører flytting av 6 årsverk, men får ingen økonomisk effekt
(eksternfinansiert virksomhet). For sammenligningens skyld er alle tall justert for denne
overføringen.
Pr. 6. januar hadde FLU 341,3 årsverk. Dette var en reel nedgang siste mnd på 1,9 årsverk.
Planen (og siste prognose) ved utgangen av 2019 var 336,0 årsverk. FLU ligger med dette nå
omlag 5 årsverk etter plan, se figur 1 under.
Prognose utvikling av årsverk
Vedtatt plan krever en nedgang til 316 årsverk ved utgangen av 2020, og videre nedgang til
306 årsverk ved utgangen av 2021. Ledelsen ved FLU rapporterer en prognose på utvikling av
årsverk som vises i tabell 1 og figur 1 under.
År
Mnd
Prognose Mål/Plan Avvik
2020 Januar
341,3
336,0
5,3
2020 Juni
330,0
326,0
4,0
2020 Desember
316,0
316,0
2021 Juni
311,0
311,0
2021 Desember
306,0
306,0
Tabell 1. Prognose årsverk FLU 2020-2022
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FLU - Historisk utvikling - plan/tiltak balanse - 306 årsverk
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Figur 1. Årsverk FLU – historisk utvikling og plan/prognose mot 2022.

Status bemanningsplaner og plan for nedbemanning
Det arbeides med å lage bemanningsplaner for fakultetet som skal danne grunnlag for
innplassering. Bemanningsplanene er forventet ferdigstilt i månedsskiftet januar/februar, og
skal deretter drøftes med fagforeningene før de besluttes av rektor. Dette følges videre opp
med informasjonsmøter og kartleggings- og oppfølgingssamtaler som forventes ferdigstilt
før sommeren 2020.
Status – budsjett 2020
FLU har levert et totalbudsjett for 2020 som reflekterer endelige budsjettrammer gitt i
styresak 98/19 Budsjett 2020 - Endelige rammer. Noe økning i rammene etter foreløpig
budsjett gjør at FLUs totale kostnadsbudsjett i 2020 er 283,6 MNOK. Planlagt bruk av
avsetninger (merforbruk) ble beskrevet i styresak 86/19 Status økonomisk situasjon ved FLU.
Prognosen på regnskap 2019 avviker nå fra denne saken og planlagt inngående/utgående
balanse avsetninger endres tilsvarende. Framskrivingen i styresak 86/19 og endelige
budsjettrammer 2020 er vist i tabellen under.
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Inntekter (ramme)

Framskriving Budsjett
2020 (86/ 19)
2020
265,8
273,0

Kostnader løpende drift
Kostnader øremerkede aktiviteter
Sum kostnader
Merforbruk
IB sum avsetninger
Bruk sum avsetninger
UB sum avsetninger

-

270,5
11,0
281,5
15,7 -

272,6
11,0
283,6
10,6

15,7 15,7 -

3,0
10,6
13,6

Status økonomisk oppfølging 2020
Det er nå nødvendig å utvide den månedlige oppfølgingen av FLU til også å omfatte en del
utvalgte kostnadsposter. Dette sikrer et helhetlig bilde av personalsituasjonen og tilhørende
kostnader. Et eksempel på denne rapporteringen/ oppfølgingen vises i tabellen under som er
basert på tall fra juni 2019. På grunn av årsoppgjøret vil første rapportering skje i slutten av
mars.

Vurdering av status 2020
Den oppdaterte prognosen på regnskap 2019 samt status årsverk ved årsskiftet viser
at inngangen til 2020 er mer krevende enn tidligere antatt. FLU vil pådra seg ekstra
kostnader for hver måned antall årsverk ligger over plan.
Ledelsen ved FLU planlegger virksomheten ut fra de budsjettrammer som er gitt for 2020. De
vil gjennomføre ytterligere kostnadskutt i 2020 for å holde seg innenfor budsjettrammene.
Dette omfatter bla. bruk av dekanens strategiske midler, reiser og ressurser til undervisning.
Det underliggende kostnadsnivået til FLU er imidlertid fortsatt så høyt at det er reell
usikkerhet knyttet til om det vil være mulig å følge tidligere prognoser for 2020.
Grunnet forsinkelser i nedbemanning ved slutten av 2019 krever planen for 2020 en
nedbemanning på 25 årsverk. Det vurderes om forventet mindre nedbemanning i vår kan
kompenseres med større nedbemanning i løpet av høsten. Dette virker imidlertid krevende
når den samlede nedbemanningen er planlagt til 25 årsverk.
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Planen som er lagt for å få økonomisk balanse på FLU går frem til og med 2021. Det betyr at
noe forsinkelse på å oppnå planlagte resultater i 2020 kan tas igjen i 2021, selv om det ikke
er en ønsket situasjon og kan påvirke tidspunktet for når FLU er i økonomisk balanse.
Det vil bli lagt fram ytterligere informasjon og status på nedbemanningsprosessen på
styremøtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01563-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Elin Anne Sommerli

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

GRUNNSKULELÆRERUTDANNINGANE - MASTERFORDJUPINGAR
Forslag til vedtak:
Styret vedtek å tilby følgjande masterfordjupingar ved GLU for studentar som startar
hausten 2020:
Bodø: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og spesialpedagogikk
Mo: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk og naturfag
Levanger: Masterfag GLU 1-7: Norsk, matematikk og spesialpedagogikk
Masterfag GLU 5-10: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, spesialpedagogikk og
samfunnsfag
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Sammendrag
I denne saka gis det ein oversikt over masterfag og valfag i grunnskolelærarutdanningane
GLU 1-7 og GLU 5-10. Det gjerast også greie for korleis tilbodet vert ved dei ulike
studiestadene og korleis samkøyring og bruk av nettstøtta undervisning nyttast for å gje
studentane eit godt tilbod av master- og valfag og eit godt studiemiljø.

Innleiing
Målet med revideringane som no gjerast for GLU er at Nord universitet skal tilby ei god og
relevant grunnskulelærerutdanning som sikrar kvalifiserte lærarar til heile regionen. Dette er
eit prioritert utdanningsområde for universitetet, som skal innfri forventningane og behov
frå samfunnet i vårt geografiske område. Nord skal tilby undervisning i alle skulefag og
masterfag i sentrale skulefag. Utdanningane er strategisk plassert for å sikre lokal
rekruttering, og tilboda differensierast gjennom campusbaserte og samlingsbaserte
utdanningar. Dei campusbaserte utdanningane er tilgjengelege i Bodø og Levanger, medan
den samlingsbaserte i Mo i Rana er tilgjengeleg for heile regionen i tillegg til resten av
landet.

Bakgrunn
Master grunnskulelærarutdanning 1- 7 og master grunnskulelærarutdanning 5-10 (MAGLU)
er sentrale utdanningar i porteføljen til Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
(FLU), og utgjer på sett og vis fundamentet i fakultetets studieportefølje. Fagmiljøa knytt til
MAGLU speglar dei ti skulefaga i grunnskulen – i tillegg kjem pedagogikk. Dette er fagmiljø
som også er sentrale for å kunne vera ein attraktiv samarbeidspart innan alle former for
etter og vidareutdanning (EVU).
Modellen for MAGLU 1—7 tilseier at studentane får undervisningskompetanse i fire
skulefag, kor eit er masterfag. Tilsvarande modell for MAGLU 5-10 gir studentane
undervisningskompetanse i tre skulefag, kor eit er masterfag.
MAGLU 1-7 og 5-10 vart akkreditert i vårsemesteret 2017 av styret ved Nord universitet. I
dette låg også akkreditering av masterfordjupingar.
I MAGLU 1-7 er følgande emne obligatoriske: Pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng),
Praksis (0 studiepoeng), undervisningsfaga Norsk og Matematikk (30 studiepoeng kvar),
samt Vitskapsteori og metode (30 studiepoeng).
For MAGLU 5-10 er følgande emne obligatoriske: Pedagogikk og elevkunnskap (60
studiepoeng), Praksis (0 studiepoeng) og Vitskapsteori og metode (30 studiepoeng).
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Følgande fag er akkreditert som masterfordjupingar for begge utdanningane: Norsk,
Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, KRLE, Musikk, Kroppsøving, Spesialpedagogikk
og Profesjonsretta pedagogikk.
Valet av fag som masterfordjuping, er teke med utgangspunkt i fagmiljøas kompetanse og
fagas omfang i skulen.
Fagtilbod hausten 2017:
I tabellen under er fagtilbodet som vart godkjent i samband med akkrediteringa av MAGLU i
2017 synleggjort. Dette omfattar også masterfaga som vart godkjent.

Tabell 1: Oversikt over masterfag og skulefag akkreditert i 2017, og antal studieplassar som
blei utlyst i 2017 på dei tre studiestadene.
Stad
Bodø
1-7: 50 plassar
5-10: 60 plassar

Masterfag 1-7
Norsk
Matematikk
KRLE
Spesialpedagogikk

Masterfag 5-10
Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Spesialpedagogikk

Nesna
1-7: 40 plassar
5-10: 30 plassar

Norsk
Matematikk
Musikk

Norsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Levanger
1-7: 50 plassar
5-10: 60 plassar

Norsk
Matematikk
Musikk
Spesialpedagogikk

Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Spesialpedagogikk
Samfunnsfag

Valbare skulefag
Engelsk
Naturfag
Musikk
KRLE
Kroppsøving
Kunst og handverk
Mat og helse
Naturfag
Musikk
KRLE
Kroppsøving
Samfunnsfag
Kunst og handverk
Engelsk
Naturfag
Musikk
KRLE
Samfunnsfag
Kroppsøving
Kunst og handverk
Samfunnsfag

Nord universitet er plassert i ein langstrakt og stor region, der det til dels er stor mangel på
utdanna lærarar i skulen. Det er difor sentralt å kunne tilby utdanning innan alle
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grunnskulens fag. Dette handlar også om attraktivitet i utdanningane, samt det å ha fagmiljø
i regionen som kan tilby EVU i grunnskulens fag (jfr regjeringas satsing – livslang læring).
Valet av kva fordjupingar som det skulle vera tilbod om, vart gjort med omsyn til dei
prioriterte faga i skulen, kor vi har vår kompetanse, og historikken i faga sin attraktivitet i dei
gamle institusjonane.
Talet på valbare skulefag og masterfordjupingar som blir tilbydd, blir til ei kvar tid balansert
opp i mot talet på studentar, kva val dei gjer, og kva bredde som må til for å tilby relevante
utdanningar for skulen både regionalt og nasjonalt, og for å væra attraktiv i marknaden.
Som det kjem fram av tabellen, vart det akkreditert fleire masterfag for 5-10 enn for 1-7.
Dette har samanheng med at vi tradisjonelt rekrutterer fleire studentar til 5-10 enn til 1-7.
Studentanes val:
Det første kullet med studentar som i 2017 vart tatt opp på MAGLU, har nå starta på sitt
tredje studieår, og dei har i samsvar med akkreditert plan for MAGLU, vald masterfag og har
hausten 2019 gjennomført fag 4 for 1-7, og fag 3 for 5-10.
I Bodø har studentane på 1-7 vald Norsk og Matematikk, medan studentane på 5-10 har vald
Norsk, Matematikk, Naturfag og Engelsk som sine masterfag.
På Nesna har studentane på 1-7 vald Norsk, Matematikk og Naturfag, medan 5-10 har vald
samfunnsfag i tillegg.
På Levanger har studentane på 1-7 vald Norsk og Matematikk, medan 5-10 har vald Norsk,
Matematikk, Engelsk, Naturfag og Samfunnsfag.
Talet på studentar i mange masterfag tilseier at det er nødvendig å samkøyra undervisning
med dei andre studiestadene dersom det skal væra mogleg å ivareta vala til studentane.
Fagvifte MAGLU 2020-2021
Utgangspunkt for fagvifta på GLU, er dei ti undervisningsfaga vi har i grunnskulen. I Levanger
tilbyr vi campusbasert undervisning samt nett- og samlingsbasert MAGLU 1-7, medan i Bodø
tilbyr vi campusbasert undervisning. På Nesna, og for nye kull med samlingar i Mo i Rana, er
undervisninga nett- og samlingsbasert.
I og med at MAGLU ved Nord universitet har felles studieplanar, gjev dette moglegheiter for
samkøyring og samordning av undervisning mellom studiestader. På grunn av lågare
rekruttering til MAGLU enn ynskja, er betydeleg samkøyring og samordning av studiar på
tvers av studiestad nødvendig for å kunne få store nok studentgrupper til å kunne tilby ei
brei vifte skulefag som samstundes er økonomisk berekraftig. Dette gjer at vi allereie no
samkøyrer undervisning mellom studiestadene. Samkøyring gjerast best mellom studiar som
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er likt organisert, difor samkøyrast undervisning mellom studieprogram 1-7 og 5-10 i den
utstrekning det er mogleg innanfor dei grenser som settast av NOKUT.
Eksempel på samkøyring og samordning av undervisning;
• Samkøyring 1-7 og 5-10 (eks. kroppsøving, musikk og fleire fag).
• Samkøyring på tvers av studiestader (eks. spesialpedagogikk) med samlingar på
Levanger, Nesna og Bodø, samfunnsfag Nesna og Levanger).
• Samkøyring med andre program (eks. Musikk årsstudium, Lektorutdanning i
kroppsøving og idrettsfag).
• Samkøyring med andre institusjonar (eks. Mat og Helse 1-7, 5-10 og NTNU)
Norsk og Matematikk som masterfag er valbart på alle studiestadene. Dette handlar om
fagas sentrale plass i skulen, samt at dette er «obligatoriske» masterfag gitt av KD for å
kunne tilby MAGLU. I tillegg blir det på alle studiestadene lagt vinn på å kunne tilby dei
sentrale skulefaga Engelsk og Pedagogikk og elevkunnskap (PEL).
I tabellen under ligg masterfaga som studentane har vald i 2019, og planlagde masterfag for
MAGLU Helgeland med oppstart 2020. Valet til studentane avgjer kva valfag som blir tilbydd
dei ulike stadene frå år til år. I tillegg kjem masterfaga. Ved ei god samkøyring mellom
studiestadene, og mellom MAGLU 1-7 og MAGLU 5-10, er det eit mål å kunne tilby alle
skulefaga som val i minst 30 stp.
Tabell 2: Oversikt over masterfag 2019 og 2020
Stad
Masterfag 1-7
Masterfag 5-10
Bodø
Norsk
Norsk
1-7: 50 plassar
Matematikk
Matematikk
5-10: 60 plassar
Spesialpedagogikk
Engelsk
Naturfag
Spesialpedagogikk
Nesna
1-7: 40 plassar
5-10: 30 plassar

Norsk
Matematikk
Naturfag

Mo i Rana
(Helgeland)
Frå hausten 2020
1-7: 40 plassar
5-10: 30 plassar
Levanger
1-7: 50 plassar
5-10: 60 plassar

Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag

Norsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag

Norsk
Matematikk
Spesialpedagogikk

Norsk
Matematikk
Engelsk
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Valbare skulefag
Engelsk
Naturfag
Musikk
KRLE
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Engelsk
Naturfag
Samfunnsfag
Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Engelsk
Naturfag
Musikk
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Naturfag
Spesialpedagogikk
Samfunnsfag

KRLE
Samfunnsfag
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Mat og helse

Studentanes val:
Det første kullet med studentar som i 2017 vart tatt opp på MAGLU, har nå starta på sitt
tredje studieår, og dei har i samsvar med akkreditert plan for MAGLU, vald masterfag og har
hausten 2019 gjennomført fag 4 for 1-7, og fag 3 for 5-10.
I Bodø har studentane på 1-7 vald Norsk og Matematikk, medan studentane på 5-10 har vald
Norsk, Matematikk, Naturfag og Engelsk som sine masterfag.
På Nesna har studentane på 1-7 vald Norsk, Matematikk og Naturfag, medan 5-10 har vald
samfunnsfag i tillegg. Talet på studentar i kvart masterfag tilseier imidlertid at det er
nødvendig å samkøyra undervisning med dei andre studiestadene dersom det skal væra
mogleg å ivareta vala til studentane.
På Levanger har studentane på 1-7 vald Norsk og Matematikk, medan 5-10 har vald Norsk,
Matematikk, Engelsk, Naturfag og Samfunnsfag.
I planane for MAGLU Helgeland (nett- og samlingsbasert studium) med oppstart hausten
2020, og med samlingar hovudsakleg i Mo, vil masterfaga vera Norsk, Matematikk, Engelsk
og Naturfag for både 1-7 og 5-10.
Valbare skulefag fordelt på studiestad
Samordning og samkøyring av studieprogram er eit mål i arbeidet med studieporteføljen.
Dette for å sikra god utnytting av faglege ressursar på tvers av studiestader og fagmiljø.
Vitskapeleg tilsette ved FLU har etter kvart opparbeid seg god kompetanse på undervisning
og anna pedagogisk aktivitet over nett. Ein legg difor vinn på å nytta IKT/ nett for
distribuering av undervisning på tvers av studiestadene, også for campusstudentane. Mykje
bruk av undervising i sanntid ved strømming, utfordrar imidlertid forventningane
campusstudentar har til at dei møter lærarane på campus i undervisninga, samt fagtilsettes
forståing av kvalitet i undervisning og deira læringssyn.
Med god informasjon til studentane og tilhøyrande forventningsavklaring og dialog tidleg i
studiet, er dette ei utfordring som skal kunne løysast. Det er likevel avgjerande at
studentane som vel campusutdanning på heiltid, opplever at den største delen av
undervisninga på studiet går føre seg ved campus, og også for å kunne legitimere å tilby
campusutdanningar innan MAGLU.
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Samkøyring og samordning av masterfag;
Matematikk som masterfag for 1-7 gjennomfører eit undervisningsopplegg våren 2020 som
medfører samkøyring mellom Bodø, Nesna og Levanger. Det gis fysisk samlingsbasert
undervisning som alternerer mellom studiestadene, og studentane på dei to andre
studiestadene følger undervisninga på nett. Dette sikrar eit høgare tal på studentar i faget,
samstundes som det skal vera ein kostnadseffektiv måte å drive undervisning på.
Opplegget vil bli evaluert grundig ved semesterslutt, for å kunne tilpassast til å bli ein modell
for korleis det på ein effektiv og kvalitetsmessig god måte kan drivast samkøyring av
undervisning på tvers av studiestadene innan masterfaga. På bakgrunn av erfaringane her,
blir det planlagt ei tilsvarande samkøyring og samordning av Norsk som masterfag frå
hausten 2020.
Skulefaget Samfunnsfag, er samordna mellom Nesna og Levanger, og det er lagt planar for ei
samordning av også dette som masterfag frå hausten 2020 for dei studentane som allereie
er i løp og har valt denne masterfordjupinga.
Spesialpedagogikk er definert som eit masterfag (studentane kan skriva masteroppgåve i
faget, men faget kan ikkje utgjera fleire studiepoeng enn masterfordjupinga, og lyt derfor
kombinerast med eit skulefag). Faget er allereie samordna i stor grad mellom dei tre
studiestadene, og er nett og samlingsbasert.
Førebels er dette ei pilotgjennomføring. Når ein finn ein kvalitativ god måte å gjennomføre
denne form for samkøyring på, kan ein tilby alle masterfordjupingar til alle studentar utan
omsyn til kor dei studerer ved Nord universitet.
Konklusjon
For Nord universitet er det å kunne tilby relevant og attraktiv MAGLU-utdanning heilt
sentralt. Som ein lærarutdanningsinstitusjon med plassering i ein utstrekt region, der det
fleire stader er mangel på utdanna lærarar i skulane, er det eit mål å kunne tilby utdanning
innan alle grunnskulens fag og masterfordjuping i sentrale skulefag. I tillegg til relevans og
attraktivitet i utdanningane, er det sentralt å ha sterke fagmiljø som kan tilby og dekke
etterspurt etter- og vidareutdanning i mellom anna skulefaga.
1. Tilbodet av masterfag og valbare skulefag for GLU 1-7 og 5-10 på dei ulike
studiestadene vert fordelt som vist i tabell 2.
2. For å nå denne målsettinga og samtidig ha økonomisk berekraft, legg FLU opp til ei
utstrekt samordning og samkøyring av undervisninga. Dette skjer mellom anna på
tvers av studiestadene, men også mellom MAGLU 1-7 og 5-10, samt med andre
masterutdanningar. Ved samkøyring av undervisning og utstrekt bruk av digitale

28

4/20 Grunnskulelærerutdanningane - masterfordjupingar - 19/01563-9 Grunnskulelærerutdanningane - masterfordjupingar : Grunnskulelærerutdanningane - masterfordjupingar

29

verktøy og nettstøtte, sikrast også betre studiekvalitet ved at større kull gir positive
innverknader på læringsmiljøet. I tillegg sikrast større fagmiljø med dei positive
verknader det får for kvaliteten samstundes som ein sikrar krav i følgje regelverket.
Dette må balanserast med forventningane til dei studentane som har valt
campusbaserte studiar. FLU skal ta ein posisjon ved Nord innan digitalisering og
nettstudiar, og slik sikre god tilgang på studietilbod også for studentar som ikkje kan
fylgje ordinær undervisning på campus.
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19/02613-5
Ketil Eiane
Ketil Eiane

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

STATUS IMPLEMENTERING AV NY STUDIESTEDSSTRUKTUR PR JANUAR 2020
Forslag til vedtak:
Styret tar framdriftsrapporten til orientering.
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Sammendrag
Status for implementeringen av studiestedsstrukturprosjektet følger i hovedsak tidsplanen
som ble beskrevet i styresak 105/19 i desember 2019. Det viktigste avviket er en forsinkelse
i utarbeidelse av bemanningsplan for FLU.
Saksframstilling
Bakgrunn
I sak 90/19 «Status implementering av ny studiestedsstruktur» fattet styret
vedtak om at «Styret orienteres jevnlig om fremdriften». Denne saken redegjør kort for
status for framdriften i de viktigste prosessene av betydning for fremdriften i
implementeringen av ny studiestedsstruktur.
Faglige utviklingsprosesser
1. FLU
• Organisering av samlingsbasert grunnskolelærerutdanning (GLU-1-7 og GLU 510) på Mo i Rana med samlinger i Vesterålen er ferdigstilt. Oppstart høsten
2020.
• Studieplan BLU, Mo i Rana planlegges startet opp i 2021. Ingen endring fra
beskrivelsen i styresak 105/19 (desember, 2019).
• Etter og videreutdanning (EVU) på Mo i Rana. 3 studier har oppstart H-20.
Disse planlegges hovedsakelig med undervisningsleveranser av ansatte fra
Nesna. Studiene går over to semester.
Grunnstudium pedagogikk (30 stp). Forventet nasjonal rekruttering.
Nettstøttet samlingsbasert studium med 30 studieplasser.
Spesialpedagogikk breddestudium. Samlingsbasert (30 stp). Rekruttering med
vekt på Helgelandsregionen. 30 studieplasser.
Spesialpedagogikk spesialisering. Samlingsbasert (30 stp). Forventet bred
rekruttering fra Helgeland. 30 studieplasser.
2. FSH
•
•

3. FBA
•

En plan for styrking av paramedisin i Bodø med ferdigstilles i April.
Planen for styrking av BSV miljøet gjennom integrasjon av vernepleie med
fagmiljø i Levanger (fellesprosjekt med FSV) er under arbeid. Mandat og
arbeidsgruppe etablert.

Utkast til plan for styrking av FBAs aktiviteter på Steinkjer foreligger.

Utredninger
1. EVU senter i Stjørdal: Utredningen inngår i prosjektet Rekruttering og ivaretagelse av
studenter. Prosjektet fremmes styret høsten 2020.
2. Utredning av muligheter for å utvikle en nasjonal og internasjonal posisjon innen
fagfeltet bioøkonomi/sirkulærøkonomi: Forventet rapportering i februar/mars 2020
med påfølgende forankring i fakultetene.
3. Nasjonal utredning om farmasi. Planlagt oppstart våren 2020.
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Infrastruktur
1. Beslutningsnotat om nye kontorarbeidsplasser, som er et behov som følger av FSVs
flytting fra Steinkjer til Levanger, ble vedtatt i ekstraordinært IDF-møte 20/1, 2020.
Referat legges frem i styremøte. Klasserom og kontorarbeidsplasser vil bli tilrettelagt
før studiestart høsten 2020.
2. Nytt kurrantbygg Levanger (formålsbygg: Teater). Beslutning om igangsetting
kommer som styresak i mars 2020.
3. Justering og avvikling av leieforhold ved studiested som blir berørt av
studiestedsstrukturendringen: Det er sendt oppsigelse av husleieavtalen på Nesna
med virkning fra august, 2022 til Statsbygg. Avventer respons.
Husleieavtale på Sandnessjøen opphører august, 2020.
4. Mulige behov for undervisningslokaler og kontorarbeidsplass på studiested Mo i Rana
vurderes løpende opp mot planlagt økt aktivitet på studiestedet. Foreløpig ingen
konkrete behov.
5. Eiendomsavdelingen vurderer løsninger for å øke kontorarbeidsplasskapasiteten på
campus Bodø.
Omstilling
Omstillingsprosessene ved studiestedene er i ulike faser. Nedenfor gis en kort
oppsummering på status i prosessene knyttet til hvert enkelt studiested.
Sandnessjøen
FSH
Samtaler med ansatte er gjennomført av fakultetet. Ansatte på studiestedet får nytt
arbeidssted, Mo i Rana, fra høsten 2020.
Nesna
FLU
Prosessen er forsinket ut fra prosess skissert i styremøte desember, 2019 (styresak 105/19).
Bemanningsplaner (FLU) forelå i uke 3, 2020, ca 2 uker etter oppsatt plan. Det gjenstår
kvalitetssikring før behandling i IDF.
Fellesadministrasjonen ved studiested Nesna
Ingen endring siden styremøtet desember, 2019.
Stokmarknes/Leknes
Ingen endring siden styremøtet desember, 2019.
Flytting av FSV fra Steinkjer til Levanger
Ansatte ved FSV Steinkjer endrer arbeidssted til Levanger fra høst 2020. Bruk av virkemidler
er drøftet og besluttet.
Vurdering
Det vesentligste avviket i framdrift av studiestedsstrukturprosjektet siden forrige styremøte
er en forsinkelse i arbeidet med bemanningsplan for FLU. Forsinkelsen er så langt begrenset
og vurderes ikke som kritisk i forhold til vedtaket om ny studiestedsstruktur på nåværende
tidspunkt.
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Styret tar tildelingsbrevet for 2020 til etterretning.

33

6/20 Tildelingsbrev 2020 - Nord universitet - 18/03470-8 Tildelingsbrev 2020 - Nord universitet : Tildelingsbrev 2020 - Nord universitet

34

Saksframstilling
På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 har universitetet mottatt
tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet 18.12.2019 (korrigert versjon
13.01.2020). Se vedlegg.
Tildelingsbrevet inneholder
1. Regjeringens prioriteringer og forventninger
2. Mål
3. Budsjett for 2020
4. Andre forutsetninger og krav
5. Rapportering og resultatoppfølging
Nye momenter i tildelingsbrevet er:
• Campusutviklingsplan. Nord prioriterer en campusutviklingsplan for Levanger som vil
bli lagt fram som egen styresak. En overordnet campusstrategi vil bli videreutviklet
som en del av arbeidet med strategi 2030.
• Fagspråk og språkloven. Nord universitet har en handlingsplan for språk som vil bli
fulgt opp i henhold til kravene i tildelingsbrevet
• Gevinstrealiseringsplan. Regjeringen har besluttet at strukturreformen skal følges
opp med en overordnet gevinstrealiseringsplan for de institusjonene som har
fusjonert. I denne planen har regjeringen satt måltall for 2025 for et sett av
indikatorer, og disse vil bli lagt fram i årsrapporten. I tillegg blir det gjennomført en
forskningsbasert evaluering av resultatene av reformen.
• Ansvaret for å ivareta Sørsamisk og Lulesamisk i lærerutdanningene er spesifisert i
tildelingsbrevet. Dette er en del av dagens studieportefølje, og Nord universitet har
fått en forsterkning i basisfinansieringen i 2020 på dette området.
I tillegg er det flere saker som skal følges opp hvor vi allerede har etablert rutiner og
systemer.
Utviklingsavtalen mellom KD og Nord universitet ble inngått ved utgangen av 2017.
Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydeligere
institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Målene i avtalen skal realiseres innen våren
2020, og endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i universitets Årsrapport(2019-2020).
Status for oppfølging av utviklingsavtalen skal omtales i årsrapporten hvert år.
KD ønsker at avtalen justeres/reforhandles innen 1.desember 2020 slik at alle
utviklingsavtalene har avtaleperiode til utgangen av 2022. Endelig rapport om måloppnåelse
av avtalene skal dermed inngå i Årsrapport 2022. KD ber Nord universitet om å sende forslag
til justeringer/endringer innen 15. mars 2020, jfr. egen styresak om Plan 2020 der dette er
omtalt.
Endelig budsjettildeling (kap. 260 post 50) for 2020 er på kr 1.474.721.000. Dette er samme
beløp som gikk inn i vedtatt budsjettramme i styresak 11.12.2019 - 98/19 Budsjett 2020 Endelige rammer.
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Styringsdialogen mellom KD og styret vil i 2020 skje gjennom etatstyringsmøtet 27. mai 2020
på Nord universitets campus i Levanger. Strategisk viktige saker og deltagerliste skal sendes
til departementet senest 13. mai.

Vedlegg:
Tildelingsbrev 2020
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Regjeringens prioriteringer og forventninger

1.1 Prioriterte
Kunnskap er
ambisjoner
d
arbeidslivet fremover.

Regjeringen
Norge som kunnskapsnasjon. Regjeringen vil legge til rette for at

Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.

beskrevet i Prop. 1 S (2019 2020). Det

utdanning.
Granavolden-plattformen
Regjeringen
evante for forskning
-

novasjons-

s
styrke utdanningskva
fra arbeidslivet
fortsatt

effektivitet og relevans i forskning og

-

bosted
redusert bruk av midlertidige stillinger
2028

Langtidsplan for forskning og
for forskningsav fremragende kvalitet.

Side 2
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-

-

de fem langsiktige prioriteringene: 1) hav, 2) k
fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) m
industrielle teknologier og 5) s
verden
bygg i universitetsuniversitetsmuseene

3)

Internasjonalisering
utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer.
globale samfunnsutfordringer.
Internasjonalt samarbeid

-

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
EUs rammeprogram for utdanning
Panorama-strategien

er
kunnskapssektorens virksomhet.
tdanning, forskning og innovasjon er sentralt i
som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i
-avtalen. Forsknings2015
utvikling, og vi ber v
- forskning og
mennesker, kultur og samfunn er
motst
- kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet gjennom klima-

hvordan

Utvikling av fremtidig politikk
I 2020 og 2021 er det planlagt flere utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil
.
Universitetsorankre en klar

Side 3
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ta utgangspunkt i universitetsevaluering av ordningen med utviklingsavtaler. Meldingen vil bli lagt frem samtidig med
yskoler, enten som egen melding eller som meldingsdel i
lovproposisjonen.

internasjonal studentmobilitet
kompetansereformen

lovproposisjon om universitets-

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2020
For budsjettprioriteringer for 2020 vises det til Prop. 1 S (2019 2020): kap. 4 om

D

lyse ut midler innenfor Dikus kvalitetsprogrammer. Nye satsninger i 2020-budsjettet
skal bidra til internasjonal studentmobilitet, bedre arbeidslivsrelevans og styrket
styrke
praksis i kommunesektoren for helseDet er videre tildelt midler i 2020 til fleksible
kvaliteten i praksis
.
- og
-sikkerhet,
omstilling til lavutslippssamfunnet,
klimatilpasning,
, polarforskning, tiltak og
tjenester rettet mot barn mm.
universitets-

- og

drift, undervisning og forskning.

Side 4
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2
2.1 Om
I 2018 ba departementet universitetene
yskolene om synspunkt
innspill til hvordan den kan
enklere og bedre. Det ble gjort i lys av at departementet
statlige institusjonene.
gradvis
flere erfaringer med utviklingsavtaler og evaluere
Kunnskapsdepartementet vil
eventuell revid
.
for

For 2020 gjelder f
og forskning:

utdanning

1.
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
3. God tilgang til utdanning
danningssektor og forskningssystem
4.
styringsparametere
forskning. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner
styringsparameterne.

styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi.
, jf. Prop. 1 S (2019-2020).

Side 5
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styringsparametere

forskning

utdanning for velferd,
verdiskaping og omstilling

bachelorutdanning som

andel
mastergradskandidater

gje

sysselsatt i relevant

utdanning
1

masterutdanning som
bidragsinntekter fra
andelen ph.d.-kandidater som
andre bidrags- og
oppfatter studiekvaliteten

oppdragsinntekter per

faglig tidsbruk (timer) per uke blant
heltidsstudenter

andel forskningsinnsats i

antall publikasjonspoeng per faglig

MNT-fag

verdien av Horisont 2020kontrakter per FoUandel utreisende
av totalt antall studenter
utdanningssektor og forskningssystem
2

andel kvinner i dosent- og professorstillinger
andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonene definert samfunns- og
- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren. Aktuelle institusjoner
i planer og i styringen av virksomheten.
l per institusjon for enkelte utdanninger, jf.
Kunnskapsdepartementet har fastsa
lar
Orientering om statsbudsjette
dslivet tilstrekkelig kompetanse.

1

Orientering om statsbudsjettet 2020
Sammen med de andre styringsparametrene under
utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.

2

Side 6
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2.2 Om utviklingsavtaler
Utviklingsavtalene skal
institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling, jf. Orientering om statsbudsjettet 2020 for
lar

usteres/reforhandles innen 1.desember 2020
.
Rammene for neste avtaleperiode vil bli omhandlet i Styringsmeldingen.
Departementet ber derfor Nord universitet
15. mars 2020

2.3 Utviklingsavtale med Nord universitet
Nord universitet inngikk utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra og med 2018
gjennom en prosess med innspill fra institusjonen og dialog med departementet.
rammer.

e
utgangspunktet for avtalen.
ersitet
Med utgangspunkt i Nord universitets Strategi 2020 inneholder utviklingsavtalen fem
fil og
studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering prioriteres i perioden. Dette

on og

- regionale

Side 7
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realisere universitetets overordnede
kompetanseutviklingen.

faglig

- og toppstillingskompetansen
.
som det styrker den forskningsbaserte utdanningen og undervisningskompetansen.

-

- og toppkompe

ere:
% ved utgangen av 2019.

minst 60.000 kr.
.

stor
om det
- og arbeidsliv.

Side 8
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-Nord universitet skal styrke utdanningskvaliteten med grunnlag i et systematisk
akkrediteringsinternasjonalisering.
ere:
Utvikle og implementere et nytt kvalitetssi
systematiserer akkrediteringsarbeidet.

bachelorUtvikle et meritteringssystem som legger til rette for at vitenskapelig ansatte systematisk
bygger pedagogisk kompetanse og gir merittering av fremragende undervisere innen
utgangen av 2019.
All

e relevante, attraktive og med et
skal universitetet uteksaminere et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte og reflekterte kandidater
som kan tilpasse seg fremtidens skole. Forskningsbaserte utdanninger skal gi studentene

fordypningene i studiene.

-No

ere:
-

og T
utviklingen av disse.

Side 9
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Satsingene

-

ere:
-programmene.
-programmene.
ltet.

- og undervisningsstrategi, samt
randsonepolitikk.
v for fleksible arbeids-

bygge den nye organisasjonen og hente ut gevinster av fusjonen mellom tidligere
-

-

-

ere:
Beslutte ny studiestedsstruktur innen utgangen av februar 2019, som inneholder
prinsipper for differensiering av faglig og administrativ aktivitet ved de ulike
studiestedene.
studiestedsstruktur innen sommeren 2019.
Utvikle en plan for digitalisering som bidrar til fleksible arbeidsstudenter og ansatte innen utgangen av 2018.

Side 10
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2.4

overordnet
gevinstrealiseringsplan

Regjeringen har be
gevinstrealiseringsplan for de UH-

I tilleg
universitetsgrunn for 2025.
Tabell 2
2025
Resultat
2018
Vitenskapelig publisering: publikasjonspoeng

(skala 1-5)
Antall avlagte doktorgrader

2025
0,6

1,0

31

60

10

15

60

70

3,9

4,1

30

35

2 055

2 000

102

150

46

50

24

24

3. God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
4. Regional utvikling
Bidrags- og oppdragsfinansiert
Andel internasjonalt samforfatterskap (%)
6. Effektiv ressursbruk

3

Budsjett for 2020

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 12 S (2019 2020) og Prop. 1 S
(2019
vedtatt.

Side 11
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3.1 Budsjettvedtak
3.1.1

Budsjettvedtak kap. 260, post 50

Stortinget har bevilget 36,9 mrd. kroner over kap. 260, post 50 i 2020 til universiteter og
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 474 721 000 kroner til Nord universitet.
Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2019, endringene i budsjettrammen fra 2019 til
2020 og saldert budsjett for 2020.
Tabell 3
Saldert budsjett for 2019
Nye studieplasser
Andre budsjettendringer

1 402 484
902
47 340
19 705
4 290
1 474 721

Resultatbasert uttelling lukket ramme
Tildeling 2020

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2020
etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019.

opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En
studieplass er definert som 60 studiepoeng. Kunnskapsdepartementet har for 2020 fordelt
midler til 75 nye studieplasser innenfor helse-

vlagte 60-studiepoengsenheter tilsvarer derfor ikke

melder tilbake hvilke studieprogram de oppretter studieplassene innenfor. Se del 5.1 om
frister m.m. for rapportering.
Kunnskapsdepartementet vil tildele 161 mill. kroner av bevilgningen under kap. 260 innenfor
vil bli fordelt etter
a Kunnskapsdepartementet datert 4.
desember 2019.

3.2 Utbetaling
Kunnskapsdepartementet utbetaler midlene over kap. 260, post 50 i tre rater, hhv. i januar,
mai og september.
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3.3 Fullmakter
av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har
departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig
oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt.

4

Andre forutsetninger og krav
- inkluderingsdugnad

4.1
regjeri

av nyansettelsene, vurdere
ord universitet
hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt,
veiledning publisert

4.2 Andre krav
4.2.1

Informasjonssikkerhet

Departementet forutsetter at Nord universitet oppfyller de nasjonale minstekravene til

policyen.

universitet med utgangspunkt i egen strategi og risikovurdering. Departementet viser til brev
fra forskningsinformasjonssikkerhet som kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter. Departementet
forventer at Nord universitet med utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer

universitets-

4.2.2
Digitalisering er et sentralt virkemiddel for

tige roller i digitaliseringsarbeidet gjennom sine oppgaver knyttet til
kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av utdanning og forskning. Departementet forventer at
virksomhetene.
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Digitaliseringsstrategien for 2017 2021 gir en tydelig retning, og handlingsplan for

samarbeid om digitalisering og finansieringsmodellen som er vedtatt for felles investeringer,
til offentlige data, inkludert forskningsdata, er
.
-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige,
samhandlende og gjenbrukbare). Digitaliseringsstrategien vil bl

4.2.3

Midlertidighet

Midlertidigheten i universitetsarbeidsgruppe med HRdlertidigheten og skal levere sin rapport
-

4.2.4

Likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering

Kunnskapsdeparteme

tildelingsbrevet f
Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som
styrkes. De nye reglene trer i kraf

Insti
4.2.5

Institusjonene og virksomhete
at et flertall av UHrepresentert med minst 25 pst. Departementet ber om at UH-
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Campusutviklingsplaner

En campusutviklingsplan er en helhetlig og langsiktig plan for god bruk og utvikling av bygg,

prioritering av oppgraderings-

tusjon.

campusutviklingsplaner for de ulike studiestedene. Departementet forutsetter at planene
styrebehandles.
Retningslinjer for lokalisering av statlege
arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon er revidert. I

4.2.7

Tilrettelegging for studenters deltakelse i folkevalgte organer

Det er viktig at studenter kan engasjere seg i politisk arbeid. Ettersom det nylig er holdt
verv. Det forventes at institusjonene tilrettelegger for dette samtidig som institusjonene har

.
4.2.8

Samarbeid og spesielle oppgaver knyttet til samiske utdanninger

Kunnskapsdepartementet har gjennom reformer, virkemiddelordninger og prosesser
-sektoren Norges arktiske
universitet, Nord universitet og Sam

.
il fag

sikre rekruttering til
.

- og lulesamiske

5
5.1 Rapportering om resultater
og Database for
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dokumentet
tildelingsbrev.

-2020)

.
dekkende bilde av
ressursbruk, jf.

.

friste
https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/

Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2019
rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2020.
En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er
vedlagt.

5.2 Budsjettforslag for 2022
universitets-

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2022 er 1. november 2020. Forslagene sendes til
postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022.

5.3 Styringsdialogen i 2020
styre om institusjonens utvikling.
og institusjonen, regjeringens prioriter

27. mai 2020 kl.
Levanger

10.00-12.00.
to-tre timer

. Vi ber om at strategisk viktige saker
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delegasjonen er bredt sammensatt.
Departementet sender institusjonen dagso

Med hilsen

rve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler2020/id2671062/
-

Orientering om statsbudsjettet 2020
Fullmakter
Hovedtrekk styringsdialogen
Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022

Kopi

Fylkesmannen i Nordland
Nord studentsamskipnad
Riksrevisjonen
Sametinget
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00179-1
Anita Eriksen
Tor Inge Storvik

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

PLAN FOR 2020 I ÅRSRAPPORT 2019-2020 – FØRSTE BEHANDLING
Forslag til vedtak:
Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet på innholdet i kapittel V – «Vurdering av
fremtidsutsikter» i Årsrapport 2019-2020 innarbeides i endelig forslag som legges frem for
styret 11. mars i år.
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Sammendrag
Styret bes komme med innspill og eventuelle endringsforslag til første utkast til innhold i del
V i årsrapporten (Vurdering av fremtidsutsikter), som er plandelen av årsrapporten.
Styrets neste behandling av årsrapporten vil være 11. mars, der endelig utkast til samlet
årsrapport fremlegges. Endelig årsrapport vil også inneholde styrets beretning og
årsregnskapet med ledelseskommentarer som skal signeres av styret. Frist for innsending til
Kunnskapsdepartementet er 15. mars. Rapporteringskrav for Årsrapport (2019- 2020) er
vedlagt saken.

Saksframstilling
I tildelingsbrevet for 2020 (egen styresak) viser Kunnskapsdepartementet til den
overordnede og langsiktige målstrukturen for utdannings- og forskningssektoren. Statlige
universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål og relevante
styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi.
Virksomhetsmålene skal bidra til å nå de overordnede sektormålene.
Arbeidet med rapportering og oppsummering av 2019 pågår. På noen områder kan det være
behov for justeringer av ambisjonene for 2020 frem til 11. mars på bakgrunn av ferdigstilt
rapportering og evaluering av 2019 . Måltall på nasjonale styringsparametere for 2020 er en
del av den pågående prosessen, og vil presenteres 11. mars.

Virksomhetsmål for 2020
De foreslåtte virksomhetsmålene bygger på gjeldende utviklingsavtale. Disse er justert i
forhold til hvor i utviklingen vi er for de enkelte virksomhetsmålene.
Med utgangspunkt i Nord universitets muligheter, utfordringer og en overordnet
risikovurdering foreslås følgende seks virksomhetsmål for 2020:
• Virksomhetsmål 1: Omstilling og oppfølging av ny studiestedsstruktur.
• Virksomhetsmål 2: Styrke forskning og kompetanseprofil.
• Virksomhetsmål 3: Styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen, og tilpasse
studieporteføljen.
• Virksomhetsmål 4: Lærerutdanning.
• Virksomhetsmål 5: Strategi 2030 og videreutvikling av universitetets faglige profil.
• Virksomhetsmål 6: Revidere ph.d. i studier av profesjonspraksis.
Til alle virksomhetsmålene er det satt opp forslag til målformulering og sentrale tiltak som
skal bidra til måloppnåelse.
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Arbeidet med justering og reforhandling av utviklingsavtalen
2020 vil være et «mellomår» da den gjeldende utviklingsavtalen med KD utgår våren 2020.
Departementet legger opp til en prosess der institusjonene som har utviklingsavtaler som
utløper skal justeres/reforhandles innen 1. desember 2020 med virkning til og med 2022, jfr.
tildelingsbrev 2020. Departementet ber derfor Nord universitet om å sende forslag til
justeringer/endringer innen 15. mars 2020. Nærmere prosess for dialog om
justeringene/endringene, inkludert behovet for eventuelle fellesmøter, blir avklart etter
dette. Rektor legger opp til at innspill til justeringer av utviklingsavtalen fremmes som egen
sak i styremøtet 11. mars.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Utkast til del V – Vurdering av fremtidsutsikter – Årsrapport 2019-2020
Vedlegg 2: Rapporteringskrav for Årsrapport 2019-2020
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V. Vurdering av fremtidsutsikter
Nord universitet er fortsatt et ungt universitet med et stort potensial for videre utvikling. De siste to
årene har universitetet hatt spesiell oppmerksomhet på ny studiestedsstruktur, kompetanseutvikling
av faglige ansatte, utdanningskvalitet og studieportefølje, videreutvikling av kvaliteten på
lærerutdanningen og universitetets faglige profil.
I 2020 utløper utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, og denne skal reforhandles. Arbeidet
med ny strategi – Strategi 2030 – skal gjennomføres. Arbeidet med omstillingsprosessen i etterkant
av vedtaket om ny studiestedsstruktur er også kritisk i forhold til utvikling av universitetet. For å
styrke dette arbeidet har Nord universitet utvidet rektoratet med en egen prorektor for strategi og
omstilling.
Satsingsområdene i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er fortsatt en sentral del av
institusjonens øvrige målstruktur fremover. Virksomhetsplan for 2020 bygger på utviklingsavtalen
som er prioritert og justert i forhold til hvor vi er innen de ulike virksomhetsområdene. For 2020 har
universitetet valgt ut seks virksomhetsmål:
•
•
•
•
•
•

Omstilling og oppfølging av vedtatt studiestedsstruktur.
Styrke forskning og kompetanseprofil.
Styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen, og tilpasse studieporteføljen.
Lærerutdanning.
Strategi 2030 og videreutvikling av universitetets faglige profil.
Revidere ph.d. i studier av profesjonspraksis.

De forventede langsiktige økonomiske mulighetene og utfordringene krever tiltak som er
gjennomgripende for hele Nord universitet. En offensiv satsing på forskning, kompetanseløft og ny
infrastruktur vil kreve et sterkere fokus på realiseringen av inntektspotensialet kombinert med ulike
innsparingstiltak. En styrking av studieporteføljens attraktivitet og vekst i forskningsaktivitet gjennom
økt ekstern finansiering er nødvendig for å øke det strategiske handlingsrommet.
Den nye strategien – Strategi 2030 – skal tydeliggjøre profilen til universitetet, og beskrive hvilket
universitet vi vil bygge for fremtiden. Nord universitet sine styrker og komplementaritet i forhold til
resten av universitets- og høyskolesektoren og de økonomiske rammebetingelsene vil legge føringer
på strategien, og i praksis hva Nord universitet skal prioritere for fremtiden.

Virksomhetsmål 1: Omstilling og oppfølging av vedtatt studiestedsstruktur
I 2019 vedtok styret ny studiestedsstruktur for Nord universitet, og i den videre utviklingen skal
universitetet utvikle studiesteder med gode studie- og arbeidsforhold som også imøtekommer
regionenes behov. Attraktive studiesteder som tiltrekker seg studenter skal støtte opp om
universitetets randsone og forsknings- og undervisningsstrategi. Stor geografisk avstand mellom
studiestedene skaper et særskilt behov for fleksible arbeids- og læringsformer. Samarbeid internt og
over store geografiske avstander skal sikres på en kostnadseffektiv og kvalitativt god måte. Gode
digitale løsninger er derfor nødvendig for å videreutvikle organisasjonen.
Mål: Nord universitet skal ha attraktive studiesteder med en infrastruktur tilpasset faglig aktivitet og
utdanningenes fagprofil.
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Sentrale tiltak i 2020:
• Sikre omstillingsprosessene som følger opp vedtatt studiestedsstruktur.
• Fortsette arbeidet med campusutviklingsplaner, og for 2020 skal plan for Levanger prioriteres.
• Utvikle faglig profil og kjerneaktivitet ved de enkelte studiestedene i tråd med ny strategi.
• Revidere administrativ organisering som bygger opp under faglige strategier.
• Følge opp delstrategi for digitalisering for å sikre fleksible arbeids- og læringsformer for
studenter og ansatte.

Virksomhetsmål 2: Styrke forskning og kompetanseprofil
I perioden 2018-2019 har universitetet styrket sin kompetanseprofil med over 60 årsverk flere
førstekompetente. Dette styrker doktorgradsområdene, forskningen og utdanningene. Fremover vil
det legges spesiell vekt på å involvere nye førstekompetente i bidragsfinansiert- og
oppdragsfinansiert forskning. Økte eksterne inntekter vil bidra til å fremme forskningsproduksjonen
samtidig som det styrker den forskningsbaserte utdanningen og undervisningskompetansen.
Mål: Nord universitet skal styrke kvalitet og omfang på egen forskning og fortsette arbeidet med å
øke kompetansenivået.
Sentrale tiltak i 2020:
• I arbeidet med Strategi 2030 skal strategi for økt forskning og forskningsproduksjon være
sentralt.
• Følge opp vedtatt kompetanseplan. Særlig oppmerksomhet rundt kompetansehevingstiltak
innenfor profesjonsfagene.
• Gjennomføre særskilte tiltak for å fremme forskningsaktiviteten knyttet mot profesjonsfagene,
og øke antall og omsetning på eksternfinansierte forskningsprosjekter.
• Utforme gode stimuleringstiltak og insentivprogram for spesielt aktive og anerkjente forskere og
unge talenter.
• Videreutvikle konsept, målsetning og finansiering av et samfunnsvitenskapelig forskningssenter
om, for og i nordområdene.
• I løpet av 2020 skal det utarbeides en plan for evaluering av Nord universitets fire ph.d.programmer.

Virksomhetsmål 3: Styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen, og tilpasse
studieporteføljen
Det systematiske kvalitetsarbeidet ble i 2019 godkjent av NOKUT. For å sikre en god
utdanningskvalitet som er attraktiv for studentene og omgivelsene skal universitetet videreføre
arbeidet med å samordne og effektivisere den samlede studieporteføljen. Utdanningene skal være
relevante for samfunns- og arbeidsliv. Kvaliteten og relevansen på utdanningene er sentrale
virkemidler for å øke studentrekrutteringen. Samtidig skal det lages en bedre systematikk for å øke
universitetets tilbud på etter- og videreutdanning.
Universitetet skal følge opp delstrategi for internasjonalisering for å sikre kvalitet i forskning og
utdanning og for å videreutvikle gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer
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Mål: Nord universitet skal styrke utdanningskvaliteten og studentrekrutteringen, og tilpasse
studieporteføljen. Det skal også tilrettelegges for økt internasjonalisering.
Sentrale tiltak i 2020:
• Følge opp tilbakemeldingene i NOKUTs tilsynsrapport med det systematiske kvalitetsarbeidet,
fortsette arbeidet med tilpasning av studieporteføljen og følge opp vedtatt delstrategi for
internasjonalisering.
• Arbeide aktivt med markedsgrep for å øke studentrekrutteringen, blant annet gjennom sosiale
medier, arrangementer, nettsider og gjennom betalt reklame.
• Bygge systematisk kunnskap som grunnlag for å øke rekruttering til alle studieprogrammer.
• Implementere et meritteringssystem som legger til rette for at vitenskapelig ansatte systematisk
bygger pedagogisk kompetanse og gir merittering av fremragende undervisere. Implementere
program for opplæring og utvikling av studieprogramledelse.
• Følge opp foreslåtte tiltak i Rapport om utdanningskvalitet, arbeidet med rekruttering og
ivaretakelse av studenter. Arbeide for å øke gjennomføringen på normert tid, spesielt innenfor
masterutdanningene.
• Utarbeide en tiltaksplan for satsing på etter- og videreutdanning.
Virksomhetsmål 4: Lærerutdanning
Lærerutdanningene er en nasjonal satsning som bidrar til den kunnskapsbaserte utviklingen i
samfunnet. Utdanningene skal være relevante, attraktive og med et særpreg som er i tråd med
universitetets profilområder. For å imøtekomme regionenes behov, spesielt i Nordland, skal
universitetet uteksaminere et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte og reflekterte kandidater som kan
tilpasse seg fremtidens skole. Forskningen innenfor lærerutdanningene skal være praksis- og
profesjonsrettet og bidra til å videreutvikle de faglige fordypningene i studiene.
Mål: Nord universitet skal videreutvikle kvaliteten og attraktiviteten på lærerutdanningene med
særlig vekt på grunnskolelærerutdanningene.
Sentrale tiltak i 2020:
• Videreføre rekrutteringsprosjektet mot lærerutdanningen og videreutvikle samarbeidet med
UiT om rekruttering.
• Videreføre arbeidet med universitetsskolene.
• Øke samhandlingen med skoler, barnehager, oppvekstmyndigheter og andre aktuelle
partnere i Nordland og Trøndelag.
• Utvikle og implementere fremtidens lærerutdanning på Helgeland.
• De økonomiske utfordringene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag følges
opp iht. styrets vedtak høsten 2019. Universitetsstyret involveres og oppdateres jevnlig.
Virksomhetsmål 5: Strategi 2030 og videreutvikling av universitetets faglige profil
Nord universitets faglige profil definerer de faglige satsingene. Profilene beskriver universitetets
faglige styrker og regionens behov for kompetanse. De utfordringene samfunnet står ovenfor krever
tverrfaglig forskning og forskningsbasert utdanning med både regional, nasjonal og internasjonal
orientering. Satsingene understøtter mål i Langtidsplan for forskning og utdanning og regjeringens
Nordområdestrategi. Nord universitet skal være en sterk og synlig aktør på forskningsbasert
kunnskap om nordområdene. Dette inkluderer også samenes tradisjonskunnskap, språk og kultur.
Arbeidet med å videreutvikle universitetets profil skal gjøres i sammenheng med ny overordnet
strategi – Strategi 2030.
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Mål: Nord universitet skal utarbeide Strategi 2030 og videreutvikle profilområdene Blå og grønn
vekst, Velferd, helse og oppvekst og Innovasjon og entreprenørskap.
Sentrale tiltak i 2020:
• Utarbeide ny strategi for universitetet – Strategi 2030 – som identifiserer en felles identitet og
styrker universitetets profil.
• Utarbeide en handlingsplan for miljø og bærekraft ved Nord universitet.
• En systematisk gjennomgang av den samlede forskningsaktivitet og studieporteføljen for å få
frem universitetets samfunnsbidrag innenfor profilområdene. Stimulere til tverrfaglige satsninger
innenfor profilområdene.
• Øke antall forskningsprosjekter innenfor Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og
Innovasjon og entreprenørskap som også støtter ph.d.-programmene.
• Økt andel studieprogrammer med relevans til Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og
Innovasjon og entreprenørskap som også støtter ph.d.-programmene.

Virksomhetsmål 6: Revidere ph.d. i studier av profesjonspraksis
NOKUT har vedtatt å revidere akkrediteringen av ph.d. i studier av profesjonspraksis for å sikre at
programmet ivaretar nasjonale krav i lov og forskrifter. Universitetet skal møte kravene til ph.d.utdanningen og videreutvikle studieprogrammet. Rapporten fra NOKUT gir tydelig retning for
arbeidet, og universitetet vil gjøre det som trengs for å imøtekomme alle krav.
Mål: Sikre fortsatt akkreditering og videreutvikling av doktorgradsprogrammet i studier av
profesjonspraksis.
Sentrale tiltak i 2020 for å nå virksomhetsmålet:
• Styrke toppkompetansen knyttet til doktorgraden i studier av profesjonspraksis, gjennom å
ansette seks professorer som støtter ph.d.- programmet.
• Gjennomføre videre arbeid ut fra detaljert plan med å sikre akkrediteringen av doktorgraden
tidlig i 2020.
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Risikovurdering
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Rapporteringskrav for Årsrapport (2019−2020) - Statlige universiteter og høyskoler

Rapporteringskrav for Årsrapport (2019−2020)
Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2020 sende dokumentet Årsrapport
(2019−2020) til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no), Database for
statistikk om høgre utdanning (dbh@nsd.no) med kopi til Riksrevisjonen
(postmottak@riksrevisjonen.no).
Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.
1.5.1:
I. Styrets beretning

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III.Årets aktiviteter og resultater
IV. Styring og kontroll i virksomheten
V. Vurdering av fremtidsutsikter
VI. Årsregnskap
Nedenfor følger nærmere krav til innhold i årsrapporten for statlige universiteter og
høyskoler. Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for
departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten,
pkt. 2.3.3. Vi viser for øvrig til Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige
universiteter og høyskoler og veiledning fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
om utarbeidelse av årsrapport. 1 Departementet gjør oppmerksom på at
årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai 2020. 2
Årsrapporten skal være et strategisk dokument som gir god informasjon til departementet
om institusjonens resultater, mål og planer. Dokumentet bør vise hva institusjonen har
lyktes med, hva som er sentrale utfordringer, og hvordan disse skal møtes. Departementet
mener årsrapporten også bør være et viktig dokument for institusjonens egen
resultatoppfølging og planlegging.

I. Styrets beretning
Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde
• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse
for 2019
• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig
innvirkning på oppnådde resultater
• overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2020
Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.

1

https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap
Kunnskapsdepartementet har avklart med DFØ at institusjonene kan benytte en hyperlenke fra
virksomhetenes nettside til DBHs nettside for årsrapportene, så lenge det går klart fram at lenken fører dem
til årsrapporten.
2
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Hensikten med dette kapitlet er å presentere virksomheten for andre lesere av
årsrapporten enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde
• omtale av virksomhetens departementstilhørighet, tilknytningsform og
samfunnsoppdrag
• omtale av lokalisering, toppledelsen og organisasjonsstruktur, gjerne i form av et
overordnet organisasjonskart. Vesentlige endringer skal omtales.
• presentasjon av utvalgte hovedtall: Vi anbefaler at det minimum oppgis antall
årsverk, antall registrerte studenter, totale inntekter og total tildeling fra
Kunnskapsdepartementet og andre departementer. Det vil for øvrig være
hensiktsmessig å vise til at statistikk fremgår i DBH.
Innholdet i og omfanget av del II vil variere i samsvar med virksomhetens egenart, men vi
anbefaler at presentasjonen holdes innenfor to sider.

III. Årets aktiviteter og resultater
Dette er hovedkapitlet i årsrapporten og skal hovedsakelig inneholde
resultatrapportering i henhold til institusjonens egne virksomhetsmål og
styringsparametere samt de nasjonale styringsparameterne. Resultatene skal vurderes
i lys av utviklingen over tid, ambisjonsnivå, institusjonsstrategien samt andre data og
kilder. Det skal også rapporteres på samfunns- og effektmål for byggeprosjekter. Se
nærmere omtale nedenfor.
I tillegg skal kapitlet inneholde rapportering om bruk av særlig tildelte midler. Se nærmere
omtale nedenfor. Dersom tiltakene, ikke er avsluttet tidsnok til å rapportere fullstendig i
Årsrapport (2019−2020), må institusjonen gi en foreløpig rapport og redegjøre kort for
videre planer med tiltaket. Fullstendig rapport om gjennomføring og resultater må i slike
tilfeller gis i Årsrapport (2020−2021).
Rapporteringen skal også omfatte tildelinger og føringer for rapportering som omtales i
eventuelle supplerende tildelingsbrev som institusjonene mottar i løpet av 2019.
Resultatrapportering på virksomhetsmål
Vi viser til kapittel 2 i tildelingsbrevet for 2019. Rapporteringen skal ta hensyn til både ettårig
og flerårig perspektiv og skal inneholde følgende:
•

Vurdering av resultatene på nasjonale styringsparametere. Data for alle de nasjonale
styringsparameterne vil være tilgjengelig på DBHs nettside. Institusjonen kan selv
velge om vurderingen skal fremkomme under egne overskrifter tilknyttet relevant
virksomhetsmål eller samlet under én overskrift. Vesentlige endringer i resultater og
resultater som institusjonen er henholdsvis særlig fornøyd med og ikke fornøyd med,
bør nevnes. Omtalen bør være kort.

•

Institusjonene skal rapportere status for oppfølging av utviklingsavtalen. Det skal
fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med
utgangspunktet for avtalen. Rapporteringen kan være under egen overskrift eller
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sammen med de øvrige virksomhetsmålene med synliggjøring at dette inngår i
utviklingsavtalen.
•

Resultater på institusjonens egne styringsparametere og vurdering av måloppnåelse
på virksomhetsmålene. Institusjonen skal rapportere på en måte som gir god
oversikt og innsikt i institusjonens prioriteringer og utfordringer. Hovedfunn i
gjennomførte evalueringer skal omtales. Rapporteringen bør ikke legge altfor mye
vekt på gjennomførte aktiviteter og tiltak.

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter
Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter
i sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for
virksomheten og redegjøre for arbeidet med å sikre måloppnåelse. Rapporteringen gjelder
avsluttede byggeprosjekter. For byggeprosjekter som fortsatt er i byggefase må
institusjonene gjøre rede for hvordan de legger til rette for at byggeprosjektets samfunns- og
effektmål vil nås etter at bygget står ferdig.
Midler til oppgradering av forsknings- og læringsareal
Institusjoner som har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet til oppgradering og
modernisering av bygg og lokaler skal rapportere resultater og måloppnåelse i henhold til
føringene i aktuelle tildelingsbrev.
Midler til verdensledende fagmiljøer (UiO, UiB, UiT, NTNU, NMBU)
I 2015 ble det bevilget totalt 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til fem
institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot
verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som
nådde opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.
Institusjoner som har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til verdensledende
fagmiljøer, skal rapportere om hvordan midlene er disponert og beskrive resultater og
måloppnåelse.
Midler tildelt over andre kapitler
Institusjoner som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet over andre kapitler og
poster, skal beskrive resultater og måloppnåelse for hvert av disse tiltakene, samt bekrefte
at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Rapporteringen
for hvert tiltak bør ikke overstige en halv side.
I denne delen gis det ingen anbefaling om antall sider, men rapporten må være oversiktlig
og leservennlig.

IV. Styring og kontroll i virksomheten
Den første delen av kapitlet skal inneholde rapportering om styring og kontroll i virksomheten.
I den andre delen skal institusjonene under dette kapitelet i årsrapporten rapportere på
kravene i tildelingsbrevets kapittel 4 for 2019 (føringer som er felles). Dette er på
inkluderingsdugnad, motvirke arbeidslivskriminalitet og sikkerhet- og beredskapsarbeidet.
Redegjørelsesplikten etter lovverket om likestilling og diskriminering bør også fremkomme
under dette kapitlet.
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Rapportering om styring og kontroll
Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens
egenart, risiko og vesentlighet. 3 Rapporteringen skal inneholde

•
•

•

om system for risikovurdering er etablert
overordnet vurdering av tilstanden for styring og kontroll i institusjonen. Dette
innebærer en vurdering av om opplegget for styring og kontroll bidrar til at
- fastsatte mål og resultatkrav nås
- ressursbruken er effektiv
- lover og regler overholdes
- resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig
- vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes og håndteres
- internkontrollen er dokumentert
nærmere omtale av vesentlige forhold ved styring og kontroll:
- vesentlige forhold institusjonen mener departementet må kjenne til - oppfølging
av revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen

Fellesføringer
Inkluderingsdugnad
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. I Årsrapport (2019–2020) skal institusjonene
redegjøre for hvordan institusjonens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet
og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.
Motvirke arbeidslivskriminalitet
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020)
redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.
Sikkerhet og beredskap
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019-2020)
rapportere om følgende:
1. Informasjonssikkerhet: Har institusjonen innført rutine for å håndtere uønskede
digitale hendelser?
2. Øvelser: Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018 eller 2019, og er
læringspunktene fra øvelsen fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak? Beskriv kort
hvilken type øvelse som ble gjennomført.
Dersom ett eller begge spørsmål besvares med "nei", må institusjonen opplyse om hvorfor
tiltaket ikke er gjennomført og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal
gjennomføres.
For virksomheter som har institutter i utlandet, gjelder de ordinære oppgavene og ansvaret
for samfunnssikkerhet og beredskap i egen virksomhet også for instituttene i utlandet

3

Opplegg omfatter systemer, rutiner og prosesser knyttet til bl.a. mål- og resultatstyring, risikostyring og
internkontroll, budsjett og regnskap, prosjekt- og porteføljestyring, investeringsoppfølging og evaluering.
4
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Virksomheter som eier mer enn femti prosent av aksjene i aksjeselskaper, bør vurdere å legge
til rette for aksjeselskapets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet
Styret har ansvar for at rapporteringen i årsrapporten tilfredsstiller redegjørelsesplikten
institusjonen har etter Likestillings- og diskrimineringsloven.

V. Vurdering av fremtidsutsikter
Dette kapitlet skal inneholde den fremtidsrettede delen av årsrapporten. Rapporteringen
skal ta hensyn til både ettårig og flerårig perspektiv og inneholde omtale av fremtidsutsikter,
planer og større byggeprosjekter.
Omtalen av fremtidsutsikter
Institusjonen skal gi en overordnet omtale av forhold, i og utenfor virksomheten, som kan
virke inn på evnen til å nå fastsatte mål og resultater på sikt, og skal gi en overordnet
risikovurdering. Institusjonen må beskrive hvordan institusjonen forholder seg til disse
risikoene, for eksempel ved oppfølging eller iverksetting av tiltak.
Planer
Institusjonen skal
ambisjonsnivå.

presentere

virksomhetsmål

og

styringsparametere

med

ev.

For institusjonene som har utviklingsavtale, skal det innledningsvis fremgå hvordan målene
i utviklingsavtalen er en integrert del av eller samordnet med institusjonens øvrige
målstruktur.
Institusjonen må synliggjøre overordnede prioriteringer og budsjettvirkning av disse. Styrets
vedtatte budsjett skal presenteres.
Campusutviklingsplaner og større byggeprosjekter
Det vises til kap. 4.7 Bygg og infrastruktur i tildelingsbrevet for 2019 og
Kunnskapsdepartementets brev av 29. september 2015 og Instruks om håndtering av
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. 4 Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020)
rapportere på følgende:
• Webadresse til gjeldende campusutviklingsplan
• Planperioden og hvordan campusutviklingsplanen er knyttet til institusjonens
overordnede strategi.
• Institusjoner som ikke har ferdigstilt en campusutviklingsplan, skal vise planlagt
tidsplan for revidering eller ferdigstillelse av sin campusutviklingsplan.
Kunnskapsdepartementet forutsetter at institusjonen følger bygge- og leiesaksinstruksen,
utredningsinstruksen og retningslinjene for behandling av kurante byggeprosjekter. Før nye
byggeprosjekter foreslås, må institusjonene vurdere om behovene kan dekkes innenfor
eksisterende bygningsmasse. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) rapportere på
følgende:
• Byggeprosjekter som institusjonen fremmer som satsingsforslag utenfor rammen.

4

fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret 13. januar 2017
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•

•

Byggeprosjekter som er forutsatt dekket innenfor institusjonens nåværende
bevilgning, slik som for eksempel Statsbyggs kurantprosjekter, egenfinansierte større
og mindre byggeprosjekter eller andre leieprosjekter.
Gjennomførte behovsutredninger og risikoanalyser knyttet til fremtidige forpliktelser
som følge av byggeprosjektet.

Kurantprosjekter på 50 mill. kroner eller mer må meldes til Kunnskapsdepartementet før
institusjonene setter byggesakene i bestilling hos Statsbygg. 5
Private husleieavtaler med en samlet kostnad på 100 mill. kroner eller mer for leieperioden
skal legges fram for vurdering av Kunnskapsdepartementet. 6
Selvforvaltende institusjoner skal ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og
oppgraderinger med tilhørende årlige budsjettavsetninger.
Selvforvaltende institusjoner skal utarbeide forvaltningsplaner for bygninger og anlegg i
verneklasse 1 og 2.

VI. Årsregnskap
Dette kapitlet skal inneholde årsregnskapet med noter og ledelseskommentarer undertegnet
av styret. Regnskapet skal være i henhold til krav fastsatt i økonomiregelverket, rundskriv
R-115 fra Finansdepartementet og de krav Kunnskapsdepartementet har fastsatt.

5

Rundskriv H-11/14 av 7. november 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjerkurantprosjekter/id2340398/?q=rundskriv om kurantprosjekter
6 Leiekontrakter med private tilbydere skal være i tråd med Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker
i statlig sivil sektor, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
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STUDENTOMBUDETS ÅRSRAPPORT 2019
Forslag til vedtak:
1. Styret tar Studentombudets årsrapport for 2019 til orientering.
2. Det gjøres endring i første setning i sjette avsnitt i studentombudets mandat:
«Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides halvårsrapporter.»
Setningen endres til følgende:
«Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter.»
3. Endringen i Studentombudets mandat iverksettes.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studentombudet tiltrådte sin stilling 1. oktober 2018. Studentombudet jobber ut fra mandat
vedtatt av universitetsstyret 8. mars 2018. I henhold til mandatet skal studentombudet årlig
rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides halvårsrapporter. Disse legges
fram for styret som orienteringssak.
Årsrapport 2019
I styremøte 11. september 2019 la studentombudet fram halvårsrapport for perioden 1.
oktober 2018 til 31. juni 2019. I halvårsrapporten ble utfordringer knyttet til oppstartsfasen
omtalt. Videre ble noen utvalgte tema omtalt og ble gitt anbefalinger vedørende obligatorisk
frammøte og føring av fravær, samt saksbehandlingstid og foreløpig svar.
Det er interessant å se utviklingen gjennom hele året og ikke bare for et halvt år om gangen.
Høstsemestret er dessuten kort, og det er mindre interessant å se på virksomheten kun for
noen få måneder. Studentombudet legger derfor nå fram en årsrapport. Rapporten gir en
oversikt over studentombudets virksomhet i perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019,
Årsrapporten gir en oversikt over henvendelser i løpet av året, og noe av ombudets aktivitet
gjennom året, spesielt høsten 2019.
Studentombudet har i 2019 mottatt 155 henvendelser. Av disse er 12 henvendelser vurdert
å falle utenfor ordningen. Årsrapporten gir en oversikt over studentombudets virksomhet i
rapportperioden basert på de henvendelser studentombudet har fått.
Forslag til endring i mandatet:
I første setning i sjette avsnitt i mandatet for Studentombudet heter det:
«Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides
halvårsrapporter.»
Halvårlig rapportering kan være hensiktsmessig i oppstartfasen, men når studentombudet
nå har vært operativ i overkant av et år anbefaler, ombudet at en heretter går over til årlig
rapportering av studentombudets virksomhet. Dette vil gi en bedre og samlet oversikt over
ombudets virksomhet i det angjeldende året, samt utviklingen over tid. Rapportering
gjennom årsrapporter vil også være i tråd med praksisen ved andre institusjoner.

Vedlegg:
Studentombudets årsrapport 2019
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Forord
Universitetsstyret ved Nord universitet vedtok 8. mars 2018 å opprette ordningen med
studentombud. Dette i tråd med anbefalinger fra LMU og studentparlamentet.
Hanne Seljesæter tiltrådte stillingen som det første studentombudet ved Nord universitet 1. oktober
2018, og har dermed vært operativ i drøyt et år.
I styremøte 11. september 2019 la studentombudet fram halvårsrapport for perioden 1. oktober
2018 til 31. juni 2019. Dette er første årsrapporten fra studentombudet og omhandler
studentombudets virke i perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019.
Det har vært et interessant år, både når det gjelder å få etablert ordningen og få gjort den kjent i hele
institusjonen, og at ombudets rolle blir sett på som så viktig at man på nasjonalt nivå har fått
lovfestet at alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge skal ha tilgang til et
studentombud.
For at studentombudet skal være et godt tilbud for studentene, er det viktig å gi fortløpende
informasjon for å øke studentenes kunnskap om ordningen, i tillegg til å bedre tilgjengeligheten til
studentombudet.
Rapporten legges fram for rektor og som orienteringssak for styret, i samsvar med mandatet for
studentombudets arbeid.

God lesning!

Bodø, 13. januar 2020
Hanne Seljesæter
Studentombud ved Nord universitet

3
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Om studentombudet
Studentombudet er et gratis juridisk lavterskeltilbud for studenter ved Nord universitet som har
spørsmål om sine rettigheter som student. Studentombudets oppgave er å bidra til at studentenes
rettssikkerhet styrkes.
Studentombudet er uavhengig av universitetets organisasjon og skal påse at saker som omhandler
studenter får en forsvarlig og korrekt behandling, at ulike problemer blir løst på lavest mulig nivå og
at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker, men skal være en upartisk bistandsperson
som kan gi studentene råd og veiledning om deres rettigheter og plikter i studiesituasjonen, hjelpe
studentene med å finne løsninger på problemer som kan oppstå og skissere ulike alternativ i en sak.
Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en uavhengig
stilling i forhold til Nord universitets organisasjon og er heller ikke partsrepresentant for
enkeltstudenter overfor universitetet.
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet, og gi
nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet ved Nord universitet har i sitt arbeid lagt til grunn følgende verdier; uavhengig,
konfidensiell, nøytral og uformell. Verdigrunnlaget vil ha betydning for hvordan man utøver rollen,
blant annet i møter med studentene og organisasjonen for øvrig.

Om rapporten
I studentombudets mandat er det fastsatt at ombudet skal rapportere om sin virksomhet til rektor
ved at det utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for Universitetsstyret som
orienteringssak. I styremøte 11. september 2019 la studentombudet fram halvårsrapport for
perioden 1. oktober 2018 til 31. juni 2019. I halvårsrapporten ble utfordringer knyttet til
oppstartsfasen omtalt. Videre ble det gitt noen anbefalinger basert på mottatte henvendelser i
rapportperioden.
Det er interessant å se utviklingen gjennom hele året og ikke bare for et halvt år om gangen.
Høstsemestret er dessuten kort, og det er mindre interessant å se på virksomheten kun for noen få
måneder. Studentombudet legger derfor nå fram en årsrapport. Rapporten gir en oversikt over
studentombudets virksomhet i perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Årsrapporten gir en
oversikt over henvendelser i løpet av året, noe av studentombudets aktivitet gjennom året, og
spesielt høsten 2019.
Rapporten er skrevet etter modell fra de andre studentombudene i Norge. Det er ikke utarbeidet
noen fastlagt mal for rapportene til studentombudene, og de vil dermed i noe varierende grad være
egnet for sammenligning.
Rapporten gir en oversikt over studentombudets virksomhet, og er basert på de henvendelser
studentombudet har fått. Rapporten er ikke egnet til å gi et fullstendig bilde av Nord universitet sin
saksbehandling og praksis som sådan, men kan kun si noe om ombudets erfaringer og funn i dette
utvalget av saker.
Halvårlig rapportering – som fastsatt i mandatet - kan være hensiktsmessig i oppstartfasen, men når
studentombudet nå har vært operativ i overkant av et år, anbefaler ombudet at en heretter går over
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til årlig rapportering. Dette vil være mer formålstjenlig og er også i tråd med praksisen blant
studentombudene ved andre institusjoner.

Henvendelser
Studentombudet har mottatt 155 henvendelser i 2019. Henvendelser som gjelder informasjon om
studentombudsordningen er da holdt utenfor. Det samme gjelder spørsmål som er kommet i
forbindelse med møter, stands og andre arrangement. Av de 155 registrerte henvendelsene er 12
henvendelser vurdert å falle utenfor ordningen ut fra ombudets mandat.

Oppfølgning av henvendelsene
Studentombudet registrerer alle henvendelser som mottas. Henvendelsene kommer på e-post,
telefon, drop-in på kontoret og via melding på Facebook. Det varier hvordan henvendelsene følges
opp, hvor mye studentombudet involveres, og hvor mye tid det tar å følge opp henvendelsene.
Noen henvendelser besvares raskt med en kort e-post. Andre saker krever mye oppfølgning over lang
tid. Det er studenten selv som avgjør i hvilken grad studentombudet skal involveres i en sak.
I noen tilfeller har studentombudet deltatt sammen med studenten i møter med fakultetet. Dette
har dreid seg om krevende saker hvor studenten ønsket å ha med studentombudet som en
uavhengig støtteperson. Tilbakemeldingene fra studentene etter slike møter har vært at det var til
god hjelp at studentombudet var med i møtet. Også ansatte har opplevd det som positivt at
studentombudet har deltatt i møter sammen med studenten.
Flere studenter har også tatt kontakt i forbindelse med klager og har ønsket veiledning knyttet til
skriving av klager. Studentombudet bistår med veiledning og – om studenter ønsker det –
gjennomlesning av klagen. Studentombudet skriver imidlertid ikke klager på vegne av studenter.
Mange studenter ønsker en uavhengig person å diskutere saken sin med, uten at de ønsker at saken
skal bli tatt videre.
Studentombudet opplever å få gode tilbakemeldinger fra studenter som har vært i kontakt med
ombudet. Eksempler på tilbakemeldinger:
-

Tusen takk for at du har sett på saken min, og at du tok godt imot meg!
Tusen takk for all hjelp, det har vært veldig fint!
Tusen takk for samtalen, det gjorde at jeg følte meg bedre rustet til å gå i møtet!

Studentombudet har mottatt to henvendelser fra ph.d-kandidater. Studentombudet behandler slike
henvendelser i den grad det gjelder forholdet som student og ikke forholdet som ansatt.

Antall henvendelser fordelt per fakultet
Mange studenter oppgir ikke hvilket fakultet de tilhører når de tar kontakt. Studentombudet ber
heller ikke om å få opplyst fakultetstilhørighet med mindre det er nødvendig for saken.
Fakultetstilhørigheten er derfor ukjent i noen av henvendelsene.
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Antall henvendelser sortert etter fakultet
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Fakultetene:
FBA: Fakultet for biovitenskap og akvakultur
FLU: Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag
FSV: Fakultet for samfunnsvitenskap
FSH: Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
HHN: Handelshøgskolen

Antall henvendelser fordelt per måned
Det er tidspunktet for henvendelsen som registreres, ikke når saken er avsluttet. I statistikken er også
tatt med tall for 2018, dvs. de tre første månedene etter oppstart i stillingen. De tre første månedene
var det lite henvendelser da studentombudsordningen var lite kjent. Antall henvendelser har økt
etter hvert som ordningen har blitt bedre kjent. Det vil imidlertid være variasjoner i antall
henvendelser gjennom året med en naturlig nedgang i sommermåneden juli. I 2019 var det flest
henvendelser i forbindelse med oppstart av nytt studieår i august.

Antall mottatt henvendelser per måned
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Antall henvendelser fordelt per sakskategori
Henvendelsene er sortert etter ulike sakskategorier etter hva som synes å være hovedinnholdet i
henvendelsen. Hva som omfattes av de ulike kategoriene framgår av vedlegg 2. Her må bemerkes at
henvendelsene ofte passer inn i flere av kategoriene, men hovedårsaken vil normalt være avgjørende
for hvilken kategori henvendelsen plasseres i.

Antall henvendelser per kategori
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ingen av henvendelsene har ført til at alvorlige eller systematiske feil ved universitets saksbehandling
er blitt avdekket.
Rapporten er ikke egnet til å gi en større analyse. Det blir likevel gitt en nærmere omtale av noen
utvalgte tema med bakgrunn i de henvendelsene studentombudet har mottatt.

Profilering av ordningen
Det følger av studentombudets mandat at ombudet aktivt skal informere studentene om sin
funksjon. Dette har også utgjort en stor del av studentombudets arbeid det første året hvor det har
vært viktig å nå ut i organisasjonen med informasjon tilbudet og gjøre dette kjent både overfor
studenter og ansatte. Det har vært en utfordring å nå ut til studenter på alle studiestedene og være
tilgjengelig for alle uavhengig av studium og studiested.
Arbeidet med å informere om tilbudet er en kontinuerlig prosess der ulike informasjonskanaler
benyttes. Det ble tidlig opprettet en nettside som presenterer ombudsordningen, og det ble laget
flyer, plakat og roll-up til bruk på stand. I begynnelsen av 2019 ble opprettet en Facebook-side for
studentombudet. Det er også informasjon om ordningen på Studentinords nettsider, på
infoskjermene på alle studiestudiene og på Studentinords infoapp.
Det er studentombudets inntrykk at ordningen er relativt godt kjent i Bodø, mens det særlig i
Trøndelag trolig fortsatt er mange studenter som ikke kjenner til ordningen. Det må derfor jobbes
med å profilere ordningen på studiestedene i Trøndelag, samt øke tilgjengeligheten for studentene
7
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her slik at ordningen med studentombud blir et reelt tilbud også for disse studentene. Det er grunn
til å tro at det er studenter her som har behov for juridisk råd og veiledning fra studentombudet i sin
studiesituasjon, men som ikke får denne bistanden blant annet på grunn av manglende kjennskap til
ordningen og at ombudet har vært for lite tilgjengelig for studentene på studiestedene utenfor Bodø.

Nettverk, samarbeid og utvikling
Møte med studenter og ansatte
Møter med studenter og ansatte har vært viktig for å avklare roller og forventninger, samt å
informere om ordningen. Studentombudet tok tidlig kontakt med Studentforeningen i Bodø (SOB),
studenttillitsvalgte, samtlige fakulteter og studiesteder for å presentere seg og informere om rollen.
Dette har vært svært positivt og en fin anledning til å tydeliggjøre rollen, samt avgrense
studentombudets rolle mot andre eksisterende roller ved universitetet. Ved oppstart av nytt studieår
deltok studentombudet på infomøter på fakultetene og flere av studiestedene for å informere om
ordningen. I løpet av året har studentombudet hatt informasjonsstand med brosjyrer ved flere
anledninger og på de fleste av studiestedene.
I begynnelsen av august tok studentombudet i bruk nytt kontor i hovedbygget i tilknytning til
Studentinords rådgivningstjeneste. Studentombudet ble da langt mer tilgjengelig for studentene i
Bodø og hensynet til konfidensialitet og ombudets uavhengighet fra universitetets organisasjon blir
nå bedre ivaretatt enn det som var tilfellet fra oppstarten i oktober 2018. Det er fortsatt en
utfordring å være tilgjengelig for studenter ved andre studiesteder dersom de ønsker et møte med
studentombudet.
Studentombudet ønsker å være mer tilgjengelig på de andre studiestedene enn det som har vært
praktisert så langt, både for å informere om tilbudet, men også å ha kontordager/stand for å være
tilgjengelig for de studentene som ønsker å treffe studentombudet. Mange studenter har gitt uttrykk
for at det kan være vanskelig å ta kontakt på e-post eller telefon. Det er ingen tvil om at det ofte kan
være nyttig å faktisk møte studenten for en samtale. Dette er også noe studenter har gitt uttrykk for
når de har hatt samtale med studentombudet på ombudets kontor. Studentombudet er opptatt av
likebehandling av studentene på tvers av studiesteder, noe som er spesielt viktig i den situasjonen
Nord universitet står overfor med nedlegging av studiesteder.
For å øke tilgjengeligheten tok studentombudet høsten 2019 i bruk et bookingsystem hvor det er
mulig å booke time for møte på ombudets kontor eller veiledning via telefon.
I styresaken i forbindelse med opprettelsen av stillingen ble det lagt til grunn at studentombudet bør
ha observatørstatus i LMU og AMU. I desember 2018 fikk studentombudet observatørstatus i LMU.
Høsten 2019 fikk studentombudet observatørstatus i Utdanningsutvalget. I desember deltok
Studentombudet som observatør i AMU, og håper å få observatørstatus også i dette utvalget.
I november 2019 deltok studentombudet på «Konferanse om utdanningskvalitet» som ble holdt på
Steinkjer i regi av studieavdelingen.
Høsten 2019 holdt Studentombudet foredrag om «Studentenes rettigheter og plikter» på kurs for
studenttillitsvalgte i regi av SOT, Studentorganisasjonen i Trøndelag.
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Nettverksbygging eksternt
Studentombudet inngår ikke i et fagmiljø og fagfellesskap ved universitetet og det er derfor nyttig og
nødvendig å være å være en del av et nettverk for studentombud, for erfaringsutveksling og
kompetansebygging. Dette er også svært verdifullt for utviklingen av ordningen med studentombud
ved Nord universitet.
Studentombudet deltok i 2019 på to nasjonale nettverkssamlinger for studentombud, på våren i
Trondheim og på høsten i Kristiansand. På samlingene for studentombudene tas opp tema som er
aktuelle for ombudene, som f.eks. tilrettelegging, varsling og seksuell trakassering. Gjennom
diskusjoner rundt aktuelle tema blir en bedre rustet til å bistå egne studenter når problemstillingene
dukker opp.
I tillegg deltok studentombudet høsten 2019 på skandinavisk ombudssamling i Kristiansand og to
samlinger (vår og høst) i det nasjonale nettverket for jurister i UH-sektoren. Studentombudet deltok
høsten 2019 på møte hos Sivilombudsmannen og på nasjonal konferanse om skikkethet i Bodø.
Studentombudet håper etter hvert også å kunne delta i det europeiske nettverket.

Utvalgte tema
I halvårsrapporten for 2019 ble noen utvalgte tema omtalt og det ble gitt anbefalinger vedrørende
obligatorisk frammøte og føring av fravær, samt saksbehandlingstid og foreløpig svar.
Studentombudet kjenner ikke til hvorvidt universitetet har foretatt noen endringer på disse
områdene etter at halvårsrapporten ble lagt fram.
Med bakgrunn i henvendelsene som kom i løpet av høsten 2019 er det ingen nye tema som spesielt
utpeker seg, men det er en del av de samme utfordringene som i forrige rapport.
Det kom mange henvendelser i forbindelse med oppstarten av studieåret. Mange av disse omhandlet
opptak, semesterregistrering og andre administrative spørsmål. En del av henvendelsene skulle vært
rettet mot fakultetene og opptakskontoret, men studentene tok kontakt med studentombudet da de
ikke visste hvor de skulle henvende seg.
Studentombudet fører ingen statistikk over hvilke studiesteder henvendelsene knytter seg til. Som
regel oppgir ikke studentene studiested når de tar kontakt, men her kan nevnes at studentombudet
utover høsten 2019 mottok flere henvendelser fra studenter på Nesna.

Studiesituasjonen på Nesna
Etter at styret i juni 2019 vedtok nedleggelse av studiestedet Nesna har studentombudet fått flere
henvendelser fra studentene der. Studentombudet har vært på Nesna i løpet av høstsemesteret og
truffet mange av studentene. De sier de får lite informasjon om hvordan studiesituasjonen vil bli for
dem framover. De er redd kvaliteten på undervisningen vil bli dårligere i perioden fram mot
nedlegging av studiestedet og de opplever at læringsmiljøet er blitt dårligere som følge av at
sykemeldinger og flytting for lærerne. Studentene opplever situasjonen som belastende og noen
vurderer å gi opp studiene fordi de opplever situasjonen framover som svært usikker.

Obligatorisk frammøte og føring av fravær
Studentombudet mottok våren 2019 henvendelser som omhandler obligatorisk undervisning og
mangelfull informasjon og tydelighet omkring hva som skal anses som obligatorisk undervisning. Det
er viktig med klarhet og forutsigbarhet rundt dette, fordi obligatorisk undervisning må være godkjent
i henhold til emnebeskrivelsen for at studenten skal kunne fremstille seg for vurdering. Det kan også
vises til Universitets- og høyskoleloven som i § 3-10 (2) slår fast oppmelding til eksamen kan nektes
9
77

8/20 Studentombudets årsrapport 2019 - 19/02471-2 Studentombudets årsrapport 2019 : Årsrapport 2019

78

dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis. Det
kan innebære store konsekvenser for en student dersom vedkommende ikke skulle få godkjent en
obligatorisk aktivitet.
I tilknytning til spørsmål rundt obligatorisk undervisning kan også nevnes ordningen med
fremmøteregistrering. Studenter viser til svakheter ved registreringen, blant annet ved at den
enkelte student ikke vet hva de har fått registrert av fravær og ikke i tilstrekkelig grad har muligheter
for å kontrollere at den fremmøteregistreringen som er gjort faktisk er riktig.
Studentombudet ga i sin halvårsrapport følgende Anbefaling:
Studentombudet vil anbefale at det gjøres en gjennomgang av praksis for fremmøte ved
obligatorisk undervisning og at det tilstrebes bedre informasjon og større forutsigbarhet med
hensyn til hvilke aktiviteter som skal anses som obligatoriske, samt rutiner for fraværsføring
for obligatorisk undervisning.

Saksbehandlingstid og foreløpig svar
Flere studenter som har tatt kontakt opplever at behandlingen av saken deres drar ut i tid, og enkelte
må vente lenge på svar uten at de får noen informasjon om saksgangen og når de kan forvente svar i
saken. Studentene opplever lang saksbehandlingstid som belastende. Det er ofte mye som står på
spill, og avgjørelsen kan få store konsekvenser for den enkelte student. Det er av vesentlig betydning
for studentene at de får tilstrekkelig informasjon, at det gis foreløpige svar, tilbakemelding på
purringer og informasjon om forsinkelser dersom saken ikke kan bli behandlet innen angitt tid. Det er
lettere å akseptere lang saksbehandlingstid dersom studenten får informasjon om årsaken, samt om
når svar kan forventes.
Det er et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal behandles uten ugrunnet opphold.
Prinsippet er også fastslått i forvaltningslovens § 11 a første ledd. I bestemmelsens andre og tredje
ledd framgår: «Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan
besvares, skal det forvaltningsorgan som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I
svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan besvares tidligere, og så vidt
mulig angis når svar kan forventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart
unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den var mottatt.»
Av hensyn til tilliten til forvaltningen er det viktig at det sendes foreløpig svar i henhold til de frister
som følger av forvaltningsloven § 11 a. Dersom det viser seg at angitt saksbehandlingstid ikke kan
overholdes, følger det av god forvaltningsskikk at det sendes ny orientering med ny tidsfrist.
Studentombudet ga i sin halvårsrapport følgende Anbefaling:
Studentombudet vil anbefale at Nord universitet gjennomgår sine rutiner for å sikre at
kravene i forvaltningsloven til forsvarlig saksbehandlingstid blir ivaretatt. I alle saker som
gjelder enkeltvedtak bør studenten underrettes i et foreløpig svar dersom saken ikke kan
avgjøres i løpet av en måneds tid.

Veiledet praksis
Studentombudet har mottatt flere henvendelser som omhandler ulike spørsmål knyttet til veiledet
praksis, og dette ser ut til å være en utfordring for mange studenter. Det kan f.eks. dreie seg om at
de ikke har bestått praksis eller at studenter ikke føler seg ivaretatt, eller får tilstrekkelig veiledning i
praksis, eller at veileder oppleves å ikke ha tilstrekkelig kompetanse. Noen studenter gir uttrykk for at
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de synes det er vanskelig å si fra dersom de opplever utfordringer i praksis, fordi de er redd for at
dette skal få negative følge for dem. Problemer underveis i praksisperioden kan få store
konsekvenser for læringsutbyttet og praksisvurderingen for studentene.
For å legge til rette for gode praksisperioder og gode læresituasjoner er det viktig at studentene blir
informert om hva som forventes av dem i praksis, slik at læringsmiljøet blir trygt og forutsigbart og at
læringsutbyttet blir størst mulig. Det er også viktig at det gjennomføres gode midtveis- og
sluttevalueringer, og at studentene varsles dersom det er fare for ikke-bestått praksis.

Oversittet sensurfrist
Studentombudet har fått mange henvendelser som omhandler sen sensur, både at fristen for
førstegangssensur ikke overholdes og at det kan ta svært lang tid før klagesensuren foreligger. Flere
studenter etterspør også hvilke konsekvenser det får for universitetet og sensorene at fristene ikke
overholdes. De opplever det som urimelig at det er strenge krav til at studentene overholder fristene,
men det samme tilsynelatende ikke gjelder for de ansatte og eksterne sensorer.

Tillitsvalgtordningen
Tillitsvalgtordningen var også tema i studentombudets halvårsrapport. Det er studentombudets
oppfatning at det varierer hvordan ordningen med studenttillitsvalgte fungerer. De tillitsvalgte spiller
en viktig rolle i kontakten mellom studentene og universitetet. Det er derfor viktig at man sikrer de
tillitsvalgte gode rammer for å utøve rollen, og gode kommunikasjonskanaler mellom studentene og
universitetet.

Oppsummering og veien videre
I løpet av første året har studentombudet blitt et godt etablert tilbud ved Nord universitet. Antall
henvendelser og tilbakemelding fra studenter tyder på at det er behov for ordningen. Mange
studenter gir uttrykk for at det er verdifullt å ha en uavhengig person de kan kontakte for råd og
veiledning i vanskelige situasjoner, og at de er takknemlige for å bli hørt og få veiledning av en
nøytral part.
For at studentombudet skal være et godt tilbud for alle studentene ved Nord universitet er det viktig
å øke studentenes kunnskap om ordningen, og bedre tilgjengeligheten til studentombudet, særlig
gjelder dette for studiestedene i Trøndelag. Studentombudet vil fortsette arbeidet med å gjøre
ordningen kjent blant både studenter og ansatte, og være tilgjengelig for å gi råd og veiledning til
studentene. Arbeidet med å informere om ordningen vil være en kontinuerlig prosess, blant annet
fordi det kommer nye studenter.
Som ledd i arbeidet med å gjøre ordningen kjent er også presentasjoner og foredrag for ansatte
verdifullt. I møte med de ansatte får studentombudet verdifull informasjon om de ansattes
utfordringer og erfaringer, det bidrar til en tydeliggjøring av rollen som studentombud, og gode
diskusjoner om hvordan vi sammen kan bistå studentene på en best mulig måte.
Studententombudet vil i 2020 fortsette arbeidet med å utvikle tjenesten gjennom profilering av
tilbudet, egen kompetanseutvikling, og nettverksbygging.
Studentombudet anbefaler at det for fremtiden rapporteres til rektor og styret gjennom
årsrapporter, og ikke ved halvårlige rapporter. Nå som studentombudet har vært operativt i mer enn
et år vil det være mer formålstjenlig med rapportering kun gjennom årsrapporter. Dette vil også
være i tråd med vanlig praksis blant studentombudene ved andre institusjoner.
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Vedlegg
Mandat
Studentombudets oppgave er å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Nord universitet.
Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd
og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin
studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at
studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet, og gi
nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en uavhengig
stilling i forhold til Nord universitets organisasjon. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet
overfor enhetene ved Nord universitet.
Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i
organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller
ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved
universitetet.
Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides
halvårsrapporter. Disse skal legges fram for Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres
fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning. Studentombudet
kan på eget initiativ også fremme slike saker direkte for universitetsstyret.
Studentombudet skal selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal alltid
gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages. Dersom
studentombudet ikke selv kan bistå i en sak, skal ombudet henvise studenten videre til rette instans.
Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder,
har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om alle
forhold hun/ han blir kjent med gjennom sitt virke. Verken studenter eller noe organ ved
universitetet har innsynsrett i studentombudets saker.
Både studenter og ansatte skal kunne varsle studentombudet om kritikkverdige forhold knyttet til
studiesituasjonen ved Nord universitet. Det skal kunne varsles konfidensielt dersom det bes om det.
Det er kun universitetsstyret som kan treffe beslutninger om eventuell innskrenkning eller
nedleggelse av studentombudets mandat.

12
80

8/20 Studentombudets årsrapport 2019 - 19/02471-2 Studentombudets årsrapport 2019 : Årsrapport 2019

81

Kategoribeskrivelser
Henvendelsene er sortert etter ulike saksområder etter hva som synes å være hovedinnholdet i
henvendelsen. Beskrivelsen av hver kategori er ikke uttømmende.
Eksamen
Kategorien omfatter alle former for eksamen, og omfatter situasjoner eller spørsmål knyttet til blant
annet:
• Formelle feil på eksamen, klage
• Eksamenskarakter, klage
• Begrunnelse for eksamenskarakter
• Andre forhold som angår eksamen
Praksis
Kategorien omfatter obligatoriske praksisperioder, og omfatter blant annet:
• Formelle feil under praksisperioden
• Klage på forhold som har oppstått på praksisstedet
• Rettigheter og plikter i praksisperioden
• Andre forhold som er relatert til praksisperioden
Studierelatert
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner knyttet til blant annet:
• Pensum
• Obligatoriske aktivitet
• Undervisning
• Endring av studietilbud
• Studie- og emneplaner
• Kvalitet og evaluering
• Andre forhold som er relatert til studiet, unntatt eksamen/praksis
Dispensasjon/tilrettelegging
Kategorien omfatter spørsmål og situasjoner knyttet til blant annet:
• Forsinkelsesregler
• Antall eksamensforsøk
• Utsatt tid for innlevering
• Dispensasjon for obligatorisk oppmøte/innlevering
• Tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelse, graviditet, fødsel, amming
• Andre forhold som handler om tilrettelegging og dispensasjoner
Administrativt
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Saksbehandlingstid
• Begrunnelse for vedtak som ikke gjelder for vurdering av faglige prestasjoner
• Klage på vedtak som ikke gjelder vurdering av faglige prestasjoner
• Veiledningsplikt etter forvaltningsloven
• Informasjon og kunngjøringer
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•

•

Andre saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven, for eksempel informasjon om
begrunnelse, klagerett, klagefrist og fremgangsmåten for klage, partsrettigheter og
innsynsrett
Annet som gjelder Nord universitet sin saksbehandling som forvaltningsorgan

Læringsmiljø
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Fysisk læringsmiljø
• Psykososialt læringsmiljø, ansattes opptreden, medstudents opptreden, konflikt
• Organisatorisk læringsmiljø, studentorgan, studentrepresentanter
• Andre forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet
Opptak
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Opptak til studieprogram eller enkeltemner ved Nord universitet
• Masteropptak
• Andre forhold som knytter seg til opptak
Utveksling
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Adgang til utveksling
• Avtaler som blir inngått i forbindelse med utveksling
• Andre forhold som ikke er regulert
Disiplinærsaker/skikkethet
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Mistanke om fusk/vitenskapelig uredelighet
• Skikkethetsvurdering
• Andre saker som gjelder bortvisning/utestengning
Personvern
Kategorien omfatter spørsmål eller situasjoner som oppstår i forbindelse med:
• Oppbevaring og behandling av personopplysninger
Utenfor ordningen
Kategorien omfatter saker som faller utenfor studentombudets mandat og oppgaver. Dette gjelder
for eksempel:
• Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner
• Spørsmål eller situasjoner knyttet til Studentsamskipnaden, Lånekassen eller NAV
• Henvendelser som ikke er relatert til studiesituasjonen
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05318-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

OPPNEVNING AV SKIKKETHETSNEMND FOR PERIODEN 2020 - 2022
Forslag til vedtak:
1. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 30.
januar 2020 – 31. desember 2022:
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Trine Karlsen, dekan, FSH
Studieleder: Gisle Pettersen, FLU
Faglærer: Guro Wisth Øydgard, FSV
Faglærer: Trond Hanssen, HHN
Representant fra praksisfeltet: Nora Frydendal Hoem, Nordlandssykehuset
Representant fra praksisfeltet: Torkjel Øyen, Levanger kommune
Ekstern jurist: Margrete Torseter, Politihøyskolen

2. Studentrepresentanter oppnevnes for ett studieår av gangen.

83

9/20 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2020 - 2022 - 15/05318-6 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2020 - 2022 : Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2020 - 2022

84

Sammendrag
Alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanninger som nevnt i Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 1, skal ha oppnevnt en skikkethetsnemnd.
Medlemmer til skikkethetsnemnda (bortsett fra studentmedlemmene) oppnevnes for tre år
av gangen. Ny oppnevningsperiode er januar 2020 – desember 2022. Etter Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7, skal «styret selv» oppnevne medlemmer til
skikkethetsnemnda.
Saksframstilling
Bakgrunn
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studentene har de nødvendige forutsetninger for å
utøve yrket de utdanner seg til. Studenter som utgjør «en mulig fare for liv, fysisk og psykisk
helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre
studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller fremtidig yrkesutøvelse» er
ikke skikket for det aktuelle yrket.
Skikkethetsnemnda ved institusjonen behandler saker hvor institusjonsansvarlig for
skikkethetsvurdering ikke ser nødvendig utvikling eller endring av uønsket adferd fra
studenter det er tvil om er skikket for yrket. Skikkethetsnemnda innstiller til klagenemnda
om studenten er skikket eller ikke, og uskikkede studenter kan utestenges fra studiet i inntil
fem år.
Drøfting
Etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7 skal skikkethetsnemnda
settes sammen på følgende måte:
• En faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- og
sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon
• En faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- og sosialfagutdanningene,
eller tilsvarende funksjon
• To representanter fra praksisfeltet
• To faglærere
• To studentrepresentanter
• En ekstern representant med juridisk embetseksamen
Faglig leder for avdeling eller fakultet er nemndas leder. Det skal ikke oppnevnes
vararepresentanter.
I merknadene til forskriften § 7, slik det fremgår i rundskriv F-07-16 til skikkethetsvurdering,
bør sammensetningen sikre bredest mulig representasjon, men at det bør legges mest vekt
på medlemmenes kjennskap til utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering.
Dersom medlemmene i nemnda fratrer den funksjonen de er oppnevnt i kraft av å ha, skal
de også fratre fra skikkethetsnemnda og ny representant oppnevnes.
Forslaget til skikkethetsnemnd sikrer representasjon fra hvert fakultet som har utdanninger
hvor det gjøres skikkethetsvurdering, samt at praksisfeltet innenfor skole- og helsevesenet
er representert. Videre gir forslaget en viss kontinuitet som vil sikre kvalitet i
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saksbehandlingen. Den foreslåtte representanten med juridisk embetseksamen har lang og
bred erfaring som saksbehandler, politijurist og fra høgskolesektoren, og vil komplettere
nemnda på en god måte.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00137-1
Anita Eriksen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

REVISJONSPLAN 2020
Forslag til vedtak:
1. Styret foreslår følgende tema for internrevisjon for 2020:
•
•

Revisjon av anskaffelsesprosess
Revisjon av sikring av IKT-utstyr

2. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av organiseringen av internrevisjon
i løpet av 2020.
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Saksframstilling
Formålet med denne saken er å få vedtatt revisjonsplan for 2020.
Bakgrunn
Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord universitet og Høgskolen på Vestlandet
etablerte høsten 2012 et samarbeid for etablering og gjennomføring av internrevisjon.
Internrevisjonen har fram til i dag gjennomført 9 revisjoner. Tema for revisjonene som er
gjennomført er:
• Representasjon og bevertning
• Anskaffelse/innkjøp
• Internkontroll
• Reiseregninger
• Personvern og IKT sikkerhet – (ny EU forordning som trådte i kraft mai 2018)
• Sidegjøremål
• Kvalitetssikring av søknadsprosessen i eksternfinansierte Forsknings- og
utviklingsprosjekter
• Revisjon av varslingsrutiner ved virksomheten
• Revisjon av fullmakter og systemtilganger ved virksomheten (UBW og Basware)
Samarbeidet er organisert med et revisjonsteam bestående av en representant fra hver
virksomhet, med UiS sin representant som leder for internrevisjonsteamet.
Internrevisjonsteamet rapporterer om et godt samarbeid, og virksomhetene høster
erfaringer av arbeidet også utover de rene internrevisjonsaktivitetene, ved at man har vist til
beste praksis på de reviderte områdene. Arbeidsformen er ressurssparende og
sammensetningen skaper økt nøytralitet i arbeidet, i og med at det til enhver tid er med
representanter som har tilstrekkelig avstand til virksomhetene og til de tema som er
underlagt revisjon. De deltakende virksomhetene i samarbeidet dekker egne kostnader.
Valg av revisjonsområde for 2020
Internrevisjonstemaet har vært i dialog med den administrative ledelsen ved virksomhetene
for å komme frem til aktuelle revisjonsområder for 2020. I tillegg har lederen for
internrevisjonssamarbeidet hatt dialog med Riksrevisjonen og Internrevisjonen ved
Universitetet i Oslo vedrørende aktuelle revisjonsområder.
Det er lagt stor vekt på at revisjonene skal være av gjensidig verdi for alle de samarbeidende
institusjonene. Basert på en risikobasert tilnærming har internrevisjonen drøftet mulige
tema for revisjonene i 2020. Forslag til tema for 2020 fremlegges her som et forslag fra
internrevisjonsgruppen. I forbindelse med oppstarten av revisjonene vil det bli utarbeidet et
eget planleggingsnotat som gir en mer detaljert oversikt over omfang og gjennomføring av
de valgte tema for revisjon. I det følgende presenteres tema for foreslåtte revisjoner i 2020.
Internrevisjon våren 2020: Anskaffelsesprosess
Anskaffelser og innkjøp er regulert i både reglement for økonomistyring i staten og i lov om
offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Anskaffelsesloven har som formål å bidra
til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessige prinsipper og likebehandling
av leverandører. Kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet innebærer at en må kunne
dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen.
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Området var også tema for revisjon i 2014. Internrevisjonen registrerer at det har vært
endringer i regelverket som regulerer området og det vil være nyttig å se på hvordan
virksomhetene fulgte opp internrevisjonens funn og hvordan en har innrettet seg til
endringene 6 år senere.
Internrevisjon høsten 2020: Sikring av IKT-utstyr
Store verdier er bundet opp i institusjonenes IKT-utstyr. I denne revisjonen vil en se på
hvilket system virksomhetene har for å sikre at en har kontroll på at beholdningen av IKTutstyr samsvarer med innkjøp og dokumentert avgang av slikt utstyr. I tillegg vil det utføres
en kontroll av at IKT-utstyret er registrert i anleggsregisteret.
Evaluering av internrevisjon
Styret har tidligere vedtatt at innretningen på internrevisjon skal evalueres. Iht. Rundskriv
om internrevisjon i statlige virksomheter (R-117) skal virksomheter med budsjett over 300
millioner kroner ha vurdert om de bør beslutte en internrevisjon. Rundskrivet gir også
innspill til hvordan evaluering kan skje.
Evaluering av eksisterende ordning med samarbeid om internrevisjon har vært tatt opp med
de samarbeidende institusjoner, og det anbefales at en slik evaluering gjennomføres i 2020.
Evalueringen vil blant annet:
• vurdere erfaringer fra gjennomførte internrevisjoner, herunder hvilke positive
gevinster de gjennomførte internrevisjoner har hatt for Nord universitet
• vurdere alternativer for organisering av fremtidige internrevisjoner
• utarbeide forslag til beslutning for fremtidig innretning av organisering av
internrevisjon
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00194-1
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
30.01.2020
30.01.2020

LANGTIDSDAGSORDEN 30. JANUAR
Forslag til vedtak:
Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:
11. mars (Bodø)
Rektor rapporterer
Årlig kvalitetsrapport ph.d.
Årsrapport 2019-2020
Studiebarometeret
Kvalitetsrapport forskning
Gjennomføringsprosjektet master- og bachelorstudenter
Kompetanseplan
Status studiestedsstruktur
Tilsetting av direktør for økonomi og HR
Årsrapport læringsmiljøutvalget
Arbeidsvilkår faglig tilsatte
Campusutviklingsplan Levanger
Reakkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
29. april (Levanger)
Rektor rapporterer
Årsregnskap 2019 fakultet og avdelinger
Kvalitetsrapport forskning
Administrativ organisering og effektivisering
Utlysning åremålsstillinger
Status studiestedsstruktur
Justering av størrelser på faggrupper
Etatstyringsmøtet, tema (møtedato 27. mai)
Personalpolitikk
11. juni (Bodø)
Rektor rapporterer
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
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Foreløpig studieportefølje 2021-2022
Etablering av nye studier 2021-2022
Tilstandsrapporten
Rapport og prognoser for ph.d. programmene
Delårsregnskap 1. tertial
Lokale forhandlinger
Status studiestedsstruktur
Strategi 2030 – første behandling
Mulighetsstudie Namsos
Evaluering av inntektsfordelingsmodellen
Kompetanseplan
15. september (Levanger)
Rektor rapporterer
Handlingsplan for likestilling og antidiskriminering
Budsjett 2021 foreløpige rammer
Budsjettforslag 2022 satsing utenfor rammen – første behandling
Styrets møteplan 2021
Oppfølging av etatstyring
Eierstyring Nord selskaper
Tilsetting åremålsstillinger
28. oktober (Bodø)
Rektor rapporterer
Budsjettforslag 2022 – endelig
Endelig studieportefølje
Regnskap 2. tertial
Statsbudsjettet
Studentopptaket
16. desember (Levanger)
Rektor rapporterer
Budsjett 2021
Kvalitetsrapport utdanning
Strategi 2030
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00195-1
Hanne Solheim Hansen
Eva Helene Skaiaa

Saksgang

Møtedato
30.01.2020

ORIENTERINGER 30. JANUAR
Forslag til vedtak:
Styret tar følgende orienteringer til orientering:
Kunnskapsdepartementet:
1) Statsbudsjettet 2020 – føringer for søknad om midler til oppgradering og tilpasning av
forsknings- og utdanningsareal, datert 04.12.19
2) Statsbudsjettet 2019 – supplerende tildelingsbrev – kap 281 post 01 – midler til
rekruttering til lærerutdanning og forsøksordning for lærerkvalifisering, datert 19.12.19
3) Oversendelse av rapport med tiltak for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren, datert
09.01.20
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/5776-1

4. desember 2019

Statsbudsjettet 2020 – Føringer for søknad om midler til oppgradering og
tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
En utvidet ordning med oppgraderingsmidler for forsknings- og læringsareal ble lansert i
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (Meld. St. 4 (2018-2019), kap. 8).
Målet med tiltaket er mer egnede universitets- og høyskolebygg som fremmer moderne
undervisnings- og forskningsformer, øker læringsutbyttet og bidrar til godt psykososialt miljø.
I statsbudsjett for 2020 for Kunnskapsdepartementet er det foreslått å tildele totalt 161 mill.
kroner til oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler, jf. Prop 1 S. (20192020) Midlene som departementet tildeler skal gå til bygg og lokaler, ikke innkjøp av utstyr
og inventar. Ordningen er åpen for både institusjoner som i all hovedsak forvalter egne bygg
og eiendom, og for institusjoner som inngår i Statens husleieordning.
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak ber departementet institusjonene vurdere
aktuelle prosjekter og sende søknad om tildeling av midler til departementet innen 31. mars
2020.
Føringer for prosjekter i lokaler som forvaltes av Statsbygg er:





Byggeprosjektet må være i tråd med institusjonens strategiske campusutviklingsplan.
Det må fremgå av prosjektsøknaden hvordan tiltaket skal legge til rette for økt
funksjonalitet og kvalitet i forskning og høyere utdanning gjennom eksempelvis:
- nye former for læring og samarbeid
- møteplasser og bedre psykososialt miljø
- hvordan prosjektet legger til rette for mer effektiv bruk av eksisterende lokaler
Institusjonen må stille med en egenandel på minimum 50 pst. av byggeprosjektets
totale kostnad.

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Sverre Tvinnereim
22 24 75 50
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Prosjektet må være styrebehandlet.
Prosjektet skal ikke være en del av brukerfinansierte prosjekter over 50 mill. kroner.
Dette innebærer at prosjektkostnaden ikke kan inngå i en husleieberegning.
Prosjektet må være omforent med Statsbygg
Prosjektet er ikke en del av Statsbyggs ordinære vedlikeholdsprosjekter.
Tildelingen er et engangstilskudd og kan ikke kreve annen statlig tilleggsfinansiering.

Føringer for prosjekter for areal som forvaltes av institusjonen selv er:






Byggeprosjektet må være i tråd med institusjonens strategiske
campusutviklingsplan/masterplan og andre relevante dokumenter (utviklingsplan mv.)
Prosjektet skal gjelde oppgradering av eksisterende bygningsmasse til tidsmessige
og funksjonelle arealer for nåværende aktivitet eller ny bruk
Institusjonen må stille med en egenandel på minimum 50 pst. av byggeprosjektets
totale kostnad.
Prosjektet må være styrebehandlet.
Prosjektet må kunne fullføres uten ytterligere tildeling fra departementet

Fellesføringer for søknaden
Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt tre sider. Søknaden skal inneholde følgende
informasjon:
 Mål for prosjektet
 Hvordan tiltaket skal legge til rette for økt funksjonalitet og kvalitet i forskning og
høyere utdanning
 Total kostnad
 Når prosjektet kan gjennomføres.
Departementet tar sikte på at tildelingen av midler skjer i løpet av mai 2020.

Med hilsen

Hedda Huseby
avdelingsdirektør (e.f.)
Sverre Tvinnereim
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2
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Adresseliste
Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo
Høgskolen i
Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig
høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på
Vestlandet
Kunsthøgskolen i
Oslo
Nord universitet
Norges
Handelshøyskole
Norges
idrettshøgskole
Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges
musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
OsloMet –
storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i
Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i
Stavanger
Universitetet i
Sørøst-Norge
Universitetet i
Tromsø – Norges
arktiske universitet
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Postboks 6853 St
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Postboks 1490
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OSLO

8049
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Postboks 5003

0806

OSLO

1432

ÅS

Postboks 5190
Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

Hánnoluohkká 45
Serviceboks 422
Postboks 7800

9520
4604
5020

KAUTOKEINO
KRISTIANSAND S
BERGEN

Postboks 1072
Blindern

0316

OSLO

4036

STAVANGER

3603

KONGSBERG

9019

TROMSØ

Postboks 235
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Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Deres ref

Vår ref
16/1384

Dato
19.12.2019

Statsbudsjettet 2019 – supplerende tildelingsbrev – kap. 281 post 01 –
midler til rekruttering til lærerutdanning og forsøksordning for
lærerkvalifisering
1. Innledning
Det vises til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, jf. Innst. 12 S (2018–2019) og
Prop. 1 S (2018–2019). Videre vises det til tidligere tildelinger, og pågående prosesser med
rekruttering til lærerutdanning og kvalifisering til læreryrket. Det vises også til dialog med
departementet.

2. Orientering om tildelingen
Det er behov for flere kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. Mange som
underviser i skolen, er ikke kvalifiserte lærere. Utfordringene er størst i Nord-Norge.
Departementet er kjent med at Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet har etablert strukturer for samarbeid med stedlige aktører for å møte disse
utfordringene.
Departementet tildeler med dette 1 000 000 kroner til Nord universitet for å stimulere til økt
rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7, og til å understøtte
gjennomføringen av prosjektet for at personer med påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning,
skal kunne fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning. Midlene utbetales til Nord universitets
konto 6345 05 30494.

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18

Telefon 22 24 90 90*
www.kunnskapsdepartementet.no

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

Saksbehandler
Ellen Birgitte Levy
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Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og av
forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar
med forutsetningene.

3. Rapportering
Regnskap og rapport for bruk av midlene inkluderes i Årsrapport (2019–2020) med frist til
departementet 15. mars 2021.
I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal
videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.

Med hilsen

Anne Karine Nymoen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Birgitte Levy
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

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

Deres ref

Vår ref

Dato

19/824-9

9. januar 2020

Oversendelse av rapport med tiltak for reduksjon av
midlertidighet i UH-sektoren
Statsråd Iselin Nybø inviterte rektorene ved ni høyskoler og universiteter til et møte
26. mars 2019 for å diskutere hvordan bruken av midlertidige stillinger i sektoren kan
reduseres. I møtet ble det enighet om å etablere en arbeidsgruppe med HR-direktører som
skulle utarbeide en rapport med konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til redusert
midlertidighet.
Arbeidsgruppens oppdrag har vært å kartlegge beste praksis, klargjøre anvendelse av lover,
regler og prosedyrer og å komme med konkrete tiltak og virkemidler som institusjonene kan
benytte for å arbeide for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren. Arbeidsgruppen leverte
sin rapport 31.12.2019. Mange tiltak er skissert i rapporten og etter departementets vurdering
er ett av de viktigste enkelttiltakene større ledelsesoppmerksomhet og –oppfølging av
problemstillingen. Departementet forutsetter om at institusjonen setter seg godt inn i
rapportens innhold og tar i bruk aktuelle virkemidler for ytterligere å redusere midlertidigheten
i sektoren. Departementet vil komme nærmere tilbake til oppfølging av rapporten.
Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Linda Johansen Elmrhari
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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TILTAK FOR REDUKSJON AV
MIDLERTIDIGHET I UH-SEKTOREN
RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Sonja Irene Dyrkorn
31.12.2019
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BAKGRUNN
Statsråd Iselin Nybø inviterte rektorene fra ni institusjoner i universitets- og høyskolesektoren til et
møte 26. mars 2019 om hvordan bruken av midlertidige stillinger i sektoren kan reduseres. I møtet
fremkom det et tydelig ønske om veiledning og verktøy for å kunne redusere midlertidigheten. I
tillegg fremkom det behov for å synliggjøre relevante lover, regler og prosedyrer som bør følges bl.a.
når finansiering opphører for enkelte stillinger. Som lovet i møtet ga Kunnskapsdepartementet (KD)
en redegjørelse i brev av 11.april om praktisk håndtering av regelverket med sikte på å kunne ansette
flere i faste stillinger.
I møtet var det videre enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapport med
konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til å redusere midlertidigheten. Arbeidsgruppen skulle
også synliggjøre relevant regelverk og prosedyrer. Arbeidsgruppen ble etablert av KD i brev av 6. mai
og bestod av HR-sjefer/personaldirektører ved de institusjonene som deltok på møtet - UiB, UiO, UiS,
UiT – Norges arktiske universitet, NMBU, NTNU, HINN og HVL. Arbeidsgruppen skulle involvere de
øvrige høyskoler og universiteter i sitt arbeid. HR-direktør ved UiB har fungert som gruppens leder.
Kunnskapsdepartementet har deltatt som observatør.
ARBEIDSGRUPPENS OPPDRAG

Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:

• Å systematisere informasjon om hva som virker for å redusere midlertidigheten
• Å kartlegge "best practice"
• Å kartlegge lover, regler og prosedyrer som bør følges når bl.a. finansiering opphører for faste
stillinger
Arbeidsgruppen skal legge fram en rapport med konkrete anbefalinger til tiltak/virkemidler.
Ved å benytte de anbefalte tiltak/virkemidler effektivt skal institusjonene være i stand til å redusere
midlertidigheten i sektoren på kort sikt. kort sikt.
Gruppens oppgave er å utarbeide en rapport med konkrete forslag som kan benyttes for å redusere
midlertidigheten i akademia. Gruppen leverer sin rapport innen 31.12.2019.
sikt.
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GRUPPENS ARBEID
Arbeidsgruppen har hatt fem møter. Disse er gjennomført delvis ved fysiske møter og på Skype.
Gruppen har arbeidet og delt dokumenter i Microsoft Teams.
I det innledende møtet gikk gruppen gjennom mandatet og presenterte status og utfordringer ved
hver av de deltakende institusjonene. Gruppen brukte også tid på å gjennomgå prosedyrer knyttet til
de årlige DBH-rapporteringene. Det var enighet om å inkludere dette punktet i rapporten for å
synliggjøre utfordringer og for å sikre ensartet måte å rapportere på.
Arbeidsgruppen har ønsket å involvere øvrige institusjoner i to omganger. Utkast til rapport ble
presentert og innspill gitt i Universitets-og høgskolerådets samling for HR-sjefer i sektoren, samt i et
eget Skype-møte. Innspill, merknader og kommentarer fra en samlet sektor er inkorporert i
rapporten.
Arbeidsgruppens rapport og forslag til tiltak gir en samlet oversikt over tiltak som sektoren har
erfaring med og som er under planlegging. Gruppen anerkjenner at UH-sektoren har en for stor andel
midlertidige ansettelser og anerkjenner samtidig sektorens utfordringer når det kommer til å endre
praksis og kultur for bruk av midlertidige stillinger. Det er behov for stort ledelsesfokus og målrettet
arbeid i linjen for å få til ønsket og varig nedgang.
Ingen av institusjonene har erfaring med alle tiltak i rapporten, men arbeidsgruppen har diskutert
tiltakene og stiller seg samlet bak vurderingen av disse.
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STATUS FOR MIDLERTIDIGHET I UH-SEKTOREN

DET GENERELLE UTFORDRINGSBILDET FOR SEKTOREN
Institusjonene i universitets- og høyskolesektoren har gjennom mange år hatt krav på seg om å
redusere antallet midlertidige ansatte, blant annet formidlet gjennom tildelingsbrevene. I tillegg er
det vedtatt lovendringer som begrenser adgangen til midlertidige ansettelser. Hver av institusjonene
har fremmet flere forslag og iverksatt ulike tiltak for å imøtekomme kravene. Likevel er andelen
fortsatt langt høyere enn for samfunnet for øvrig og Statsråd Iselin Nybø skjerper nå kravet til
sektoren. Hun uttalte i februar 2019 at: «Det er en ukultur når våre universiteter og høyskoler
ansetter folk midlertidig der de kunne vært ansatt fast. Midlertidige tilsettinger gir utrygghet for den
enkelte, og bidrar ikke til den langsiktigheten og faglige utviklingen som gir samfunnet offentlige
tjenester av høy kvalitet».
I 2019 er den samlede andelen midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger,
saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning på 13,7 % mot 14,9 %
i 2018. Ifølge Statistisk sentralbyrå er midlertidigheten i samfunnet ellers på 8,7 % i 2019. I tillegg har
sektoren et stort antall åremålsstillinger og bistillinger det er egne hjemler for i universitets- og
høyskoleloven.
Hovedregelen i statsansatteloven er at statsansatte skal ansettes fast. Det er også hovedregelen i
arbeidsmiljøloven. Institusjonene i UH-sektoren er fortrolig med hovedregelen og har ingen
intensjoner om ikke å etterleve den. Likevel er det et faktum at andelen midlertidige ansettelser er
høyere i denne sektoren enn ellers. Noe av forklaringen skyldes de mange undervisnings- og
forskningsprosjektene ved institusjonene. Disse er ofte kortvarige (fra to til fire år) og i stor grad
finansiert ved hjelp av eksterne aktører. Videre er det ikke uvanlig at det i prosjektene er nødvendig
med spesialisert kompetanse som ikke allerede finnes ved institusjonen, og som det heller ikke
nødvendigvis er behov for i etterkant av prosjektet. Det har derfor vært etablert praksis at
ansettelser eksternt inn i de ulike prosjektene, har vært gjort som midlertidige ansettelser. I tillegg
har det vært vanlig at de daglige arbeidsoppgavene til fast ansatte som går inn i prosjekter og som de
midlertidig ikke utfører, blir dekket ved hjelp av vikaransettelser under prosjektperiodene.
Ansettelser i forbindelse med eksternfinansierte prosjekt utgjør klart den største utfordringen for
institusjonene i sektoren når de skal redusere antallet midlertidige ansettelser. Dette utfordres også
ved et enda sterkere krav på å øke den eksternt finansierte porteføljen. Samtidig øker også kampen
for å få gjennomslag for det enkelte prosjekt hos eksterne bidragsytere.
Tidligere tjenestemannslov med forskrift hadde flere bestemmelser som var innrettet med sikte på
midlertidige ansettelser i eksternt finansierte prosjekt. Ved ny statsansattelov er det ikke lenger
tilfelle og lengden av midlertidig ansettelse er redusert fra fire til tre år. Ansatte kan likevel sies opp
når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold, og det er klart uttalt i forarbeidene at
det også omfatter de saker der finansiering av eksternt finansierte stillinger opphører.
Når en større andel blir faste stillinger er det en risiko for at antallet oppsigelser kan øke, spesielt der
stillingene er knyttet til prosjekter. Det igjen vil kreve at institusjonene har en tydeligere
4
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personalpolitikk som gir god forutsigbarhet og muligheter for den enkelte ansatte, men som samtidig
gir enhetene handlingsrom til å møte sine særskilte utfordringer.
ØVRIGE MIDLERTIDIGE STILLINGER
Utover andelen midlertidige stillinger som inngår i de 13,7 % nevnt over, har UH-sektoren egne
hjemler for ansettelse på åremål og i bistilling. Også disse rapporteres som midlertidige stillinger,
men det har gjennom de siste årene blitt en etablert praksis for å skille stillingene med hjemmel i uhl.
§§ 6-4 og 6-6 ut fra oversiktene. Andelen midlertidige stillinger viser således til de stillingskategorier
og stillingstyper som ikke er åremåls- eller bistillinger, og tiltakene i rapporten er videre i hovedsak
også rettet mot disse.
UTFORDRINGER I RAPPORTERINGSGRUNNLAGET – ÅREMÅLSSTILLINGER OG
BISTILLINGER
Ansettelse på åremål er hjemlet i uhl. § 6-4 og i bistilling i uhl. § 6-6. Ved rapportering av disse
stillingene i DBH har det vist seg at rapporteringen ikke er ensartet mellom institusjonene.
ANSETTELSE PÅ ÅREMÅL

I DBH-rapporteringen opereres det med to typer ansettelsesforhold, om personen er ansatt fast eller
i midlertidig stilling i hht statsansatteloven (hhv verdiene «F» og «M»). Personer som har et fast
ansettelsesforhold i bunn, men som er midlertidig ansatt i/valgt til en annen stilling, rapporteres i det
ansettelsesforholdet vedkommende har på rapporteringstidspunktet, dvs. som midlertidig stilling.
Det kan være personer som er fast ansatt i faglige stillinger som professor, førsteamanuensis, dosent,
høgskolelektor mfl., og som er midlertidig ansatt/valgt som rektor, prodekan, dekan, instituttleder,
postdoktor, stipendiat mfl. Disse skal rapporteres som midlertidige i stillingskoden for rektor osv.
I midlertidige stillinger må det videre skilles mellom de som ikke er ansatt på åremål og de som er
ansatt/valgt på åremål (hhv verdiene «0» og «1»).
ANSETTELSE I BISTILLING

Universitets- og høyskoleloven § 6-6 gir sektoren en særegen hjemmel for å kunne ansette i bistilling,
også midlertidig og på åremål. BOTT-universitetene1 samarbeider om innkjøp av nytt økonomi- og
lønnssystem som også skal være en felles sektorløsning. I den forbindelse arbeides det med
standardisering og felles forståelser av ulike begreper på tvers av institusjonene. I dette arbeidet har
BOTT blitt enige om at bistilling forutsetter hovedstilling hos en annen arbeidsgiver, og brukes til å
styrke samarbeid innen forskning og undervisning, nyttiggjøre seg kompetanse i sektoren som det
enkelte universitet ikke selv har og til å innhente kompetanse innen spesielle fagområder. Dersom
dette ikke er tilfelle, skal vedkommende ansettes i en deltidsstilling etter reglene i statsansatteloven.
Bestemmelsen gjelder “undervisnings- og forskerstilling”. KD har bekreftet at bestemmelsen kan
brukes for alle undervisnings- og forskerstillinger. Dette innebærer i praksis stillingskodene på

1

UiB, UiO, NTNU og UiT
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lønnsplan 17.510 og 90.400. Bistillingene registreres i DBH ved en avmerking ved siden av
stillingstype, med verdi «2».
DBH-RAPPORTERING PÅ LOVHJEMMEL

Arbeidsgruppen har diskutert utfordringene med rapportering og institusjonenes praksis for
rapportering. Gruppen mener en bedre måte å sikre en ensartet rapportering på, kan være å
rapportere med bakgrunn i lovhjemmel. De som innehar åremålsstilling eller bistilling kan da sorteres
etter uhl. §§ 6-4 eller 6-6, og på den måten gi en mer korrekt oversikt. Arbeidsgruppen har vært i
dialog med departementet og NSD om dette underveis i sitt arbeid. Ifølge NSD vil det å legge til et
ekstra felt i eksisterende tabell være enkelt teknisk.
TIMELØNN

Ansatte i DBH-registreringen er personer som utdanningsinstitusjonen har arbeidsgiveransvar for og
som mottar full eller delvis lønn på tellingstidspunktet 1.10 hvert år. Personer som er ansatt på
timebasis (timelærere, hjelpelærere osv.), personer på ventelønn og sivilarbeidere rapporteres ikke.
Dette har ført til at det i sektoren ikke er vanlig å rapportere ansatte på timelønn til DBH.
Det at personer som er ansatt på timebasis (timelærere, hjelpelærere etc.) ikke skal rapporteres,
antar arbeidsgruppen kun er ment å gjelde for de ansatte som i Forskrift til lov om statens ansatte
m.v. § 2 (1) e) er unntatt fra statsansatteloven. Dette er forelesere, hjelpelærere, øvingslærere,
timelærere og praksisveileder med mindre enn 37,5 % av full stilling, eksamenssensorer og
eksamensinspektører. Alle andre ansatte skal dermed rapporteres i DBH etter de vanlige kriterier,
selv om de ikke er registrert med fast månedslønn:
INTERNKONTROLL

Erfaringer fra de årlige rapporteringsrundene og ulikheten som finnes mellom institusjonene i
tallgrunnlaget som rapporteres inn, tilsier at det må etableres gode rapporteringsrutiner og
gjennomføres systematisk arbeid med å kvalitetssikre registrering av personaldata gjennom året og
før rapportering til DBH. Rapporteringsmøter og jevnlige dialogmøter kan være et nyttig virkemiddel i
arbeidet og vil resultere i økt oppmerksomhet omkring alle viktige detaljer i rapporteringen. Ikke
minst kan arbeidet med å redusere andelen midlertidige ansatte gjøre det nødvendig med ekstra
grundig kvalitetskontroll bl.a. av lovhjemler for midlertidige ansettelser.
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BESTE PRAKSIS - TILTAK SEKTOREN HAR ERFARING MED

GJENNOMGANG AV ARBEIDSAVTALER

TRE ÅRS-REGELEN OG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MIDLERTIDIG ANSETTELSE

Institusjonene erfarer fra tidligere gjennomganger av midlertidige arbeidsforhold at noen ansatte har
fått omgjort midlertidige ansettelsesforhold til faste. I hovedsak har dette vært administrativt/teknisk personale. Etter endringen i statsansatteloven og forskrift til denne, har gjennomgang av
midlertidige ansettelsesforhold for undervisnings- og forskningspersonale også vist seg
formålstjenlig. I tidligere forskrift kunne midlertidig UFF-ansatte ikke gjøre gjeldende fortrinnsrett
dersom de var ansatt for å utføre oppdrag som var eksternt finansiert. Den tidligere fireårs-regelen
fikk dermed liten praktisk betydning for denne gruppen ansatte med hensyn til krav om fast
ansettelse.
Ved UiO har universitetsstyret vedtatt tiltaksplan der et spisset tiltak sier at lokale enheter skal
gjennomgå ansettelser utover tre år og følge opp omgjøring til faste stillinger i henhold til
statsansatteloven. Dette tiltaket skal nå følges opp i lokale og sentrale drøftingsmøter med de
tillitsvalgte. Videre blir det tema i styringsdialogen mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen.
NMBU har i 2019 gått gjennom de midlertidige stillingene for å se om det er ansatte som har krav på
fast stilling for fortløpende å gjøre om til fast stilling for de som har krav på dette. Av 220 midlertidig
ansatte har institusjonen identifisert cirka 29 ansatte som har krav på fast stilling, samt ytterligere 25
arbeidsforhold som skal vurderes nærmere. Arbeidet gjøres ved at Personal- og
organisasjonsavdelingen foretar en fortløpende konkret juridisk vurdering i samarbeid med hvert
enkelt fakultet/avdeling, og vurderer de stillinger det er knyttet usikkerhet til. I forkant er det sendt
ut lister til fakultetene/avdelingene med status rundt midlertidige tilsettinger som er rundt tre år
som fakultetene/enhetene må gjøre rede for. Tiltaket har hatt flere positive effekter utover
omgjøring fra midlertidig til fast stilling, bl.a. en økt bevissthet omkring de formelle kravene til
midlertidige stillinger, at økt kunnskap har en forebyggende effekt, og mer tilbakeholdenhet når man
ser at midlertidige tilsettingsforhold er underlagt kontroll.
UiB har påbegynt en tilsvarende gjennomgang. UiB har samme erfaring som NMBU og har samtidig
avdekket at det er forhold som tyder på at hjemmelen for midlertidig ansettelse for en periode på
inntil seks måneder blir misbrukt. Bestemmelsen skal kun anvendes når det har oppstått et
uforutsett behov, jf. statsansatteloven § 9 (1) e). Bestemmelsen er ikke ny ved statsansatteloven,
men vilkåret “uforutsett behov” ble presisert i lovteksten. Ifølge forarbeidene skal ordningen ikke
benyttes som en generell adgang til å ansette midlertidig for å unngå faste ansettelser. Det skal
således være et klart behov for å ha noen ansatt i en kort periode, eventuelt i en overgangsperiode.
Det er videre ikke anledning til å strekke perioden utover seks måneder, selv om behovet for den
midlertidige fremdeles finnes. Det er heller ikke adgang til å ta en midlertidig ut av tjenesten for en
kort periode, for deretter å ansette vedkommende midlertidig igjen, med samme hjemmel.
Gjennomgangen tyder på at det ved enkelte enheter ikke er uvanlig at noen har gjentagende
kortvarige ansettelsesforhold i forbindelse med undervisningsoppgaver i høstsemesteret og
vårsemesteret. Noen av disse korte ansettelsesforholdene kunne vært unngått gjennom bedre
7
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bemanningsplanlegging ved enhetene og gjennom bedre kontroll hos de lokale
ansettelsesmyndighetene. I noen tilfeller har arbeidstakeren startet et slikt kortvarig
ansettelsesforhold før det formelt er godkjent av ansettelsesmyndigheten.
Erfaringen ved UiO, NMBU og UiB er at slike gjennomganger er ressurskrevende, men at de samtidig
gir gode effekter. En årlig gjennomgang er en fornuftig bruk av et slikt tiltak og en slik gjennomgang
kan også settes i sammenheng med dialogen virksomheten skal ha med tillitsvalgte rundt bruken av
midlertidige stillinger. Ved UiO er det en del av en tiltaksplan. I samme tiltaksplan er det også gjort til
tema i styringsdialogen mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsene.
Det kan også være grunn til å innskjerpe bruken av kortvarige ansettelser inntil seks måneder i
overensstemmelse med lovhjemmelen for slik ansettelse. En mulighet er å kreve skriftlig begrunnelse
fra enheten i hvert enkelt tilfelle og samtidig sikre at ansettelsesmyndigheten ved fakultetet og i
sentraladministrasjonen formelt har godkjent ansettelsen før tiltredelse.
ANSETTE FAST SELV OM DET ER HJEMMEL FOR MI DLERTIDIG ANSETTELSE

Enkelte av institusjonene har vedtatt ordninger som innebærer at medarbeidere ansettes fast selv
om det er hjemmel for midlertidig ansettelse.
Universitetet i Bergen har gjennom styrevedtak etablert ny praksis for teknisk-administrativt
personale og for vitenskapelige stillinger. Når det gjelder den første gruppen er praksis den at for
administrative stillinger er muligheten for midlertidige ansettelser begrenset til vikariat i forbindelse
med rettighetsbaserte permisjoner. Tekniske stillinger følger også samme hovedregel, men med en
åpning for midlertidighet når det er midlertidig behov for ansatte med særskilt spisskompetanse.
Forskere på eksternfinansierte prosjekter ansettes som hovedregel fast dersom prosjektene har
varighet på over to år.
NTNU har gjennom analyser funnet at de ved å minimalisere antall midlertidige ansettelser over 18
mnd. vil oppnå en tydelig reduksjon av midlertidigheten. Dette ble diskutert i sak til NTNUs styre i
2019, og styret vedtok på bakgrunn av dette at det bare i spesielle tilfeller skal kunne ansettes
midlertidig ut over 18 mnd. I forbindelse med ny styresak i 2020 om midlertidighet vil de undersøke
effekten av dette vedtaket, og på bakgrunn av ny statistikk vurdere å sentralisere myndigheten til å
vedta langvarige midlertidige ansettelser.
Ved ansettelse i midlertidig stilling bør virksomhetene undersøke om den som ansettes kan anses
som fast ansatt i henhold til tre-årsregelen, eventuelt om det vil skje i løpet av kontraktstiden. Den
ansatte kan i slike tilfeller ansettes fast fra tiltredelse i den nye stillingen.

HRS ROLLE OG BEMANNINGSPLANLEGGING
HRS ROLLE

Flere institusjoner har gode erfaringer med fastsetting av måltall for reduksjon av midlertidighet i
kombinasjon med systematisk oppfølging av utviklingen. Det systematiske arbeidet kan planlegges og
gjennomføres i tett samarbeid med sentral HR-avdeling og enhetene gjennom året og ha et særskilt
fokus i ledelsens eller HR-avdelinges dialogmøter med enhetene. HR bør også sørge for at arbeidet
8
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med å redusere antall midlertidige ansettelser og rekrutteringsprosesser generelt får en sentral plass
i lederopplæring ved institusjonen.
Kompetanseheving på temaer knyttet til midlertidighet rettet mot ledere på alle nivåer, inkludert
faglige ledere, vil bidra til større trygghet og kan føre til flere faste ansettelser. Alle ledere og
personalmedarbeidere må være godt kjent med når det kan ansettes midlertidig og begrensningene
statsansatteloven setter for midlertidige ansettelser. Det bør også vurderes fra sentralt hold hvilke
virkemidler som kan være aktuelle å innføre for enheter som ikke når de fastsatte mål for reduksjon
av andelen midlertidige stillinger.
Når det gjelder sentral styring med ansettelser har UiB vurdert det som formålstjenlig at sentral HRavdeling må godkjenne utlysninger av midlertidige stillinger. Det er utarbeidet sjekklister som
fagmiljøene må forholde seg til ved søknad om midlertidige stillinger. En slik løsning har vært
ressurskrevende og kan virke tungvint, men UiBs erfaring er likevel at det har vært nødvendig for å
nå målene om å redusere antall midlertidige ansatte. Erfaringer fra de to årene ordningen har vart, er
at andelen midlertidige forskere har gått ned og andel faste økt.
I 2018 ble den sentrale HR-avdelingen ved UiS og HR-funksjonene ved fakultetene slått sammen til én
sentral HR-avdeling. En av målsetningene var å få gjennomført en mer enhetlig personalpolitikk ved
universitetet og bedre oppnåelse av institusjonelle mål, herunder reduksjon av midlertidige
ansettelser. Sammenslåingen har blant annet bidratt til bedre kompetanse blant HR-medarbeiderne
og som følge av det, mer fokus på å redusere midlertidigheten. Fra 2018 er midlertidigheten redusert
noe. Siden HR-medarbeidernes rolle i rekrutteringsarbeidet er styrket gjennom omorganiseringen og
man allerede har sett en viss reduksjon av midlertidighet, er det grunn til å tro at sentralisering av
HR-arbeidet kan være et hensiktsmessig virkemiddel.
Personalreglement for Høgskolen i Innlandet fastsetter at ansettelsesmyndigheten utover de
stillinger som etter UH-loven skal ansettes av styret, er sentralisert til to ansettelsesorganer. Den
sentraliserte ansettelsesmyndigheten med dekaner som innstillende myndighet gir bl.a. bedre
mulighet for en samlet politikkutøvelse for høgskolen. Det er ansettelsesorganene som vedtar
utlysning av UFF-stillinger og utlysning av stilling vedtas på grunnlag av fakultetets plan for
bemanning, vurdering av kompetansebehov og innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid
gjelder for fakultet/institutt. Innstillende myndighet fremmer anmodning om utlysning til
ansettelsesorganet. Ved anmodning om midlertidig ansettelse, skal begrunnelse for midlertidighet
angis særskilt og i henhold til bestemmelser i lov om statens ansatte med tilhørende forskrift.
BEMANNINGSPLANLEGGING

UiS praktiserer bemanningsplanlegging for perioder på tre år. Bemanningsplanleggingen er basert på
langsiktige økonomiske prognoser, forventet aldersavgang, planlagte nye stillinger mv. I planen har
det vært lagt inn målsettinger når det gjelder midlertidig ansettelser, kjønnssammensetning og
kompetanse. Den overordnete bemanningsplanen viser således rekrutteringsbehovet for årene
fremover både samlet for universitetet og for den enkelte enhet. Systematisk arbeid med og
oppfølging av planen er et hensiktsmessig hjelpemiddel til å redusere midlertidighet. For eksempel
kan den bidra til at prosessen med å rekruttere erstatter for en som skal pensjoneres, starter tidlig
nok slik at en unngår å ansette vikar.
TE Plan er et ressurs- og personalplanleggingsprogram som er utviklet av TimeEdit og som er tatt i
bruk ved alle fakulteter ved Høgskulen på Vestlandet. Når alle data er registrert i TE Plan vil alle
9
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fagansattes arbeidsplaner være samlet i en felles database, noe som også danner grunnlag for et
velegnet rapporteringsprogram. Fra databasen vil man lett kunne hente ut gode styringsdata på
ressurs- og personalsituasjonen på det enkelte studieprogram/institutt/fakultet, kartlegge bruken av
kompetanse i undervisningen og andre typer nøkkeltall for virksomheten.
Ved NMBU brukes et verktøy (se figur under) som fungerer som et datavarehus, som henter data fra
UBW (økonomi-, lønns- og personaldatasystemet) og setter dette sammen til rapporter som egner
seg for måling og styring på eksterne og interne krav. For midlertidighet kan NMBU eksempelvis ta ut
oversikter over status per dato. Oversiktene kan drilles ned på ulike kategorier og ulike enhetsnivåer.
På den måten kan NMBU også følge utviklingen over tid med bl.a. en årssluttprognose. Det gir en
indikasjon på om man når målet for inneværende år, eller om man må sette inn særskilte tiltak.

I tillegg har NMBU utarbeidet en veileder for ledere og fakulteter i arbeidet med å redusere
midlertidige stillinger. Det er en hjelp og rettledning til lokale ledere ved vurdering av om det er
grunnlag for å gjøre unntak gjennom midlertidig ansettelse. Dette er et supplement til nødvendig
kontroll og oppfølging med midlertidige stillinger.
UiS har et lignende system som NMBU med mange av de samme funksjonene, det samme har UiB.
På denne måten har alle enheter i organisasjonen tilgang til informasjon om utviklingen når det
gjelder midlertidig ansatte. Tallene oppdateres månedlig. Selv om systemet i seg selv ikke bidrar til å
redusere midlertidighet, er det et viktig redskap for å ha oppdaterte tall som utgangspunkt for
innsatsen som må gjøres for å nå målene.
Sektoren har ikke et eget HR- og personalsystem. Sektoren bruker en kombinasjon av lønnssystemer,
sak/arkiv-systemet og fysiske personalarkiver som personalsystem, men disse inneholder ikke
funksjonalitet eller integrasjoner som gjør at ledere eller HR-medarbeidere smidig og effektivt har
oversikt over personalressurser, kompetanse, finansieringsutløp m.m. Det gjør at lederstøtte i
fortrinnsrettsaker, tilvisningssaker mv. blir tungvint, manuell og krevende å følge opp.
I påvente av HR-system med slik funksjonalitet, utvikler enkelte institusjoner egne
minimumsløsninger for å kunne tilby ledere i organisasjonen, og på tvers av nivåer, noe system10
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støtte. UiB har f.eks. fått utviklet en tilpasning i lønnssystemet som gir mulighet for å registrere og
vise varighet av ekstern finansiering og som således svarer til et minimum av nødvendig fremtidig
system-støtte.

ANDRE TILTAK ARBEIDSGRUPPEN ANBEFALER

LEDERFORANKRING

Planer og tiltak for å redusere midlertidigheten må på generelt grunnlag forankres og vies stor
oppmerksomhet hos den øverste ledelsen i virksomhetene, og videre i den faglige og administrative
lederlinjen. Dette kan bl.a. skje gjennom jevnlig diskusjon og oppfølging i faste møtearenaer og
gjennom styringslinjen. Det er særskilt viktig å ha stor oppmerksomhet på områder hvor den store
andelen midlertidighet oppstår. Når det gjelder vitenskapelige stillinger er det først og fremst ved
instituttene og i prosjekter ved disse enhetene.
Den enkelte institusjon er én arbeidsgiver, og utlysing av midlertidige stillinger bør derfor også følge
de samme retningslinjer i hele virksomheten. Ved hver grunnenhet merkes presset fra prosjektledere
for å få ansatt de personene man ønsker inn i sitt prosjekt. Prosjektlederne er ikke de som blir
ansvarlig for å finne annen passende stilling til de ansatte ved utløpet av prosjektperioden. Det
ansvaret påhviler virksomheten og krever større grad av sentral styring og kontroll i forbindelse med
ansettelser, gjennom den faglige lederlinjen ved institusjonen.
En konsekvens av dette kan dermed være en utvikling mot en forsterket faglig ledelsesmessig styring
av eksternt finansierte prosjekter, og at prosjektene i større grad knyttes til sentrale
forskningsområder for instituttene. På den måten vil det være større sannsynlighet for at de som
ansettes fast på eksternfinansierte midler, har en kompetanse som kan overføres videre på andre
prosjekter. Et dilemma ved dette er at den akademiske frihet som den enkelte forsker har i sin stilling
kanskje kan bli utfordret ved en sterkere styring av aktivitet inn mot sentrale forskningsområder.
Institusjonene opplever også utfordringer knyttet til unntak fra utlysningsplikten og
kvalifikasjonsprinsippet i Forskrift til lov om statens ansatte mv. § 3 (3) - “Det kan gjøres unntak fra
statsansatteloven § 3 til § 7 ved ansettelse av arbeidstakere i staten som skal utføre oppdrag som er
eksternt finansierte”. I høringsnotatet om endringer i forskriften skriver Kommunal- og
moderniseringsdepartementet følgende om behovet for en slik bestemmelse:
Adgangen til å gjøre unntak fra enkelte bestemmelser for eksternt finansierte oppdragstakere
skyldes at oppdragsgiver noen ganger ønsker at bestemte personer skal utføre arbeidet. I
samarbeidsprosjekter kan det også være forutsatt at noen fra oppdragsgiveres egen
virksomhet skal delta i et prosjekt eller lignende Dette kan være viktig hvor hensikten er at
kompetanse skal overføres. Det kan også være behov for en rask ansettelsesprosess i slike
tilfeller, slik at for eksempel en sakkyndig bedømmelse av søkere ikke kan gjennomføres. Den
enkelte virksomhet må da ha adgang til å gjøre unntak fra de ordinære reglene knyttet til
ansettelsesprosessen.
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Institusjonene er enig med uttalelsen i høringsnotatet og det er utvilsomt behov for en slik
unntaksbestemmelse. Samtidig er det ikke usannsynlig at det ansettes flere etter bestemmelsen i dag
enn de bestemmelsen strengt tatt var ment å omfatte. Det medfører igjen flere midlertidige ansatte
og flere med en “spisset” kompetanse som det er vanskeligere å overføre til andre stillinger ved
avslutning av prosjektene.
De enkelte institusjonene bør derfor diskutere intern praksis og vurdere behov for å fastsette
institusjonelle retningslinjer for når bestemmelsen kan anvendes. Tiltakene må være godt forankret
gjennom hele ledelsesstrukturen i virksomheten, spesielt i faglig linje.

KARRIEREPLANLEGGING

De siste årene har den økte satsingen på forskerutdanning ført til stor økning i antallet
doktorgradskandidater. Dette er bevisst nasjonal politikk for å heve kunnskapsnivået i samfunnet
generelt. Utdanningskapasiteten er dimensjonert for å ivareta hele samfunnets behov, som
instituttsektoren, næringsliv, industri, helsevesen m.m. For en tid tilbake ble fremtidsmulighetene for
forskerrekrutter i akademia problematisert («lausungeaksjonen»). Nasjonale og institusjonelle
undersøkelser viser at mange av stipendiater ønsker seg en karriere innenfor universitets og
høgskolesektoren, langt flere enn hvor mange som kan sluses inn i ledige undervisnings- og
forskerstillinger.
Ansatte i postdoktorstillinger er i prinsippet i samme situasjon som stipendiatene. Selv om det dreier
seg om færre, er også disse i et «utdanningsløp» med sikte på å oppnå høyere kompetanse. Også for
disse vil det være på langt nær nok ledige førsteamanuensisstillinger /professorater når
postdoktorperioden er omme.
Det fremstår derfor som et godt personalpolitisk tiltak å veilede stipendiater og postdoktorer slik at
de gjøres kjent med jobbmulighetene utenfor akademia, og at de ser seg tjent med en karriere
utenfor universitets og høgskolesektoren.
Også midlertidige ansatte forskere kan veiledes og gis hjelp til en karriere ut over å være midlertidig
ansatt i virksomheten. Flere institusjoner planlegger etablering av slike tjenester.

BRUK AV STILLING SOM HØYSKOLELEKTOR OG UNIVERSITETSLEKTOR

Høyskolelektor (1008) og universitetslektor (1009) er stillingskoder som ofte benyttes til midlertidige
undervisningsoppdrag og vikar i undervisningsdelen av faste stillinger, for eksempel i forbindelse
med frikjøp og permisjoner.
HINN er et eksempel på en UH-institusjon hvor midlertidige ansettelser i stor grad er knyttet til
eksternfinansiert undervisningsvirksomhet. Eksternt finansierte undervisningsoppdrag utvikles gjerne
av fast ansatte som videre frikjøpes fra ordinær undervisningsvirksomhet for å utføre
oppdragsvirksomheten. Dette fører til behov for å rekruttere vikarer til å utføre den ordinære
bevilgningsfinansierte utdanningsvirksomheten. Det er fordeler med en slik praksis bl.a. ved at
fagmiljøene får en sterk kopling mellom den ordinære virksomheten og oppdragsvirksomheten, men
praksisen innebærer også utfordringer knyttet til behov for relativt mange vikarer og midlertidige
ansettelser. Ved HINN gjøres det løpende vurderinger av hvor stor risiko institusjonen kan ta med
12
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tanke på å bemanne opp med faste ansettelser knyttet til denne kombinasjonen av ordinær
utdanningsvirksomhet og eksternfinansiert oppdragsvirksomhet.
UiB har nylig hatt en gjennomgang av midlertidige universitetslektorstillinger ved sine fakulteter. For
tre av universitetets syv fakulteter utgjør disse stillingene fra 1/3 til om lag ½ av alle midlertidige
stillinger. Ved de øvrige fakultet utgjør denne gruppen kun en mindre prosentandel av de
midlertidige ansatte.
UiB er opptatt av at den faglige virksomheten som hovedmodell skal ivaretas av kombinerte
forsknings- og undervisningsstillinger. Omfanget midlertidige stillinger i lektorkategoriene tyder på at
det ikke er like enkelt å opprettholde hovedmodellen i praksis. Dersom bruken av vikarer til
undervisningsdelen av faste stillinger skal reduseres, vil det mest sannsynlig innebære endringer av
etablerte driftsmodeller ved institusjonen. UiB vurderer å utvide bruken av faste lektorstillinger for å
dekke behov for sterkere kobling mot arbeidslivet ved en rekke utdanninger, samt for å øke
innsatsen knyttet til etter- og videreutdanning. Ansettelser i slike stillinger vil mest sannsynlig stille
krav om bredere undervisningserfaring enn det som i dag er vanlig i lektorstillingene. For noen av
undervisningsoppgavene, for eksempel ved ex.phil. og språkopplæring, kan det sikkert også være
aktuelt å ansette flere fast selv om det vil innebære arbeidsfrie perioder i løpet av året.

ØKONOMISK BUFFER MELLOM OPPDRAG - BROFINANSIERING

Ved utløp av eksternfinansierte prosjekter er det en utfordring å finne annen passende stilling til de
forskerne som ble ansatt inn i prosjektene. Dette arbeidet må begynne i god tid før avslutning av
prosjektene for sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver, og det er avgjørende at ansvaret blir plassert i
lederlinjen. Likevel vil det være noen som ikke har fått nye arbeidsoppgaver/stilling ved utløpet av
prosjektperioden. En økonomisk buffer kan bidra til at virksomhetene klarer å finne nye stillinger til
flere forskere som er ansatt på eksternfinansierte prosjekt. En økonomisk buffer bør likevel være for
en kortere periode og det enkelte ansettelsesforhold bør vurderes med hensyn til innleverte og
pågående prosjektsøknader.
Dersom brofinansiering mellom to prosjektperioder skal kunne bli en realitet, bør virksomhetene stå
friere i tildeling av arbeidsoppgaver enn i prosjektperioden uten at det gir den ansatte utvidede
rettigheter til andre stillinger. Det samme må være situasjonen med hensyn til hvem som finansierer
perioden mellom oppdragene. Hvis ikke kan risikoen med en slik ordning bli for høy for
virksomhetene ved at det blir vanskeligere å dokumentere at det er saklig grunn for oppsigelse
(finansiering av eksternt finansierte stillinger opphører). Tilrettelegging for “bro-finansiering” viser at
institusjonene tar på alvor at de får flere fast ansatte forskere på eksternt finansierte prosjekt og som
man ønsker å finne andre løsninger for enn oppsigelse når finansieringen opphører.
I sak til NTNUs universitetsstyret i 2018 påpekes ønskeligheten av å opprette økonomisk buffer som
kan benyttes til avlønning av eksternt finansierte prosjekt-medarbeidere under prosjekttørke med
målsetning om å unngå oppsigelse. Det ble ikke ansett som naturlig at en slik buffer ligger på NTNUnivå på grunn av de store forskjellene mellom fakultetene hva angår omfanget av eksternt finansiert
virksomhet. Det ble åpnet for at slik buffer kunne etableres på enkelte institutt der dette er naturlig,
og at bl.a. overheadmidler kan benyttes for å skape en slik buffer.
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UiO og UiB ønsker også å utrede mulighetene og modeller for at enhetene kan gjøre finansielle
avsetninger for å etablere en form for økonomisk buffer for å finansiere tiden mellom et prosjekt
opphører og ett nytt starter.

LOVER, REGLER OG PROSEDYRER

PRAKTISERING AV UHL. § 6-5
IKKE KVALIFISERT FOR FAST ANSETTELSE – PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE

Gjennomgang i arbeidsgruppen har vist at institusjonene har noe ulik praksis med hensyn til bruken
av uhl. § 6-5 (1) når søkere til faste vitenskapelige stillinger ikke oppfyller kravene om pedagogisk
basiskompetanse, eller ikke er kvalifisert for fast ansettelse.
Ved UiS har man praktisert å ansette fast, men med krav om å gjennomføre kurs i
universitetspedagogikk innen to år. Dette krever en del oppfølging med å påse at alle som har denne
forpliktelsen tar kurset. I den senere tid har det vært pågang fra vitenskapelig ansatte om å få delta
på kursene. Dette ser ikke ut til å ha vært knyttet til forpliktelsen til å gjennomføre kurset innen to år,
men heller at kravet til utdanningsfaglig kompetanse for å bli professor blir strengere.
UiT Norges arktiske universitet har i de senere år gjort omfattende bruk av universitets- og
høyskolelovens § 6-5 (1), som gjerne blir kalt ansettelse på kvalifiseringsvilkår. Ansettelse på
kvalifiseringsvilkår vil si adgangen til å ansette midlertidig i undervisnings- og forskerstilling dersom
det ikke har meldt seg klart kvalifiserte søkere. Ved rapportering til Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH) i 2018 hadde UiT 68 slike årsverk, som økte til 102 for 2019. Dette utgjør over tre
prosentpoeng av andelen midlertidig ansatte ved UiT. De fleste av disse er ansatt i stilling som
førsteamanuensis.
Det har vært to hovedgrunner til den omfattende bruken av ansettelse på kvalifiseringsvilkår ved UiT.
Det er for det første en utfordring å oppnå et tilstrekkelig godt rekrutteringsgrunnlag for utlyste
undervisnings- og forskerstillinger på alle fagområder, slik at det melder seg søkere som er fullt ut
kvalifiserte. Det andre at er UiT og andre institusjoner de senere årene har økt kravene til
utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk, og at ikke alle søkere oppfyller disse
kravene på søknadstidspunktet. UiT har sluttet seg til UHRs krav til pedagogisk basiskompetanse, og
har stilt krav om dokumentasjon gjennom en pedagogisk mappe, noe som innebærer en samlet og
systematisk framstilling etter bestemte kriterier. Samlet sett har ordningen med ansettelse på
kvalifiseringsvilkår vært et hensiktsmessig virkemiddel for UiT. Ordningen har gjort det mulig å
rekruttere til stillinger, kombinert med klare krav til utvikling av nyansattes utdanningsfaglige
kompetanse. Dette oppnås gjennom et strukturert tilbud og opplegg gjennom kvalifiseringsperioden,
og den ansatte gis overgang til fast stilling så snart det vilkåret som ble satt ved ansettelsen er blitt
oppfylt. Ulempen med ordningen har først og fremst vært at den øker andelen midlertidig ansatte
ved institusjonen.
Som nevnt over kan en søker, med hjemmel i uhl. § 6-5 (1), ansettes midlertidig i den utlyste
stillingen når vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering har forutsetninger for å skaffe
seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av en periode på tre år, eventuelt med forlengelse på inntil
14
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seks måneder for å få gjennomført ny vurdering av kvalifikasjonene med sikte på fast ansettelse.
Ordningen minner om det systemet som gjelder for innstegsstillinger med den klare forskjell at
ansettelse på innstegsvilkår er åremålsstilling frem til ny kvalifikasjonsvurdering mot slutten av
åremålet. Åremålsstillingene holdes utenfor KDs oversikt over midlertidige ansettelser, mens det ikke
er tilfelle for de som ansettes midlertidig med hjemmel i § 6-5 (1).
Når det gjelder manglende pedagogisk kompetanse ved ansettelse, skal ansatte i
førsteamanuensisstillinger pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Arbeidsgruppen
mener disse skal ansettes i fast stilling, og at § 6-5 (1) ikke skal anvendes for denne gruppen ansatte.
Konsekvenser av manglende oppfyllelse av vilkårene må i stedet avklares i arbeidsavtalen.
Ved alle de tre ovennevnte ansettelsesformene – ansettelse etter uhl. § 6-5 (1), innstegsstilling og
ved pålegg om oppfyllelse av pedagogiske kvalifikasjoner innen to år - er det fra institusjonenes side
et klart siktemål om fast ansettelse etter en kvalifiseringsperiode. Likevel behandles noen som
midlertidige fra starten av og noen som midlertidig – ansatt på åremål. Den forskjellen virker ikke
helt logisk når midlertidigheten skal måles.
Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene for ansettelse
etter § 6-5 (1), og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å foreta ansettelse,
kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller
kompetansekravene til, jf. § 6-5 (2). Ansettelser etter denne bestemmelsen mener arbeidsgruppen
ikke kan sammenlignes med ansettelser etter § 6-5 (1), og at det er naturlig at slike ansettelser i det
videre blir å regne som en del av midlertidighetsstatistikken.

VIKAR FOR ANSATT I ÅREMÅLSSTILLING

Uhl. § 6-5 (4) gir hjemmel for midlertidig ansettelse som vikar for arbeidstaker som har permisjon for
å være valgt eller åremålsansatt leder. Vikaren må fratre stillingen uten oppsigelse når stillingens
faste innehaver gjeninntrer, selv om vikariatet har vart i mer enn tre år. Har vikariatet vart i mer enn
tre år, skal vedkommende om mulig tilbys annen passende stilling i virksomheten. Vikaren har også
fortrinnsrett til ansettelse i staten på samme vilkår som etter statsansatteloven §§ 19 og 24.
Det er helt klart en ønsket situasjon at fast ansatte professorer/førsteamanuenser søker seg til
åremålsstillinger ved andre institusjoner. I den sammenheng bør det diskuteres om virksomhetene
skal ha en ensartet praksis for innvilgelse av permisjon fra den faste stillingen for å begrense
vikarbruken. Det er ifølge Statens personalhåndbok ikke utarbeidet generelle retningslinjer om
tilståelse av permisjon uten lønn fra tidligere stilling for embets- og tjenestemenn som tilsettes i
åremålsstilling. Praksis har hittil vært at slike permisjoner blir gitt selv om åremålsstillingen er av
noen års varighet. Dette gjelder særlig når vedkommende tilsettes i åremålsstillingen innen samme
virksomhet.
Åremålsansettelse som leder er som regel alltid på mer enn tre år, og ofte mer enn en
åremålsperiode. Institusjonene oppfatter derfor bestemmelsen i uhl. § 6-5 (4) mer som en hjemmel
for oppsigelse av vikaren når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. I et slikt perspektiv kunne disse
vikarene i stedet vært ansatt fast, og at det er å anse som saklig grunn for oppsigelse dersom
vilkårene for fratredelse i bestemmelsen er oppfylt.
15
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PERMISJONSPRAKSIS

Ansatte-permisjoner skaper behov for vikariater, og påvirker dermed omfanget av midlertidige
ansettelser ved institusjonene. I dette punktet gis det forslag til en mer harmonisert og begrenset
praksis for permisjoner i UH-sektoren.
Adgang til permisjon med og uten lønn kan ha ulikt hjemmelsgrunnlag, jf. Statens personalhåndbok
punkt 10.8. Rettigheter til mange typer permisjoner framgår av arbeidsmiljølov, folketrygdlov mv, og
av statlig avtaleverk som Hovedavtalen, Hovedtariffavtaler og felles statlige avtaler og administrative
bestemmelser, som også institusjonene i statlig UH-sektor er omfattet av. Det største potensialet for
endring av institusjonenes praksis for permisjoner gjelder permisjoner uten lønn, og særlig permisjon
ved overgang til ny stilling, internt eller eksternt. Slike avgjørelser ligger til arbeidsgivers styringsrett,
og mulighetene for permisjon skal vurderes i forhold til tjenstlige behov. I den sammenheng vil det
blant annet være mulig å legge vekt på hensyn til institusjonens bruk av midlertidige ansettelser.
Institusjonene har egne retningslinjer og ulik praksis. Ved noen institusjoner er hovedregelen at
ansatte ikke får permisjon ved overgang til fast stilling mens andre ikke har en slik klar hovedregel.
For å bidra til reduksjon av vikarbehov og midlertidige ansettelser, foreslår arbeidsgruppen at den
enkelte institusjon gjør en gjennomgang av bruken av permisjoner ved overgang til annen stilling,
med sikte på god oversikt og reduksjon i omfanget av vikarbruk. Arbeidsgruppen anbefaler at de
institusjoner som ikke allerede har klare retningslinjer, vurderer følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

•

Gjøre tydelige vurderinger av om det av hensyn til tjenesten er mulig å gi permisjon
Legge vekt på om kompetanse som den ansatte vil tilegne seg i ny stilling kan gi merverdi for
egen institusjon
Legge vekt på om den ansatte innehar kompetanse som er særlig viktig for institusjonen å
beholde
Vurdere sannsynlighet for om den ansatte vil komme tilbake etter permisjon
Begrense permisjoners varighet til 6, unntaksvis 12 måneder
Som hovedregel ikke gi permisjon ved overgang til annen fast stilling
Som hovedregel ikke gi permisjon fra den stillingen som den ansatte har, men fra tilsvarende
stilling ved institusjonen, med forbehold om at stillingsinnhold, tittel og tilhørighet kan
endres
Vurdere om behov for vikarer som følge av permisjoner kan løses på andre måter enn
gjennom midlertidige ansettelser

Arbeidsgruppen foreslår at institusjonene i størst grad tillater og legger til rette for permisjoner som
antas å ha direkte faglig interesse for institusjonen eller for UH-sektoren. Det kan gjelde permisjoner
for vitenskapelig ansatte som er begrunnet i et faglig samarbeid med andre institusjoner, aktører i
samfunns- og næringsliv, eller internasjonale partnere. Av hensyn til ledelse og mobilitet i sektoren,
anbefaler vi også at det som hovedregel skal gis permisjon ved overgang til faglig/administrativ
lederstilling, jf. universitets- og høyskoleloven § 6-4 (1) bokstav d. Det vil si fireårige åremålsstillinger
som instituttleder, dekan og tilsvarende stillinger ved andre institusjoner i sektoren.
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TILPASSE ARBEIDSAVTALER TIL FASTE ANSETTELSER MED EKSTERN FINANSIERING

Etter statsansatteloven kan en ansatt sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens
forhold. Det fremgår av forarbeidene at bortfall av eksternt finansiert stilling er en saklig grunn.
Sammenblanding av interne og eksterne økonomiske midler i prosjekter er utfordrende i denne
sammenheng. Det samme er grensedragningen mot utførelse av faste oppgaver i eksternt finansiert
stilling.
Det er et mål at universitetene skal ansette flere faste med ekstern finansiering. Det er imidlertid av
vesentlig betydning å ha mekanismer som sikrer at ansettelsesforholdet kan avsluttes når midlene
faller bort. Et virkemiddel for å begrense utfordringer knyttet til faste ansettelser som finansieres
eksternt, kan være å ha arbeidsavtaler som i tilstrekkelig grad presiserer arbeidstakers oppgaver og
som avgrenser arbeidsområdet til de deler av et prosjekt som finansieres med eksterne midler.
Dersom arbeidsavtalen er klar med hensyn til dette, vil det være enklere å konstatere at stillingen
bortfaller når den eksterne finansieringen opphører.
For å avhjelpe en sammenblanding av interne og eksterne økonomiske midler og arbeidsoppgaver
som knyttes til prosjektet og ordinære løpende arbeidsoppgaver, kan arbeidstakers
ansettelsesforhold deles opp, eksempelvis ved at den ansatte er forsker i en stilling som er tilknyttet
eksternt finansierte midler, samtidig som den ansatte innehar en undervisningsstilling som
inneholder faste arbeidsoppgaver. Stillingenes sammenlagte prosentandeler skal ikke tilsvare mer
enn en fulltidsstilling. En slik løsning vil tydeliggjøre skillet mellom arbeidsoppgaver som knyttes til
det eksternt finansierte oppdraget og faste arbeidsoppgaver. Virkningen av dette er at den ansatte
kan sies opp fra stillingen som er tilknyttet ekstern finansiering uten at det blir problematisk at
vedkommende har hatt faste arbeidsoppgaver.

OPPSIGELSESPROSESSER

Flere institusjoner har utarbeidet prosedyrer som supplerer reglene om oppsigelse i
statsansatteloven og forvaltningsloven. I tilfeller hvor det er aktuelt med oppsigelse grunnet
virksomhetens forhold, herunder tilfeller hvor statens virksomheter får generelle kutt i
bevilgningene, oppgaver som følge av omstilling og effektivisering bortfaller, finansiering av eksternt
finansierte stillinger opphører og tilfeller hvor ansatte ønsker ikke å følge med ved flytting, er det
prosedyre ved UiO at arbeidstaker informeres om prosessen rundt mulig bortfall av stilling så tidlig
som mulig. Det skal være en åpen dialog og drøfting mellom partene knyttet til praktiske
konsekvenser, og klarlegging av om det faktisk er grunnlag for å avslutte ansettelsesforholdet eller
om det finnes andre løsninger. UiB har også utarbeidet tilsvarende prosedyrer.
Ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, er medfører prosedyrene at det ved UiO og UiB skal
gjennomføres en kartleggingsprosess av om det finnes annen passende stilling for arbeidstaker.
Kartleggingsprosessen skal gjennomføres før det fattes oppsigelsesvedtak, og skal minimum strekke
seg over en periode på 14 dager, men bør påbegynnes allerede ved initiering av
oppsigelsesprosessen. Ansvaret for kartlegging av interne omplasseringsmuligheter er lagt til nivået
som har ansatt arbeidstaker. Arbeidstaker innkalles til kartleggingssamtale før kartleggingsprosessen
iverksettes for å klargjøre kvalifikasjoner og diskutere muligheter. Kartleggingen avgrenses til
relevante stillinger kunngjort på nettsidene, og dersom det kunngjøres relevante stillinger skal
17
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enheten stillingen er knyttet til, vurdere den aktuelle arbeidstaker opp mot stillingens
kvalifikasjonskrav. Dersom arbeidstaker fyller stillingens formelle krav, innkalles vedkommende til
intervju. Innstillingsmyndigheten foretar så en helhetlig vurdering av arbeidstakers faglige og
personlige kompetanse sett i forhold til kvalifikasjonskrav i stillingen, og utarbeider en skriftlig
vurdering. Dersom arbeidstaker etter dette anses som kvalifisert skal innstillingsmyndigheten
innstille på ansettelse overfor ansettelsesrådet.
Dersom det ikke konstateres aktuelle ledige stillinger i kartleggingsperioden, sendes forhåndsvarsel.
Dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold, eller enheten er usikker knyttet til det rettslige
grunnlaget for oppsigelse, er praksis ved UiO at enheten før forhåndsvarsel sendes, skal kontakte
UiOs avdeling for personalstøtte som foretar en konkret vurdering av rettslig grunnlag for oppsigelse.
Etter dette følger lovens saksbehandlingsregler om vedtak i ansettelsesorganet og klageadgang.
UiO er på nåværende tidspunkt i en prosess med å utarbeide nye prosedyrer for oppsigelse. I de nye
prosedyrene vil det være et enda større fokus på å sikre rutiner for kvalitetssikring av lokale enheters
oppsigelsesgrunnlag, fremgangsmåte ved oppsigelse av arbeidstaker og gjennomføring av
kartleggingsprosess. Helt konkret vil UiO vurdere at kartleggingen foretas av UiO sentralt.
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ARBEIDSGRUPPENS OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER
Arbeidsgruppens oppdrag har vært å kartlegge beste praksis, klargjøre anvendelse av lover, regler og
prosedyrer og komme med konkrete innspill til tiltak og virkemidler som institusjonene kan benytte
for å arbeide for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren. Arbeidsgruppen mener det viktigste
enkelttiltaket for å redusere midlertidigheten handler om ledelsesfokus og -oppfølging.
Ledelsesoppmerksomhet og god forankring av tiltak gjennomgående i hele lederlinjen.
Oppsummeringen under viser til anbefalinger på tiltak og virkemidler som arbeidsgruppen mener vil
kunne ha effekt på reduksjon av midlertidighet på kort og noe lengre sikt. Institusjonenes ulike
størrelse og organisering vil imidlertid kunne ha betydning for implementering av de ulike tiltakene i
den enkelte virksomhet.

ARBEIDSAVTALER OG ANSETTELSE

Systematisk gjennomgang av arbeidsavtaler og personaldata:
•
•
•
•
•

Omgjøre midlertidige ansettelsesforhold til faste: Årlig gjennomganger av alle midlertidige
ansettelsesforhold, og omgjøring til fast ansettelse for de som har rett til dette.
Ansette fast selv om det er hjemmel for midlertidighet
Bedre kontrollrutiner med hjemmel for midlertidig ansettelse
Gode rapporteringsrutiner og kvalitetskontroll på personaldata
Etablere felles arbeidsavtaler for ansatte på eksternfinansierte midler

HRS ROLLE OG BEMANNINGSPLANLEGGING

•
•
•
•
•
•

Innføre måltall for reduksjon av midlertidighet og utvikling av tiltaksplaner
Følge opp måltall og tiltak i dialogmøter
Lederopplæring (lover, regler, prosedyrer og leders ansvar)
Midlertidige stillinger med varighet over 18-24 måneder må godkjennes av sentral HR-enhet
Innføre langsiktig bemanningsplanlegging for å unngå vikarbehov og sikre god overlapp
mellom stillinger
Ta i bruk system for ressurs- og personalplanlegging

LEDERFORANKRING

•
•
•

Sikre gjennomgående lederforankring på tiltak som innføres. Leder av grunnenhetene er
spesielt sentrale
Etablere en så lik arbeidsgiverpraksis som mulig i institusjonene
Vurdere innføring av institusjonelle retningslinjer for bruk av §3 (3) i forskrift til
statsansatteloven.

KARRIEREPLANLEGGING

•

Etablerer karriererådgivningstjenester for å vise karrieremuligheter i og utenfor institusjonen

BROFINANSIERING

•

Etablere brofinansieringsordning for økonomisk buffer mellom prosjekter
19
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LEKTORSTILLINGER

•

Flere faste lektorstillinger for å dekke permanente og langvarige behov for vikarer i
forbindelse med ulike frikjøp

PRAKTISERING AV UHL §6-5

•
•

Etablere felles sektorpraksis
Be KD vurdere endringer i § 6-5 (1) og (4). Institusjonene mener behovet for midlertidighet
etter disse bestemmelsene er underordnet med hensyn til behovet for avslutning ved
manglende oppnåelse av kvalifikasjoner (1) og når gitt vilkår inntreffer (4).

PERMISJONER

•

Etablere felles permisjonspraksis i sektoren

OPPSIGELSER

•

Etablere felles oppsigelsesprosedyrer for sektoren
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VEDLEGG

MIDLERTIDIGHET I UH-SEKTOREN. TALL FOR 2019

Departementet publiserer hver vinter en tilstandsrapport for høyere utdanning. Tallmaterialet her er
hentet fra DBH-rapportering året i forkant. Under presenteres tall fra tilstandsrapporten slik de vil
fremkomme i 2020.
TABELL 1 ANDEL MIDLERTIDIGE ÅRSVERK I UNDERVISNINGS - OG FORSKERSTILLINGER,
SAKSBEHANDLER/UTREDERSTILLINGER OG STØTTESTILLINGER TIL UNDERVISNING OG FORSKNING,
2009-19
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Universitetet i
Tromsø - Norges
arktiske universitet

25,1

23,6

24,7

22,0

19,9

18,6

18,9

17,5

18,1

19,6

20,0

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

20,4

20,2

19,4

17,5

16,6

15,6

15,9

15,8

16,2

17,5

18,6

Universitetet i Oslo

22,0

21,6

22,0

20,1

19,0

19,6

19,4

19,9

19,3

17,9

15,5

Universitetet i
Stavanger

16,2

16,1

17,4

16,0

15,9

16,0

16,0

15,7

16,3

15,2

14,6

Universitetet i
Sørøst-Norge

17,3

14,8

13,5

12,2

13,3

13,7

11,8

13,1

13,5

13,3

13,9

Nord universitet

16,4

15,3

14,2

12,9

12,9

13,9

12,1

15,0

13,5

13,4

12,3

Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet

16,2

15,6

15,8

15,3

14,1

14,1

15,7

15,0

13,3

14,5

11,6

Universitetet i
Agder

14,9

12,5

9,7

10,1

8,5

9,0

9,9

10,4

12,1

12,1

11,6

OsloMet –
storbyuniversitetet

12,7

13,7

12,6

11,8

12,9

11,6

11,9

11,5

10,9

10,8

11,2

Universitetet i
Bergen

16,6

17,8

19,8

20,9

18,3

19,1

18,8

18,8

16,2

13,0

10,9
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Delsum
universiteter

18,6

18,1

18,3

17,2

16,1

16,1

16,3

16,2

15,5

15,2

13,9

Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo

20,5

21,8

27,0

28,0

32,8

24,9

21,0

13,7

9,2

9,8

15,3

Norges
idrettshøgskole

25,4

20,8

24,8

21,9

20,9

17,9

15,6

14,8

18,8

12,4

13,8

Høgskolen i Molde,
vitenskapelig
høgskole i logistikk

17,4

16,5

15,4

13,4

8,3

13,8

14,6

16,6

15,5

12,6

9,9

Norges
handelshøyskole

7,3

5,9

6,4

10,6

11,8

12,0

10,9

11,0

12,0

11,4

9,8

Norges
musikkhøgskole

15,4

11,3

14,3

16,8

16,8

18,7

7,6

8,5

7,1

10,1

7,8

Kunsthøgskolen i
Oslo

26,0

28,4

27,2

26,7

26,9

31,6

4,2

4,8

5,1

8,0

7,0

Delsum statlige
vitenskapelige
høyskoler

16,8

15,5

16,9

17,7

17,7

18,3

11,7

11,4

11,4

10,8

10,2

Samisk høgskole

48,6

46,4

46,0

26,3

28,7

25,5

25,5

24,3

23,5

27,7

29,7

Høgskulen i Volda

23,8

18,5

16,0

13,1

16,1

12,5

14,8

12,2

11,9

13,7

16,3

Høgskolen i
Innlandet

12,5

12,2

14,9

11,1

13,4

12,1

12,2

11,4

14,4

13,5

12,6

Høgskulen på
Vestlandet

17,0

13,6

14,4

15,0

16,2

16,0

14,1

14,7

14,8

15,3

12,3

Høgskolen i Østfold

13,8

15,9

12,7

12,7

9,8

11,8

10,0

11,9

9,1

10,1

10,8

Delsum statlige
høyskoler

17,2

15,2

15,4

13,8

14,8

14,2

13,3

13,4

13,8

14,1

13,0

Sum

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7

TABELL 2 ANDEL MIDLERTIDIGE ÅRSVERK I UNDERVISNINGS - OG FORSKERSTILLINGER, 2009-19
22
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Universitetet i
Tromsø - Norges
arktiske universitet

27,4

26,4

26,7

25,0

23,2

20,9

20,7

18,7

20,4

22,3

22,8

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

22,5

23,6

23,6

19,2

18,3

17,1

17,3

18,0

17,2

18,1

20,3

Universitetet i Oslo

24,7

25,0

24,8

23,8

23,3

23,1

23,5

24,9

25,1

22,6

19,6

Universitetet i
Stavanger

16,7

17,6

17,4

17,0

16,9

16,6

18,6

17,2

16,7

15,1

15,6

Universitetet i
Sørøst-Norge

16,3

16,1

15,2

13,9

14,8

15,5

12,6

13,1

14,6

14,8

15,3

Universitetet i
Bergen

19,9

22,1

24,9

26,2

24,8

24,6

24,6

24,8

21,0

17,8

14,3

Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet

18,7

17,7

18,2

18,0

16,3

16,6

18,3

17,7

16,6

17,1

14,3

Nord universitet

16,1

16,6

16,9

14,4

14,4

14,1

12,5

15,7

15,9

14,4

12,7

OsloMet –
storbyuniversitetet

13,5

14,1

12,7

13,3

14,8

13,0

11,3

11,4

10,2

11,0

11,7

Universitetet i
Agder

16,6

12,5

9,2

10,2

7,6

7,3

8,8

9,6

10,4

10,8

11,6

Delsum
universiteter

20,2

20,1

20,2

19,6

18,7

18,2

18,3

18,4

17,9

17,4

16,1

Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo

23,6

25,3

31,2

33,6

38,1

32,4

22,4

13,8

10,0

10,9

19,4

Norges
idrettshøgskole

31,0

22,1

26,2

24,6

22,4

22,0

23,6

18,4

23,2

18,6

16,5

Høgskolen i Molde,
vitenskapelig
høgskole i logistikk

16,5

18,1

15,0

13,8

10,7

16,5

19,7

21,5

18,0

17,2

13,0

23
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norges
handelshøyskole

7,5

5,3

6,5

8,8

11,0

10,4

10,9

12,0

12,4

12,2

10,8

Norges
musikkhøgskole

15,5

12,9

16,1

17,3

18,6

21,0

4,4

4,6

5,5

7,5

4,8

Kunsthøgskolen i
Oslo

32,2

33,7

35,8

37,1

40,4

43,1

2,9

4,4

5,0

8,6

4,4

Delsum statlige
vitenskapelige
høyskoler

18,6

17,1

18,8

19,7

20,7

21,8

13,0

12,2

12,2

12,4

10,8

Samisk høgskole

44,0

38,0

42,0

25,9

18,1

18,5

23,4

19,1

25,5

29,0

23,4

Høgskulen i Volda

26,0

21,1

17,3

13,7

14,8

12,9

11,3

12,8

11,7

16,5

17,1

Høgskolen i Østfold

13,1

17,8

12,2

11,0

8,3

10,4

9,5

14,0

10,7

12,2

13,4

Høgskolen i
Innlandet

13,4

12,0

16,6

11,8

13,1

13,3

12,6

12,4

14,0

15,3

12,8

Høgskulen på
Vestlandet

18,7

15,0

15,6

15,5

17,3

16,5

13,6

14,6

13,4

13,2

12,1

Delsum statlige
høyskoler

17,9

15,8

16,0

13,9

14,6

14,5

12,7

13,9

13,2

14,2

13,2

Sum

19,8

19,4

19,6

18,8

18,3

17,8

17,3

17,5

17,0

16,8

15,5

TABELL 3 ANDEL MIDLERTIDIGE ÅRSVERK I SAKSBEHANDLER/UTREDERSTILLINGER, 2009 -19
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Universitetet i
Tromsø - Norges
arktiske universitet

24,4

20,4

23,4

19,6

16,7

16,1

16,7

14,4

16,2

16,6

16,5

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

16,4

11,7

10,2

14,4

14,0

12,7

14,6

11,4

13,9

17,8

15,6

Universitetet i
Agder

13,4

14,1

12,4

11,6

10,7

13,5

12,3

12,1

15,1

15,6

13,1

24
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Universitetet i
Sørøst-Norge

24,7

14,0

11,9

9,9

10,1

10,3

11,7

15,5

13,6

10,5

12,5

Nord universitet

17,8

14,5

10,3

9,4

10,7

12,0

9,9

13,6

8,5

10,6

12,5

Universitetet i Oslo

23,9

21,9

23,3

18,7

18,1

18,4

18,1

16,7

13,9

12,9

12,4

Universitetet i
Stavanger

16,6

15,3

19,3

16,0

16,9

16,1

12,3

13,4

15,3

15,5

12,1

OsloMet –
storbyuniversitetet

11,7

13,8

13,4

9,5

10,2

9,6

13,2

12,0

12,5

10,8

10,9

Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet

14,1

13,9

13,7

13,1

13,4

13,5

14,4

14,0

10,3

12,1

10,0

Universitetet i
Bergen

11,7

11,6

12,1

12,8

10,0

12,4

10,4

10,5

9,9

6,7

6,5

Delsum
universiteter

18,0

16,3

16,7

14,6

13,9

14,3

14,4

13,9

12,7

12,4

11,7

Norges
musikkhøgskole

20,3

9,7

11,1

18,4

13,9

9,6

17,3

18,2

13,1

18,0

15,7

Norges
idrettshøgskole

26,5

23,9

26,6

23,4

25,9

15,5

9,2

13,4

15,0

2,8

14,2

Kunsthøgskolen i
Oslo

9,7

21,2

15,4

13,4

9,4

16,0

7,1

4,5

5,3

6,8

10,4

Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo

11,9

13,4

17,4

15,6

25,4

11,2

17,1

15,0

8,3

4,3

9,3

7,8

8,1

7,7

14,6

13,9

15,8

11,9

11,1

12,8

11,7

9,3

Høgskolen i Molde,
vitenskapelig
høgskole i logistikk

23,5

12,1

17,8

17,3

4,1

6,8

3,6

3,5

10,8

2,2

1,6

Delsum statlige
vitenskapelige
høyskoler

15,0

14,3

14,8

16,5

14,9

13,7

11,1

11,1

11,5

9,0

10,3

Norges
handelshøyskole

25
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Samisk høgskole

51,7

52,5

50,1

27,2

37,2

31,1

27,8

29,3

21,7

26,6

34,5

Høgskulen i Volda

22,2

15,2

16,3

14,7

22,7

14,0

25,4

12,2

13,5

7,1

16,0

Høgskulen på
Vestlandet

12,8

11,5

12,9

14,8

14,8

16,4

15,8

16,7

20,1

22,1

14,3

Høgskolen i
Innlandet

11,7

14,1

13,5

12,7

14,4

10,6

11,2

10,0

14,9

9,9

13,6

Høgskolen i Østfold

16,7

13,3

17,2

21,3

16,7

18,3

14,1

8,6

6,4

5,3

4,5

Delsum statlige
høyskoler

17,0

16,2

16,8

16,0

17,1

15,8

15,9

13,8

16,0

15,1

14,0

Sum

17,8

16,2

16,7

14,8

14,3

14,4

14,4

13,8

13,0

12,5

11,9

TABELL 4 ANDEL MIDLERTIDIGE ÅRSVERK I STØTTESTILLINGER TIL UNDERVISNING OG FORSKNING,
2009-19
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

20,5

21,2

19,3

17,1

16,1

15,4

14,8

15,6

16,5

16,4

18,1

Universitetet i
Tromsø - Norges
arktiske universitet

19,1

19,0

20,1

15,6

13,9

15,0

16,3

18,3

12,9

14,2

15,6

Universitetet i
Stavanger

11,9

9,0

12,2

10,6

7,2

12,7

11,4

12,7

16,8

14,7

15,5

Universitetet i Oslo

15,2

15,4

15,2

15,4

12,0

14,6

13,5

14,6

15,4

15,2

11,4

Nord universitet

14,1

8,1

4,6

12,5

8,8

18,8

16,4

14,9

11,1

13,8

9,0

Universitetet i
Bergen

15,4

16,3

18,0

19,5

14,3

15,8

17,0

16,1

13,7

10,0

8,9

OsloMet –
storbyuniversitetet

8,8

7,2

7,0

7,4

5,8

6,8

10,8

8,7

9,7

8,5

7,2

Universitetet i
Sørøst-Norge

5,7

7,0

5,3

5,6

11,0

10,0

5,5

4,4

2,0

9,2

5,7
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2009

Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12,5

12,2

12,3

11,2

9,4

8,3

10,8

8,7

8,1

9,9

5,5

Universitetet i
Agder

6,7

7,2

5,1

5,1

7,9

7,6

9,7

11,0

12,3

6,5

4,7

Delsum
universiteter

14,9

14,9

14,9

14,4

11,9

13,0

13,5

13,4

12,7

12,6

10,5

Kunsthøgskolen i
Oslo

44,6

15,6

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

8,8

5,4

8,6

9,6

Norges
musikkhøgskole

0,0

0,0

6,2

8,6

7,9

20,5

7,9

13,7

3,1

7,1

7,0

Norges
idrettshøgskole

6,8

11,2

17,8

12,1

9,0

9,5

0,0

6,6

10,7

8,7

4,0

Norges
handelshøyskole

2,9

0,0

0,0

5,4

8,1

2,3

6,1

0,0

1,6

0,0

0,0

30,3

25,0

33,3

24,4

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

Høgskolen i Molde,
vitenskapelig
høgskole i logistikk

8,9

13,8

13,1

0,0

0,0

9,8

0,0

7,6

7,6

0,0

0,0

Delsum statlige
vitenskapelige
høyskoler

9,8

8,5

10,4

7,7

6,1

10,0

4,0

7,0

5,9

6,5

3,9

12,8

9,8

7,7

5,5

4,1

5,2

3,1

6,5

4,5

6,8

8,7

Høgskolen i
Innlandet

7,1

6,1

5,1

0,0

11,9

7,4

12,8

8,1

16,2

11,6

7,4

Høgskulen i Volda

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

6,3

6,5

5,9

6,4

11,7

4,1

3,9

8,8

8,4

5,8

13,3

5,9

11,0

12,4

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arkitektur- og
designhøgskolen i
Oslo

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på
Vestlandet

Samisk høgskole
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Delsum statlige
høyskoler

10,8

5,8

4,9

4,4

7,7

5,6

10,0

6,7

10,9

10,3

6,6

Sum

14,6

14,4

14,3

13,7

11,6

12,6

13,1

12,9

12,5

12,3

10,2

28
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.12.2019 kl. 08:15
Skype
18/04429

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Anita Eriksen, Per Jarle Bekken, Jorid Krane
Hanssen, Brit Torunn Rohnes, Maren Thun

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
365/19 19/03445-3

Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st.nr. 30072713 - FBA Steinkjer

3

366/19 19/03517-1

Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i psykisk
helse - st.nr. 30087980 - FSH Levanger

4

367/19 19/03711-1

Utlysning av stilling - Professor/Associate Professor in
Veterinary Medicine - st.nr. 30088701- FBA - Bodø

5

368/19

15/0221916

Søknad om delvis permisjon fra fast stilling som professor i
sosiologi, st. nr. 30071732 FSV - Bodø

6

369/19

17/0042717

Søknad om permisjon fra fast stilling som dosent i psykisk
helsearbeid/omgjøring til midlertidig bistilling - st.nr.
30071107 - FSH Levanger

7

Søknad om reduksjon i stiling som professor, st. nr.
30071057 - FLU - GLU - Levanger

8

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i økonomistyring st.nr. 30071529 HHN Bodø

9

372/19 17/03130-5

Forlenget i 40 % midlertidig stilling som forsker og ny
stillingskode st.nr. 30075045 HHN Bodø

10

373/19 17/00193-4

Videre ansettelse i stilling som høgskolelærer ut over
aldersgrensen st.nr. 30070961 HHN Stjørdal

11

370/19 16/03703-9
371/19

15/0191010

1
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374/19

15/0282112

Midlertidig ansettelse i stilling som forsker st.nr. 30071888
HHN Bodø

12

375/19

19/0025322

Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i
trafikksikkerhet st.nr. 30082854 og 30082855 HHN Stjørdal

13

376/19

19/0117216

Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i
bedriftsøkonomiske fag, st. nr. 30084509, HHN Bodø

14

377/19

15/0118914

Ansettelse i fast stilling som forsker - Alexander Jüterbock st. nr. 30079036 – FBA Bodø

15

378/19

15/0240614

Ansettelse i 50% fast stilling som forsker (kode 1109) - Lars
Martin Jakt - St.nr. 30072016

16

379/19

19/0088411

Ansettelse som postdoktor i bioinformatikk/biostatistikk st.nr. 30072039 - FBA - Bodø

17

17/04297380/19
54

Ny behandling - Ansettelse i fast stilling som
førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, st. nr.
30076757 - FLU - GLU - Bodø

18

17/04450381/19
13

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor II i nordisk språkvitenskap, st. nr. 30077055 - FLU
- GLU - Bodø

19

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
professor i matematikk, st. nr. 30071309 - FLU - GLU Levanger

20

19/03010-5

Forlengelse av midlertidig direkte ansettelse i stilling som
førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, st. nr.
30076757 - FLU - GLU - Bodø

21

91/19

17/01787-5

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor innen vernepleie og psykisk helsearbeid,
st.nr. 30087384 - FSH Namsos.

21

92/19

19/03741-1

Direkte ansettelse i 20% midlertidig stilling som
høgskolelærer, st. nr. 30071384 - FSH Bodø

21

382/19

16/0529814

Orienteringssaker
90/19

Skype, 03.12.2019
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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365/19 Utlysning av fast stilling som professor/førsteamanuensis i
veterinærmedisin - st.nr. 30072713 - FBA Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
365/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin, st.nr. 30072713, FBA Bodø/Steinkjer i tråd
med vedlagt utlysningstekst.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin, st.nr. 30072713, FBA Bodø/Steinkjer i tråd
med vedlagt utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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366/19 Utlysning av midlertidig stilling som stipendiat i psykisk helse - st.nr.
30087980 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
366/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut treårig stipendiatstilling i psykisk helse
tilknyttet prosjekt innen psykiske helseplager og selvskading blant unge – st.nr. 30087980– FSH

Levanger.

Ansettelse i stipendiatstillingen forutsetter opptak ved relevant ph.d.-program.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut treårig stipendiatstilling i psykisk helse
tilknyttet prosjekt innen psykiske helseplager og selvskading blant unge – st.nr. 30087980– FSH

Levanger.

Ansettelse i stipendiatstillingen forutsetter opptak ved relevant ph.d.-program.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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367/19 Utlysning av stilling - Professor/Associate Professor in Veterinary
Medicine - st.nr. 30088701- FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
367/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
Professor/Associate Professor in Veterinary Medicine st. nr. 30088701 – FBA, Bodø, i tråd
med vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
Professor/Associate Professor in Veterinary Medicine st. nr. 30088701 – FBA, Bodø, i tråd
med vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5

148

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 03.12.19 (2)

149

368/19 Søknad om delvis permisjon fra fast stilling som professor i sosiologi,
st. nr. 30071732 FSV - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
368/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Grete K. Hovelsrud om
50 % ulønnet permisjon fra sin 100 % faste stilling som professor i sosiologi for perioden
01.01.2020 – 31.12.2020.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge søknad fra Grete K. Hovelsrud om
50 % ulønnet permisjon fra sin 100 % faste stilling som professor i sosiologi for perioden
01.01.2020 – 31.12.2020.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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369/19 Søknad om permisjon fra fast stilling som dosent i psykisk
helsearbeid/omgjøring til midlertidig bistilling - st.nr. 30071107 - FSH
Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
369/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke innvilge Arve Almvik permisjon i 30 %
av 50 % fast stilling som dosent i psykisk helsearbeid, men heller ansette han i 20 %
midlertidig bistilling for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 - st.nr. 30071107, FSH Levanger.
Dette erstatter tidligere ansettelse i 50 % fast stilling som dosent i psykisk helsearbeid.
Ansettelse i 20 % bistilling som dosent i psykisk helsearbeid hjemles i lov om universiteter og
høyskoler § 6-6.
Møtebehandling
Utvalget ber fakultetet følge vanlig saksgang for endring av ansettelsesforhold i forhold til
reduksjon av stillingsprosent og endring av fast til midlertidig ansettelse. Søknad om
permisjon ble behandlet av utvalget i møtet og vedtas som innstilt. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ikke innvilge Arve Almvik permisjon i 30 %
av 50 % fast stilling som dosent i psykisk helsearbeid, st.nr. 30071107, FSH Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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370/19 Søknad om reduksjon i stiling som professor, st. nr. 30071057 - FLU GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
370/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Hilde Gunn Slottemo 10 %
permisjon uten lønn fra sin 100 % stilling som professor i historie, st. nr. 30071057 – FLU –
GLU – Levanger, for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019.
Slottemo vil i denne perioden arbeide i 90 % stilling ved Nord universitet.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i personalreglementets § 23 nr. 1
Møtebehandling
Permisjonsperioden rettes til 01.01.2020 - 30.06.2020, og utvalget vedtar som innstilt med
korrigert dato med forutsetning av de korrigerte datoene er riktige. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Hilde Gunn Slottemo 10 %
permisjon uten lønn fra sin 100 % stilling som professor i historie, st. nr. 30071057 – FLU –
GLU – Levanger, for perioden 01.01.2020 - 30.06.2020.
Slottemo vil i denne perioden arbeide i 90 % stilling ved Nord universitet.
Innvilgelse av permisjonen hjemles i personalreglementets § 23 nr. 1
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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371/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II i
økonomistyring st.nr. 30071529 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
371/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Inger Johanne Pettersen i 20 % bistilling som professor II i økonomistyring, st.nr. 30071529,
HHN Bodø for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av
Inger Johanne Pettersen i 20 % bistilling som professor II i økonomistyring, st.nr. 30071529,
HHN Bodø for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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372/19 Forlenget i 40 % midlertidig stilling som forsker og ny stillingskode
st.nr. 30075045 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
372/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Andreas Østhagen i
midlertidig stilling som forsker for perioden 01.09.2020 – 31.08.23, st. nr. 30075045, HHN
Bodø.
Han gis opprykk til stillingskode 1109 med virkning fra 01.11.2019 på bakgrunn av oppnådd
doktorgrad.
Hjemmel for midlertidig stilling følger av statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Andreas Østhagen i
midlertidig stilling som forsker for perioden 01.09.2020 – 31.08.23, st. nr. 30075045, HHN
Bodø.
Han gis opprykk til stillingskode 1109 med virkning fra 01.11.2019 på bakgrunn av oppnådd
doktorgrad.
Hjemmel for midlertidig stilling følger av statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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373/19 Videre ansettelse i stilling som høgskolelærer ut over aldersgrensen
st.nr. 30070961 HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
373/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Stein Magne Olsen i
midlertidig 50 % stilling som høgskolelærer, st.nr. 30070961 HHN Stjørdal, for perioden
01.01.2020 til og med 30.06.2020.
Forlengelsen er hjemlet i aldersgrenseloven § 3 første ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Stein Magne Olsen i
midlertidig 50 % stilling som høgskolelærer, st.nr. 30070961 HHN Stjørdal, for perioden
01.01.2020 til og med 30.06.2020.
Forlengelsen er hjemlet i aldersgrenseloven § 3 første ledd.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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374/19 Midlertidig ansettelse i stilling som forsker st.nr. 30071888 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
374/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Anastasiya Henk i midlertidig stilling
som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30071888, HHN Bodø for perioden 19.02.2020 –
18.08.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
Møtebehandling
Utvalget presiserte i vedtaket at ansettelsen er en 100% stilling. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Anastasiya Henk i 100% midlertidig
stilling som forsker stillingskode 1109, st.nr. 30071888, HHN Bodø for perioden 19.02.2020 –
18.08.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12

155

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 03.12.19 (2)

156

375/19 Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i trafikksikkerhet st.nr.
30082854 og 30082855 HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
375/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Thomas Wold og Fred Størseth i
fast 100% stilling som førsteamanuensis i trafikksikkerhet, st.nr. 30082854 og 30082855,
HHN Stjørdal.
Fakultetet ønsker å gjøre en ny vurdering dersom en av de innstilte søkerne takker nei til
stillingen.
Tiltredelse etter nærmere avtale med dekan.
Møtebehandling
Utvalget omformulerte vedtaket til at de to ansettelsene står som egne punkt i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Thomas Wold fast 100%
stilling som førsteamanuensis i trafikksikkerhet, st.nr. 30082854, HHN Stjørdal.
2. Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Fred Størseth i fast 100%
stilling som førsteamanuensis i trafikksikkerhet, st.nr. 30082855, HHN Stjørdal.
Fakultetet ønsker å gjøre en ny vurdering dersom en eller begge av de innstilte søkerne
takker nei til stillingen.
Tiltredelse etter nærmere avtale med dekan.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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376/19 Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske
fag, st. nr. 30084509, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
376/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Olga Iermolenko i fast stilling som
førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag, st. nr. 30084509, HHN Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Olga Iermolenko i fast stilling som
førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag, st. nr. 30084509, HHN Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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377/19 Ansettelse i fast stilling som forsker - Alexander Jüterbock - st. nr.
30079036 – FBA Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
377/19

Innstilling til vedtak:
FBA ber Ansettelsesutvalget for faglige stillinger om å ansette Alexander Jüterbock i fast 100
% stilling som forsker (kode 1109), st. nr. 30079036 – FBA Bodø.
Ansettelsen begrunnes i et sammenhengende midlertidig ansettelsesforhold ut over tre år,
samt at fortsatt midlertidig ansettelse er i konflikt med Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav
a.
Jüterbock ansettelse derfor i fast stilling som forsker.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
FBA ber Ansettelsesutvalget for faglige stillinger om å ansette Alexander Jüterbock i fast 100
% stilling som forsker (kode 1109), st. nr. 30079036 – FBA Bodø.
Ansettelsen begrunnes i et sammenhengende midlertidig ansettelsesforhold ut over tre år,
samt at fortsatt midlertidig ansettelse er i konflikt med Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav
a.
Jüterbock ansettelse derfor i fast stilling som forsker.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15
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378/19 Ansettelse i 50% fast stilling som forsker (kode 1109) - Lars Martin
Jakt - St.nr. 30072016
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
378/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å omgjøre Lars Martin Jakts midlertidige
stilling til fast 50 % stilling som forsker (kode 1109), st. nr. 30072016 – FBA Bodø.
Tilsettingen begrunnes i et sammenhengende midlertidig ansettelsesforhold ut over tre år,
samt at fortsatt midlertidig tilsetting er i konflikt med Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav a.
Jakt tilsettes derfor i fast 50% stilling som forsker.
Møtebehandling
Saken er utsatt på bakgrunn av informasjon om at den ventes fremlagt for ny behandling i
neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16
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379/19 Ansettelse som postdoktor i bioinformatikk/biostatistikk - st.nr.
30072039 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
379/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Martin Jakt i toårig stilling som
postdoktor i bioinformatikk/biostatistikk – st.nr. 30072039 – FBA.
Dersom Jakt ikke tar imot stillingen tilbys denne til Brijesh Yadav på samme vilkår.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, ledd 1, bokstav f.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Martin Jakt i 100% toårig
stilling som postdoktor i bioinformatikk/biostatistikk – st.nr. 30072039 – FBA.
Dersom Jakt ikke tar imot stillingen tilbys denne til Brijesh Yadav på samme vilkår.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-4, ledd 1, bokstav f.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
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380/19 Ny behandling - Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i
nordisk språkvitenskap, st. nr. 30076757 - FLU - GLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
380/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jade Jørgen Sandstedt i fast stilling
som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, st. nt. 30076757 – FLU – GLU – Bodø.
Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Det forutsettes at pedagogisk basiskompetanse dokumenteres innen en toårs periode.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Jade Jørgen Sandstedt i fast stilling
som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, st. nt. 30076757 – FLU – GLU – Bodø.
Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Det forutsettes at pedagogisk basiskompetanse dokumenteres innen en toårs periode.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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381/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor II i
nordisk språkvitenskap, st. nr. 30077055 - FLU - GLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
381/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Brit Mæhlum i 20 %
midlertidig bistilling som professor II i nordisk språkvitenskap st.nr. 30077055 – FLU Bodø.
Ansettelsen er for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Brit Mæhlum i 20 %
midlertidig bistilling som professor II i nordisk språkvitenskap st.nr. 30077055 – FLU Bodø.
Ansettelsen er for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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382/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som professor i
matematikk, st. nr. 30071309 - FLU - GLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
382/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Per
Gustav Nilsson i 20 % bistilling som professor II i matematikk, st.nr. 30071309 – FLU Levanger.
Tilsettingsperioden er 01.01.20 - 31.12.2020.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Utvalget korrigerte av «Tilsettingsperioden» til «Ansettelsesperioden». Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen av Per
Gustav Nilsson i 20 % bistilling som professor II i matematikk, st.nr. 30071309 – FLU Levanger.
Ansettelsesperioden er 01.01.20 - 31.12.2020.
Den midlertidige bistillingen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

91/19

17/01787-5

92/19

19/03741-1

90/19

19/03010-5

Tittel

Forlengelse av midlertidig direkte ansettelse i stilling
som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, st. nr.
30076757 - FLU - GLU - Bodø
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor innen vernepleie og psykisk
helsearbeid, st.nr. 30087384 - FSH Namsos.
Direkte ansettelse i 20% midlertidig stilling som
høgskolelærer, st. nr. 30071384 - FSH Bodø
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MØTEREFERAT

IDF-utvalg ved Nord universitet 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.12.2019 kl. 12:00
Skype
18/04807

Tilstede:

Anita Eriksen , Arne Brinchmann, Lasse Finsås, Runar Michaelsen,
Bjarte Toftaker, Annie Grethe Karlsen, Kay Morten Myrbekk, Annie
Grethe Karlsen, Terje Fallmyr, Roger Hanssen, Truls Didriksen, Arne
Grevskott, Liv Johansen , Robin Isfold Munkvold.

Møteleder:

Anita Eriksen og Arne Brinchmann

Forfall:

Trude Gystad

Andre:

Liv Johansen ,Runar Michalsen

Referent:

Bjarte Toftaker

Sak 146/19 Nye verneombud – endelig utpeking
Vedtak:
IDF oppnevner verneombud for perioden 19.desember 2019 til og med 18. desember 2021 i
henhold til vedlagte liste.
Sak 147/19 Nytt hovedverneombud
Vedtak:
Einar Skarstad Egeland oppnevnes som hovedverneombud i perioden 19.desember 2019 til
og med 18.desember 2021.
Sak 148/19 Arealdisponering Levanger
Vedtak:

1

165

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : IDF referat 19.12.2019

166

Arbeidsgiver ber DIFI konkretisere svar vedrørende hva som skal drøftes og forhandles i
henhold til Hovedavtalen. Det må gjøres en avklaring av hva som er arbeidslokale og hva
som ikke er arbeidslokale. Videre må det avklares om drøfting av arealdisponering kommer
før eventuell ombygging.
Arbeidsgiver utformer spørsmål til DIFI sammen med Arne Grevskott og Terje Fallmyr.
Eventuelt
149/19 Hjertestarter
Spørsmål fra NTL om hjertestarter på det enkelte studiested/campus.
Arbeidsgiver kommer tilbake med et forslag vedrørende utplassering av hjertestarter på det
enkelte campus/studiested.

2
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.12.2019 kl. 08:15
Skype
18/04429

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk, Anita Eriksen, Per Jarle Bekken, Jorid Krane
Hanssen, Brit Torunn Rhones

Forfall:

Maren Thun

Andre:

Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
383/19

19/03885-1

Utlysning av PhD fellowship on marine biodiversity,
climate change and conservation - st. nr. 30079429 FBA - Bodø

384/19

19/0304111

Ny utlysning av stipendiatstilling (3-årig) innen
molekylær utviklingsbiologi - Incontrol - st. nr.
30072082 - FBA - Bodø

4

19/03871-1

Utlysning av stipendiatstilling i Digital innovasjon,
sirkulærøkonomi og grønn bærekraft st.nr. 30071123
HHN Steinkjer

4

19/03762-1

Utlysning av fire 100% faste stillinger som professor i
sosiologi, st.nr. 30071711, 30071918, 30080151 og
30080940 - FSV Bodø/Levanger

5

17/04495-2

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling
som universitetslektor II, st. nr. 30077004, HHN Bodø

6

15/0164734

Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som
forsker, st.nr. 30072021, HHN Bodø

8

385/19

386/19

387/19
388/19

1
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389/19

18/00290-8

Forlenget ansettelse i midlertidig 20 % bistilling som
professor II innen klima og økonomi, st.nr. 30071455,
HHN Bodø

390/19

19/0015821

Ansettelse i stilling som professor innen organisasjon
og ledelse, st. nr. 30082859 og 30082860, HHN -

10

391/19

15/0141522

Ansettelse i 3-årig midlertidig 50 % -stilling som
forsker (kode 1108) - st. nr. 30082056 - FBA - Bodø -

11

392/19

19/03886-1

Ansettelse i midlertidig stilling som professor II i
husdyrfag - st. nr. 30088832 - FBA - Steinkjer -

12

393/19

15/0240616

Ansettelse i 100% fast stilling som forsker (kode
1109) - Lars Martin Jakt - St.nr. 30072016

13

394/19

19/03880-1

Direkte midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som
professor i faggruppa Ledelse og innovasjon, st.nr.
30088977 - FSV Bodø/Levanger

14

395/19

16/0170119

Behandling av klage - avslag på søknad om permisjon
fra stilling som universitetslektor i samfunnsvitenskap 15
- st.nr. 30071027 FSH Namsos

396/19

15/0137528

Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til
professor i pedagogikk, st. nr. 30071410 - FLU Logopedi - Bodø

16

397/19

17/0066715

Opprykk til stilling som dosent i idrettsvitenskap,
st.nr. 30071539, FLU KiF Bodø

17

398/19

17/03405-4

Opprykk fra stilling som universitetslektor til
førsteamanuensis i yrkesdidaktikk/ Yrkespedagogikk,
st. nr. 30072710 - FLU - PPU - Bodø

18

93/19

Midlertidig ansettelse i stilling som vitenskapelig
assistent st.nr. 30072461 HHN Steinkjer

19

94/19

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor st.nr. 30088779 HHN Stjørdal

19

9

Orienteringssaker

skype, 17.12.2019
Levi-Gårseth-Nesbakk
møteleder

2
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383/19 Utlysning av PhD fellowship on marine biodiversity, climate change
and conservation - st. nr. 30079429 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
383/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut på nytt en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «on marine biodiversity, climate change and conservation- st. nr. 30079429 –
FBA – Bodø i henhold til vedlagte reviderte 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 på nytt en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat «on marine biodiversity, climate change and conservation- st. nr. 30079429 –
FBA – Bodø i henhold til vedlagte reviderte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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384/19 Ny utlysning av stipendiatstilling (3-årig) innen molekylær
utviklingsbiologi - Incontrol - st. nr. 30072082 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
384/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut på nytt en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat i molekylær utviklingsbiologi - st. nr. 30072082 – FBA – Bodø i henhold til
vedlagte reviderte 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 på nytt en 3-årig midlertidig stilling
som stipendiat i molekylær utviklingsbiologi - st. nr. 30072082 – FBA – Bodø i henhold til
vedlagte reviderte utlysningstekst.
Den midlertidige utlysningen er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 bokstav g.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

170

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 17.12.19

171

385/19 Utlysning av stipendiatstilling i Digital innovasjon, sirkulærøkonomi
og grønn bærekraft st.nr. 30071123 HHN Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
385/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 midlertidige stillinger som
stipendiat i Digital innovasjon, sirkulærøkonomi og grønn bærekraft st.nr. 30071123 HHN
Steinkjer i henhold til vedlagte utlysningstekst. Ansettelsesperiode 4 år.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut 1-2 midlertidige stillinger som
stipendiat i Digital innovasjon, sirkulærøkonomi og grønn bærekraft st.nr. 30071123 HHN
Steinkjer i henhold til vedlagte utlysningstekst. Ansettelsesperiode 4 år.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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386/19 Utlysning av fire 100% faste stillinger som professor i sosiologi, st.nr.
30071711, 30071918, 30080151 og 30080940 - FSV Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
386/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire faste 100 % stillinger som
professor i sosiologi i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30071711,
30071918, 30080151 og 30080940 - FSV Bodø/Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fire faste 100 % stillinger som
professor i sosiologi i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr. 30071711,
30071918, 30080151 og 30080940 - FSV Bodø/Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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387/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
universitetslektor II, st. nr. 30077004, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
387/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Brynjar Gilberg i midlertidig 20 %
bistilling som universitetslektor II, st.nr. 30077004, HHN, i regnskap og revisjon for perioden
01.01.2020 – 31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Brynjar Gilberg i midlertidig 20 %
bistilling som universitetslektor II, st.nr. 30077004, HHN, i regnskap og revisjon for perioden
01.01.2020 – 31.12.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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388/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som forsker, st.nr.
30072021, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
388/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Alan Richard
Johnson i midlertidig 30 % stilling som forsker kode 1109, st.nr. 30072021, HHN Bodø for
perioden 01.01.2020- 30.09.2020.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, jf. forskrift til
statsansatteloven § 3 tredje ledd.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Alan Richard
Johnson i midlertidig 30 % stilling som forsker kode 1109, st.nr. 30072021, HHN Bodø for
perioden 01.01.2020- 30.09.2020.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 første ledd bokstav a, jf. forskrift til
statsansatteloven § 3 tredje ledd.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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389/19 Forlenget ansettelse i midlertidig 20 % bistilling som professor II innen
klima og økonomi, st.nr. 30071455, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
389/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Trude Storelvmo i
midlertidig 20 % bistilling som professor II i klima og økonomi, st.nr. 30071455 – HHN, for
perioden 01.02.2020 – 31.01.2022.

Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Trude Storelvmo i
midlertidig 20 % bistilling som professor II i klima og økonomi, st.nr. 30071455 – HHN, for
perioden 01.02.2020 – 31.01.2022.
Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9
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390/19 Ansettelse i stilling som professor innen organisasjon og ledelse, st.
nr. 30082859 og 30082860, HHN
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
390/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Roger Klev i fast 100% stilling som
professor i organisasjon og ledelse st.nr. 30082859, kontorsted Stjørdal.
Dersom Klev takker nei tilbys stillingen til Bassam Hussein.
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Svein Tvedt Johansen i 100% stilling
som professor i organisasjon og ledelse, st. nr. 30082860, kontorsted Bodø.
Dersom Klev takker nei tilbys stillingen til Bassam Hussein.
Møtebehandling
Saken utsettes til neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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391/19 Ansettelse i 3-årig midlertidig 50 % -stilling som forsker (kode 1108) st. nr. 30082056 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
391/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Bisa Saraswathy i 3-årig midlertidig
stilling som forsker (kode 1108) i prosjektet ARCTAQUA – st. nr. 30082056 – Bodø.
Startdato for prosjektet er fra 1.01.2020 og ansettelsen er planlagt fra samme dato.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
Møtebehandling
Ansettelsesperioden presiseres i vedtaket til 01.01.2020 til 31.12.2022. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Bisa Saraswathy i 3-årig midlertidig
stilling som forsker (kode 1108) i prosjektet ARCTAQUA – st. nr. 30082056 – Bodø.
Startdato for prosjektet er fra 01.01.2020 og ansettelsesperioden er fra 01.01.2020 til
31.12.2022.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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392/19 Ansettelse i midlertidig stilling som professor II i husdyrfag - st. nr.
30088832 - FBA - Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
392/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Inger Lise Andersen i 20 %
midlertidig stilling som professor II i husdyrfag for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Inger Lise Andersen i 20 %
midlertidig stilling som professor II i husdyrfag for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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393/19 Ansettelse i 100% fast stilling som forsker (kode 1109) - Lars Martin
Jakt - St.nr. 30072016
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
393/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å omgjøre Lars Martin Jakts midlertidige
stilling til fast 100 % stilling som forsker (kode 1109), st. nr. 30072016 – FBA Bodø.
Ansettelsen begrunnes i et sammenhengende midlertidig ansettelsesforhold ut over tre år,
samt at fortsatt midlertidig ansettelse er i konflikt med Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav
a.
Jakt tilsettes derfor i fast 100% stilling som forsker.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å omgjøre Lars Martin Jakts midlertidige
stilling til fast 100 % stilling som forsker (kode 1109), st. nr. 30072016 – FBA Bodø.
Ansettelsen begrunnes i et sammenhengende midlertidig ansettelsesforhold ut over tre år,
samt at fortsatt midlertidig ansettelse er i konflikt med Statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav
a.
Jakt tilsettes derfor i fast 100% stilling som forsker.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13
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394/19 Direkte midlertidig ansettelse i 20 % bistilling som professor i
faggruppa Ledelse og innovasjon, st.nr. 30088977 - FSV Bodø/Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
394/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Karin Berglund i 20 %
midlertidig bistilling som professor II på faggruppa Ledelse og innovasjon for perioden
01.01.2020 til og med 31.12.2021, st.nr. 30088977 – FSV Bodø/Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Karin Berglund i 20 %
midlertidig bistilling som professor II på faggruppa Ledelse og innovasjon for perioden
01.01.2020 til og med 31.12.2021, st.nr. 30088977 – FSV Bodø/Levanger.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler § 6 – 6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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395/19 Behandling av klage - avslag på søknad om permisjon fra stilling som
universitetslektor i samfunnsvitenskap - st.nr. 30071027 FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
395/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar etter ny behandling på grunn av mottatt klage, å
opprettholde vedtak om avslag på søknad fra Lise M. Rønningen om permisjon fra fast stilling som
universitetslektor i samfunnsvitenskap for en periode på tre år fra 1.9.2019 – st.nr. 30071027.
Permisjonssøknaden avslås i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 2.

Møtebehandling
Utvalget mener klager skal gis medhold, begrunnet i etablert praksis og det som er
fremkommet av arbeidsgivers kommunikasjon til klager da Rønningen som fast ansatt søkte
midlertidig stilling som stipendiat. Utvalget ber personalavdelingen informere fakultetene
om god praksis knyttet til informasjon til ansatte om permisjoner og tilhørende
saksbehandling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar etter ny behandling på grunn av mottatt klage, å gi
klager medhold og vedtar å innvilge søknad fra Lise M. Rønningen om permisjon uten lønn fra fast
stilling som universitetslektor i samfunnsvitenskap for en periode på tre år fra 01.09.2019 – st.nr.
30071027.
Permisjonssøknaden innvilges i henhold til Nord universitets personalreglement § 23 pkt. 2.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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396/19 Opprykk fra stilling som førsteamanuensis til professor i pedagogikk,
st. nr. 30071410 - FLU - Logopedi - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
396/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Bjørg Mari Hannås opprykk fra
stilling som førsteamanuensis til professor, st.nr. 30071410, FLU – Logopedi, tilpasset
opplæring og spesialpedagogikk – Bodø.
Opprykket gis med virkning fra 28. juni 2019.
Opprykket er hjemlet i § 2-2 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.
Møtebehandling
Det presiseres at opprykket er innenfor pedagogikk. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Bjørg Mari Hannås opprykk fra
stilling som førsteamanuensis til professor i pedagogikk, st.nr. 30071410, FLU – Logopedi,
tilpasset opplæring og spesialpedagogikk – Bodø.
Opprykket gis med virkning fra 28. juni 2019.
Opprykket er hjemlet i § 2-2 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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397/19 Opprykk til stilling som dosent i idrettsvitenskap, st.nr. 30071539, FLU
KiF Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
397/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge førstelektor Stein Rodahl opprykk
til stilling som dosent i idrettsvitenskap med virkning fra 1. juni 2019, st.nr. 30071539, FLU
KiF Bodø.
Opprykket er hjemlet i Forskrift om ansettelse og opprykk § 2-3.
Møtebehandling
Utvalget gjorde en mindre omformulering. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å innvilge Stein Rodahl opprykk fra stilling
som førstelektor til stilling som dosent i idrettsvitenskap med virkning fra 1. juni 2019, st.nr.
30071539, FLU KiF Bodø.
Opprykket er hjemlet i Forskrift om ansettelse og opprykk § 2-3.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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398/19 Opprykk fra stilling som universitetslektor til førsteamanuensis i
yrkesdidaktikk/ Yrkespedagogikk, st. nr. 30072710 - FLU - PPU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
398/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Andrè Rondestvedt opprykk fra stilling
som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk st. nr.
30072710 - FLU– PPU – Bodø fra 01.07.2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Andrè Rondestvedt opprykk fra stilling
som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i yrkesdidaktikk/ yrkespedagogikk st. nr.
30072710 - FLU– PPU – Bodø fra 01.07.2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18

184

1

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 17.12.19

185

ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

94/19

19/03857-1

93/19

19/03743-1

Tittel

Midlertidig ansettelse i stilling som vitenskapelig
assistent st.nr. 30072461 HHN Steinkjer
Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
universitetslektor st.nr. 30088779 HHN Stjørdal

19
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

08.01.2020 kl. 12:15
Postmøte
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk
Anita Eriksen
Per Jarle Bekken
Brit Torunn Rohnes
Maren THun

Møtende
varamedlemmer:

Reid Hole

Forfall:

Hanne Solheim Hansen

Andre:

Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

1/20

19/0185414

Ansettelse i treårig utdanningsstilling som stipendiat
tilknyttet samarbeidsprosjektet Innovatedignity ITN - Early
Stage Researchers - st.nr. 30085567 FSH Bodø - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl § 25

Bodø, 08.01.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder

1
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1/20 Ansettelse i treårig utdanningsstilling som stipendiat tilknyttet
samarbeidsprosjektet Innovatedignity ITN - Early Stage Researchers - st.nr.
30085567 FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
08.01.2020

Saknr
1/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Mette Marie Kyed i treårig
utdanningsstilling som stipendiat tilknyttet det internasjonale samarbeidsprosjektet
Innovatedignity-ITN Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - Early Stage Researchers (ESR) - st.nr.
30085567 FSH Bodø.
Ansettelsen gjelder fra 01.02.2019 eller etter avtale, og hjemles i Universitets- og
høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt per e-post.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Mette Marie Kyed i treårig
utdanningsstilling som stipendiat tilknyttet det internasjonale samarbeidsprosjektet
Innovatedignity-ITN Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - Early Stage Researchers (ESR) - st.nr.
30085567 FSH Bodø.
Ansettelsen gjelder fra 01.02.2019 eller etter avtale, og hjemles i Universitets- og
høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.

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

21.01.2020 kl. 08:15
Skype
19/03913

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (deltok på sak 2/20 og 24/20 og forlot deretter
møtet)
Anita Eriksen (møteleder for øvrige saker på sakslista)
Per Jarle Bekken
Brit Torunn Rohnes
Per Bjarne Ravnå
Maren Thun

Andre:

Arne Brinchmann (tilstede ved presentasjonen til Michaelsen),
Runar Michaelsen, Marianne Hatlestad

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

Runar Michaelsen gjennomgikk regelverk og prosessteg knyttet oppsigelser og
endringsoppsigelser før ordinært møte.
SAKSKART

Side

Vedtakssaker
2/20

19/01881-5

Endring av arbeidssted for faglig ansatte ved studiested
Sandnessjøen

5

3/20

19/0072119

Utlysning av 2-årig midlertidig stilling som postdoktor i
kjønn og entreprenørskap, st.nr. 30071205 - FSV Bodø

6

4/20

20/00090-1

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

7

19/04002-1

Utlysning av minst fire midlertidige stillinger som stipendiat
i bedriftsøkonomi, st.nr. 30088922, 30088923, 30088924 og
30088925 HHN

8

5/20

1
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6/20

19/03917-1

Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor
i finansregnskap og revisjon, st.nr. 30084758 og 30089077,
HHN Bodø

7/20

19/03892-1

Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i psykisk
helsearbeid, st.nr. 30073010 FSH Namsos

10

8/20

19/03217-3

Korrigering av utlysningstekst - midlertidig stilling som
stipendiat innen praksisnær forskning med vekt på
spesialisthelsetjenesten, st.nr 30085603 FSH Bodø

11

9/20

16/0572224

Ansettelse i fast stilling som høgskolelærer i sykepleie st.nr. 30072281 - FSH Namsos

12

10/20

15/0202917

Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i
intensivsykepleie, st.nr. 30071634 FSH Bodø

13

11/20

17/0042723

Ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som dosent i psykisk
helsearbeid, st.nr. 30071107 FSH Levanger

115

12/20

19/0321919

Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i psykisk
helsearbeid - st. nr. 30085605 FSH Bodø

15

13/20

19/0066312

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer
i sykepleiefag - st.nr. 30084184 - FSH Levanger -

16

14/20 19/00945-5

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

17

15/20 19/03984-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som førstelektor II i
eiendomsmegling st.nr. 30082856 HHN Bodø -

18

16/20 19/04032-1

Direkte ansettelse i midlertidig 20 % stilling som professor II
i innovasjon og entreprenørskap, st.nr. 3008 9051, HHN
Bodø

19

17/20 19/04067-1

Direkte ansettelse i midlertidig 15 % stilling som
universitetslektor II, st.nr. 30089052, HHN Mo

20

9

18/20

17/0118911

Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som forsker st.nr.
30072929 HHN Bodø

21

19/20

16/0346615

Forlengelse i midlertidig ansettelse som stipendiat - st. nr.
30065362 - FBA - Bodø

22

20/20

16/0539112

Midlertidig ansettelse som universitetslektor st.nr.
30071239 HHN Steinkjer

23

2
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15/0244721/20
26

Direkte ansettelse i midlertidig 10 % stilling som
førsteamanuensis i finans og bedriftsøkonomi, st. nr.
30078877, HHN Bodø

24

22/20 18/04825-7

Forlenget ansettelse i 30 % midlertidig stilling som
universitetslektor i farmasi, st.nr. 30083031, FSH Namsos -

25

23/20 17/04495-6

Økning av stillingsandel fra 20 til 100 % for perioden 1.2.20 31.12.20, st.nr. 30077004, HHN Bodø

26

19/0015824/20
25

Ansettelse i stilling som professor innen organisasjon og
ledelse - st.nr. 30082859 og 30082860, HHN Stjørdal og
Bodø

27

25/20

18/0492340

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i sykepleie st.nr. 30083196 - FSH Levanger

28

26/20

19/0178624

Ansettelse i fast stilling som universitetslektor innen
paramedisin, st.nr. 30085564 FSH Namsos

29

27/20 18/04650-6

Direkte ansettelse i midlertidig 20 % bistilling som forsker II 30
genomikk - st. nr. 30071907 - FBA - Bodø

28/20

18/0300117

Forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor
i veterinærmedisinske fag - st. nr. 30070957 - FBA - Bodø -

31

29/20

16/0292922

Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som
forsker, st. nr. 30072651 - FLU Levanger

32

30/20

17/0020112

Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som
førsteamanuensis II i teatervitenskap - st.nr. 30072459 FLU
Levanger

33

16/0514931/20
12

Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som
universitetslektor II i musikkbasert miljøbehandling - st.nr.
30071325 FLU Levanger

335

32/20 16/02719-7

Opprykk fra stilling som universitetslektor til
førsteamanuensis i pedagogikk, st. nr. 30070689 - FLU GLU- Nesna

35

3
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Orienteringssaker
1/20

19/04083-1

Midlertidig ansettelse i 30% stilling som universitetslektor
st.nr. 30079580 - FBA - Steinkjer

36

2/20

19/03964-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig
assistent, st.nr. 30089078 - FSH Bodø

36

3/20

15/0475727

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som
førsteamanuensis i sosialt arbeid - st.nr. 30072017 - FSV
Bodø

36

4/20

16/05364-6

Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som
universitetslektor, st.nr. 30088878 - FSV Bodø

36

5/20

16/0178219

Forlenget midlertidig tilhørighet i stilling som
førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Midt,
st.nr. 30070668 - FSH Namsos

36

6/20

15/0233010

Forlengelse av midlertidig ansettelse i åremålsstilling som
senterleder for KKS, st. nr. 30071856 - FLU - BLU

36

7/20

19/01577-6

Ansettelse av vikar som avdelingsingeniør - stillingsnr
30071715 - FBA, Bodø

36

Bodø, 21.01.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder for sak 2/20 og 24/20
Anita Eriksen
Møteleder for øvrige saker
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2/20 Endring av arbeidssted for faglig ansatte ved studiested Sandnessjøen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
2/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å endre arbeidssted fra studiested
Sandessjøen til studiested Mo i Rana med virkning fra 01.08.2020 for følgende ansatte:
•
•
•
•
•
•
•

universitetslektor Else Marie Lid
førsteamanuensis Jorunn Hov
universitetslektor Stig Bjørnar Sivertsen
universitetslektor Tone Anita Lund
universitetslektor Tina Skyttä
førstelektor/stipendiat Trude Jægtvig
førstelektor Per Kristian Roghell

Vedtaket gjøres med hjemmel i statsansatteloven § 19 nr. 1, jf., § 22.
Møtebehandling
Det presiseres i vedtaket at de berørte har følgende arbeidsforhold ved FSH som tilbys
videreført med nytt arbeidssted i Mo i Rana:
•
•
•
•
•
•
•

Else Marie Lid tilbys 100% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Jorunn Hov tilbys i 100% fast stilling som førsteamanuensis, FSH Mo i Rana
Stig Bjørnar Sivertsen tilbys 100% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Tone Anita Lund tilbys 70% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Tiina Skyttä tilbys 100 % fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Trude Jægtvik tilbys 100% stilling som stipendiat i henhold ph.d.-avtale i periode med
utdanningspermisjon fra ny 100% fast stilling som førstelektor, FSH Mo i Rana
Per Kristian Roghell tilbys 100% fast stilling som førstelektor, FSH Mo i Rana

5
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Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å endre arbeidssted fra studiested
Sandessjøen til studiested Mo i Rana med virkning fra 01.08.2020 for følgende ansatte:
•
•
•
•
•
•
•

Else Marie Lid tilbys 100% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Jorunn Hov tilbys i 100% fast stilling som førsteamanuensis, FSH Mo i Rana
Stig Bjørnar Sivertsen tilbys 100% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Tone Anita Lund, tilbys 70% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Tiina Skyttä tilbys 100% fast stilling som universitetslektor, FSH Mo i Rana
Trude Jægtvik tilbys 100% stilling som stipendiat i henhold ph.d.-avtale i periode med
utdanningspermisjon fra ny fast 100% stilling som førstelektor, FSH Mo i Rana
Per Kristian Roghell tilbys 100% fast stilling som førstelektor, FSH Mo i Rana

Vedtaket gjøres med hjemmel i statsansatteloven § 19 nr. 1, jf., § 22.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/20 Utlysning av 2-årig midlertidig stilling som postdoktor i kjønn og
entreprenørskap, st.nr. 30071205 - FSV Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
3/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 2-årig midlertidig stilling som
postdoktor i kjønn og entreprenørskap i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30071205 – FSV Bodø.
Møtebehandling
Prosjektet er eksternt finansiert, men dekan ved FSV har informert om at denne stillingen
finansieres av ordinært budsjett, budsjett enhet 4400. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut en 2-årig midlertidig stilling som
postdoktor i kjønn og entreprenørskap i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30071205 – FSV Bodø med endret finansiering som ble lagt frem i møtet.
Stillingen finansieres av ordinært budsjett ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/20 Utlysning av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i medie- og
kunstfag, st.nr. 30074173 - FSV Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
4/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i medie- og kunstfag i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30074173 – FSV Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
førsteamanuensis i medie- og kunstfag i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30074173 – FSV Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/20 Utlysning av minst fire midlertidige stillinger som stipendiat i
bedriftsøkonomi, st.nr. 30088922, 30088923, 30088924 og 30088925 HHN
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
5/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut minst 4 midlertidige stillinger som
stipendiat i bedriftsøkonomi med en ansettelsesperiode på tre år, st.nr. 30088922,
30088923, 30088924 og 30088925, HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse følger av universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd,
bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut minst 4 midlertidige stillinger som
stipendiat i bedriftsøkonomi med en ansettelsesperiode på tre år, st.nr. 30088922,
30088923, 30088924 og 30088925, HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse følger av universitets- og høgskoleloven § 6-4 første ledd,
bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

197

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

198

6/20 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i
finansregnskap og revisjon, st.nr. 30084758 og 30089077, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
6/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap og revisjon, st.nr. 30084758, HHN Bodø i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap og revisjon, st.nr. 30084758, HHN Bodø i
henhold til vedlagte utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10

198

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

199

7/20 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i psykisk helsearbeid,
st.nr. 30073010 FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
7/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
førsteamanuensis i psykisk helsearbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30073010 FSH Namsos.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
førsteamanuensis i psykisk helsearbeid i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st.nr.
30073010 FSH Namsos.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11

199

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

200

8/20 Korrigering av utlysningstekst - midlertidig stilling som stipendiat innen
praksisnær forskning med vekt på spesialisthelsetjenesten, st.nr 30085603
FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
8/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget vedtar å korrigere utlysningsteksten for stilling som stipendiat innen
praksisnær forskning i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st. nr. 30085603 FSH
Bodø.
Møtebehandling
Utvalgsnavn skrives inn i vedtaket. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å korrigere utlysningsteksten for stilling som
stipendiat innen praksisnær forskning i henhold til vedlagte forslag til utlysningstekst, st. nr.
30085603 FSH Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12

200

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

201

9/20 Ansettelse i fast stilling som høgskolelærer i sykepleie - st.nr. 30072281 FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
9/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ellen Vestgøte i 100 % fast stilling som

høgskolelærer i sykepleie fra 01.01.2020, st.nr. 30072281, FSH Namsos.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ellen Vestgøte i 100 % fast stilling som

høgskolelærer i sykepleie fra 01.01.2020, st.nr. 30072281, FSH Namsos.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13

201

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

202

10/20 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i
intensivsykepleie, st.nr. 30071634 FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

1

Saknr
10/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Knut Dybwik i midlertidig 70 %
stilling som førsteamanuensis i intensivsykepleie for seks måneder fra 06.01.2020, eller etter
avtale, st.nr. 30071634 FSH Bodø.
Ansettelsen hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Knut Dybwik i midlertidig 70 %
stilling som førsteamanuensis i intensivsykepleie for seks måneder fra 06.01.2020, eller etter
avtale, st.nr. 30071634 FSH Bodø.
Ansettelsen hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14

202

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

203

11/20 Ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som dosent i psykisk helsearbeid,
st.nr. 30071107 FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
11/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Arve Almvik i 20 % midlertidig bistilling som
dosent II i psykisk helsearbeid, st. nr. 30071107 FSH Levanger.

Ansettelsen gjelder for perioden 01.02.2020 – 31.01.2022 og hjemles i lov om universiteter
og høyskoler § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Arve Almvik i 20 % midlertidig bistilling som
dosent II i psykisk helsearbeid, st. nr. 30071107 FSH Levanger.

Ansettelsen gjelder for perioden 01.02.2020 – 31.01.2022 og hjemles i lov om universiteter
og høyskoler § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15

203

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

204

12/20 Ansettelse i midlertidig stilling som stipendiat i psykisk helsearbeid - st.
nr. 30085605 FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
12/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marianna Borowska i midlertidig
tre-årig stilling som stipendiat i psykisk helsearbeid, st.nr. 30085605 FSH Bodø.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.02.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Marianna Borowska i midlertidig
tre-årig stilling som stipendiat i psykisk helsearbeid, st.nr. 30085605 FSH Bodø.
Den midlertidige ansettelsen gjelder fra 01.02.2020, eller etter avtale, og hjemles i
Universitets- og høyskoleloven § 6-4 nr. 1 bokstav g.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16

204

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

205

13/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag - st.nr. 30084184 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
13/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Wenche Burheim i 60 %
midlertidig stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.01.2020 – 31.07.2020 st.nr. 30084184 - FSH Levanger.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 pkt. 1, bokstav b, og er som vikar for
Hilde Munkeby.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Wenche Burheim i 60 %
midlertidig stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.01.2020 – 31.07.2020 st.nr. 30084184 - FSH Levanger.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 pkt. 1, bokstav b, og er som vikar for
Hilde Munkeby.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17

205

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

206

14/20 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelærer i
sykepleiefag - st.nr. 30084331 FSH Vesterålen
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
14/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Priscilla Solheim i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.01.2020 – 31.
7.2020, st.nr. 30084331 – FSH Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b, og er som
vikar for Liv Mari Brandt og Inger-Lise Magnussen.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Priscilla Solheim i
midlertidig 100 % stilling som høgskolelærer i sykepleiefag for perioden 01.01.2020 – 31.
7.2020, st.nr. 30084331 – FSH Vesterålen.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b, og er som
vikar for Liv Mari Brandt og Inger-Lise Magnussen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18

206

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

207

15/20 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som førstelektor II i
eiendomsmegling st.nr. 30082856 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
15/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Halvor Ova Johnsen i
midlertidig stilling som førstelektor II i eiendomsmegling st.nr. 30082856 HHN Bodø for
perioden 1.1.2020 – 31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Utvalget presiserer at stillingsandelen skal fremkomme i vedtaket. Det avklares med HHN at
det er 20% stilling. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Halvor Ova Johnsen i
midlertidig 20% stilling som førstelektor II i eiendomsmegling st.nr. 30082856 HHN Bodø for
perioden 1.1.2020 – 31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19

207

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

208

16/20 Direkte ansettelse i midlertidig 20 % stilling som professor II i
innovasjon og entreprenørskap, st.nr. 3008 9051, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
16/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Riccardo Fini i midlertidig 20 %
stilling som professor II i innovasjon og entreprenørskap, st.nr. 3008 9051, HHN Bodø for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Riccardo Fini i midlertidig 20 %
stilling som professor II i innovasjon og entreprenørskap, st.nr. 3008 9051, HHN Bodø for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20

208

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

209

17/20 Direkte ansettelse i midlertidig 15 % stilling som universitetslektor II,
st.nr. 30089052, HHN Mo
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
17/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar og ansette Håkon Stanghelle i midlertidig 15
% stilling som universitetslektor II i finans og verdsettelse, st.nr. 30089052, HHN Mo for
perioden 1.2.2020 – 31.1.2023.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Håkon Stanghelle i midlertidig 15 %
stilling som universitetslektor II i finans og verdsettelse, st.nr. 30089052, HHN Mo for
perioden 01.02.2020 – 31.01.2023.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21

209

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

210

18/20 Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som forsker st.nr. 30072929 HHN
Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
18/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Veronika Vakulenko i midlertidig
100 % stilling som forsker (kode 1108), st.nr 30072929, HHN Bodø for perioden 01.02.2020 –
31.01.2021.
Vakulenko gis opprykk til stillingskode 1109 - forsker med doktorgrad - etter fullført
doktorgrad.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Veronika Vakulenko i midlertidig
100 % stilling som forsker (kode 1108), st.nr 30072929, HHN Bodø for perioden 01.02.2020 –
31.01.2021.
Vakulenko gis opprykk til stillingskode 1109 - forsker med doktorgrad - etter fullført
doktorgrad.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22

210

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

211

19/20 Forlengelse i midlertidig ansettelse som stipendiat - st. nr. 30065362 FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
19/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Ioannis
Konstantinidis i tre måneder i midlertidig stilling som stipendiat (100 % stilling) – st. nr.
30065362 – FBA i perioden 01.01.2020-31.03.2020.
Forlengelsen er hjemlet i Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger § 2-3 punkt 6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Ioannis
Konstantinidis i tre måneder i midlertidig stilling som stipendiat (100 % stilling) – st. nr.
30065362 – FBA i perioden 01.01.2020-31.03.2020.
Forlengelsen er hjemlet i Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger § 2-3 punkt 6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23

211

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

212

20/20 Midlertidig ansettelse som universitetslektor st.nr. 30071239 HHN
Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
20/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Hovdan Molden i midlertidig
stilling som universitetslektor, st.nr. 30071239, HHN Steinkjer for perioden 5.2.2020 –
4.8.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b - vikar i påvente av
ansettelse etter utlysning.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Lars Hovdan Molden i midlertidig
stilling som universitetslektor, st.nr. 30071239, HHN Steinkjer for perioden 05.02.2020 –
04.08.2020.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav b - vikar i påvente av
ansettelse etter utlysning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24

212

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

213

21/20 Direkte ansettelse i midlertidig 10 % stilling som førsteamanuensis i
finans og bedriftsøkonomi, st. nr. 30078877, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
21/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kristian Støre i midlertidig ettårig
10 % stilling som førsteamanuensis i finans og bedriftsøkonomi, st. nr. 30078877, HHN Bodø.
Ansettelsesperiode 1.2.2020 – 31.1.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Kristian Støre i midlertidig ettårig
10 % stilling som førsteamanuensis i finans og bedriftsøkonomi, st. nr. 30078877, HHN Bodø.
Ansettelsesperiode 01.02.2020 – 31.01.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25

213

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

214

22/20 Forlenget ansettelse i 30 % midlertidig stilling som universitetslektor i
farmasi, st.nr. 30083031, FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
22/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anita Fossheim i 30 %

midlertidig stilling som universitetslektor i farmasi, st.nr. 30083031 FSH Namsos
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

Møtebehandling
Det presiseres at Fossheim ansettes for perioden 07.01.2020 - 06.01.2021. Enstemmig
vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Anita Fossheim i 30 %

midlertidig stilling som universitetslektor i farmasi, st.nr. 30083031 FSH Namsos.
Fossheim ansettes i perioden 07.01.2020 – 06.01.2021.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26

214

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

215

23/20 Økning av stillingsandel fra 20 til 100 % for perioden 1.2.20 - 31.12.20,
st.nr. 30077004, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
23/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Brynjar Gilberg fra
20 % til 100 % for perioden 1.2.20 til 31.12.20, HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a, jf. forskrift til
statsansatteloven § 3 punkt 3.
Møtebehandling
Stillingskode universitetslektor II presiseres i vedtaket. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å øke stillingsandelen for Brynjar Gilberg fra
20 % til 100 % for perioden 01.02.20 til 31.12.20, som universitetslektor II HHN Bodø.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a, jf. forskrift til
statsansatteloven § 3 punkt 3.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27

215

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ANF protokoll 21.01.20

216

24/20 Ansettelse i stilling som professor innen organisasjon og ledelse - st.nr.
30082859 og 30082860, HHN Stjørdal og Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
24/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Roger Klev i fast 100% stilling som
professor i organisasjon og ledelse st.nr. 30082859, kontorsted Stjørdal.
Dersom Klev takker nei tilbys stillingen til Bassam Hussein.
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Svein Tvedt Johansen i 100% stilling
som professor i organisasjon og ledelse, st. nr. 30082860, kontorsted Bodø.
Dersom Johansen takker nei tilbys stillingen til Bassam Hussein.
Møtebehandling
Utvalget fikk ettersendt etterspurt avklaring fra sakkyndig komite. Etter avtale med
fakultetet behandles kun ansettelse i st.nr 30082859, ansettelse i stillingsnr 30082860
utsettes til neste møte. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Roger Klev i fast 100% stilling som
professor i organisasjon og ledelse st.nr. 30082859, kontorsted Stjørdal.
Dersom Klev takker nei tilbys stillingen til Bassam Hussein.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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25/20 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor i sykepleie - st.nr.
30083196 - FSH Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
25/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Inger-Lise Bangstad i fast stilling
som universitetslektor i sykepleie fra 01.01.2020, eller etter avtale, st.nr. 30083196, FSH
Levanger.
Dersom hun takker nei tilbys stillingen til
1. Tove Bjørnland Vadset
2. Oddny Midtlyng Hoven
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Inger-Lise Bangstad i fast stilling
som universitetslektor i sykepleie fra 01.01.2020, eller etter avtale, st.nr. 30083196, FSH
Levanger.
Dersom hun takker nei tilbys stillingen til
1. Tove Bjørnland Vadset
2. Oddny Midtlyng Hoven

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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26/20 Ansettelse i fast stilling som universitetslektor innen paramedisin,
st.nr. 30085564 FSH Namsos
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
26/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ingunn Pedersen i fast 100% stilling
som universitetslektor innen paramedisin fra 01.01.2020, eller etter avtale, st.nr. 300855664
FSH Namsos.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ingunn Pedersen i fast 100% stilling
som universitetslektor innen paramedisin fra 01.01.2020, eller etter avtale, st.nr. 300855664
FSH Namsos.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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27/20 Direkte ansettelse i midlertidig 20 % bistilling som forsker II - genomikk
- st. nr. 30071907 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
27/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Robin Mjelle i midlertidig 20 %
stilling som forsker i genomikk, st. nr. 30071907 – FBA Bodø, i perioden 01.01.2020 –
30.06.2021.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
Møtebehandling
Stillingsnummer rettes til 30071909. Ansettelsen er en forlengelse, men videreføres med
hjemmel i statsansatteloven og ikke UH-loven som tidligere. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Robin Mjelle i
midlertidig 20 % stilling som forsker i genomikk, st. nr. 30071909 – FBA Bodø, i perioden
01.01.2020 – 30.06.2021.
Ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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28/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor i
veterinærmedisinske fag - st. nr. 30070957 - FBA - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
28/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Heidi Vollan Solvik i 100 %
midlertidig stilling som universitetslektor i veterinærmedisinske fag - st. nr. 30070957 – FBA
Bodø, fra 01.02.2020 - 31.07.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b – vikar i
påvente av ansettelse etter utlysning av stilling.
Møtebehandling
Utvalget endrer ordlyd i vedtak til forlengelse. Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Heidi Vollan Solvik i
100 % midlertidig stilling som universitetslektor i veterinærmedisinske fag - st. nr. 30070957
– FBA Bodø, for perioden 01.02.2020 - 31.07.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav b – vikar i
påvente av ansettelse etter utlysning av stilling.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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29/20 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 20 % stilling som forsker, st. nr.
30072651 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
29/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ingrid Følling i
midlertidig 20 % stilling som forsker tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur,
helse og omsorg for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, st.nr. 30072651, FLU Levanger.
Midlertidig ansettelse hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Ingrid Følling i
midlertidig 20 % stilling som forsker tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur,
helse og omsorg for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, st.nr. 30072651, FLU Levanger.
Midlertidig ansettelse hjemles i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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30/20 Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som førsteamanuensis
II i teatervitenskap - st.nr. 30072459 FLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
30/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Wenche Torrissen i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i teatervitenskap, for
perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, st.nr. 30072459 – FLU Levanger.
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Ansettelse i bistilling hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Wenche Torrissen i midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis II i teatervitenskap, for
perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, st.nr. 30072459 – FLU Levanger.
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Ansettelse i bistilling hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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31/20 Forlenget ansettelse i 20 % midlertidig bistilling som universitetslektor
II i musikkbasert miljøbehandling - st.nr. 30071325 FLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
31/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Hanne
Solfrid Berg i 20 % bistilling som universitetslektor II i musikkbasert miljøbehandling for
perioden 01.01.2020 – 31.10.2020, st.nr. 30071325, FLU Levanger.
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Ansettelse i midlertidig bistilling hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-6.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
nsettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse av Hanne
Solfrid Berg i 20 % bistilling som universitetslektor II i musikkbasert miljøbehandling for
perioden 01.01.2020 – 31.10.2020, st.nr. 30071325, FLU Levanger.
Stillingen er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Ansettelse i midlertidig bistilling hjemles i universitets- og høyskoleloven § 6-6.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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32/20 Opprykk fra stilling som universitetslektor til førsteamanuensis i
pedagogikk, st. nr. 30070689 - FLU - GLU- Nesna
Behandlet av
1 Ansettelsesutvalget for faglige stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
32/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Agnieszka Barbara Jarvoll opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk st. nr. 30070689
- FLU– Glu - Nesna fra 01.08.2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å tildele Agnieszka Barbara Jarvoll opprykk fra
stilling som universitetslektor til stilling som førsteamanuensis i pedagogikk st. nr. 30070689
- FLU– Glu - Nesna fra 01.08.2019.
Opprykket er hjemlet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-4.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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ORIENTERINGSSAKER
Saknr

Arkivsak

Tittel

2/20

19/03964-1

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent,
st.nr. 30089078 - FSH Bodø

3/20

15/04757-27 Direkte ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i
sosialt arbeid - st.nr. 30072017 - FSV Bodø

4/20

16/05364-6

5/20

16/01782-19 Forlenget midlertidig tilhørighet i stilling som førsteamanuensis ved
Senter for omsorgsforskning Midt, st.nr. 30070668 - FSH Namsos

6/20

15/02330-10 Forlengelse av midlertidig ansettelse i åremålsstilling som
senterleder for KKS, st. nr. 30071856 - FLU - BLU

7/20

19/01577-6

1/20

19/04083-1

Midlertidig ansettelse i 30% stilling som universitetslektor st.nr.
30079580 - FBA - Steinkjer

Direkte midlertidig ansettelse i 100 % stilling som universitetslektor,
st.nr. 30088878 - FSV Bodø

Ansettelse av vikar som avdelingsingeniør - stillingsnr 30071715 FBA, Bodø
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.12.2019 kl. 12:00
Skype
18/04655

Tilstede:

Arne Brinchmann, Steinar Stene-Sørensen, Jan-Atle Toska, Tom
Kilskar

Møtende
varamedlemmer:

Grete Ingemann Knutsen

Forfall:

Synnøve Dalmo Tollåli

Andre:

Runar Michaelsen, Unn Storheil

Protokollfører:

Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
Utlysning ledige stillinger: 50 % stilling - 1515
spesialbibliotekar - UB Levanger - still.nr 30088576 og 100
% stilling 1199 universitetsbibliotekar/1515
spesialbibliotekar - UB Stjørdal - still.nr 30088577

3

Søknad om delvis permisjon - førstekonsulent - st.nr
30071960 - IKT - brukerstøtte - Bodø

4

194/19 18/01852-9

Endring av søknad om permisjon uten lønn fra stilling som
førstekonsulent st.nr. 30077086 HHN Stjørdal

5

195/19 18/00914-8

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som rådgiver
internasjonalisering st.nr. 30071641 HHN Bodø

6

Ansettelse i fast stilling som rådgiver HR/personal - FSV Bodø - st.nr. 30086348

7

192/19 19/03772-1

193/19

196/19

15/0193234

19/0232510

1
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197/19 19/00878-7

Forlengelse av midlertidig stilling som førstekonsulent, st.
nr. 30083095, HHN Bodø

8

198/19 19/01664-5

Forlengelse av midlertidig ansettelse av Maylen Fredheim i
100% stilling som førstekonsulent, st.nr. 30072320 - FSH
Bodø, for perioden 01.01.20 - 29.02.20.

9

Direkte ansettelse i 80 % midlertidig stilling som konsulent,
st. nr. 30088133 - FLU - Levanger

10

Orienteringssaker
67/19

19/03643-1

Skype, 03.12.2019
Arne Brinchmann
møteleder

2
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192/19 Utlysning ledige stillinger: 50 % stilling - 1515 spesialbibliotekar - UB
Levanger - still.nr 30088576 og 100 % stilling 1199
universitetsbibliotekar/1515 spesialbibliotekar - UB Stjørdal - still.nr
30088577
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
192/19

Innstilling til vedtak:

1. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som
universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar, seksjon lærings- og forskningstjenester, UB
Stjørdal – still.nr. 30088577, og
2. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å lyse ut 50 % fast stilling som
spesialbibliotekar, seksjon publikumstjenester, UB Levanger – still. nr. 30088576.
3. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å endre arbeidssted for Ida
Okkenhaug Haug til Levanger i hele stillingen.
4. Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilby Tor Henning Valnes
Pedersen økning fra 50% fast stilling til 100% fast stilling – st.nr 30072119 - UB - Mo.
Tilbud om økt stillingsprosent er hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 14-3 nr. 1.

Møtebehandling
Saken utsettes.
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193/19 Søknad om delvis permisjon - førstekonsulent - st.nr 30071960 - IKT brukerstøtte - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
193/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å innvilge Solveig Kåberg 50 %
permisjon fra sin 100% stilling som førstekonsulent – st.nr. 30071960 – IKT – brukerstøtte –
Bodø i perioden 01.01.2020 til og med 30.06.2020.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å innvilge Solveig Kåberg 50 %
permisjon fra sin 100% stilling som førstekonsulent – st.nr. 30071960 – IKT – brukerstøtte –
Bodø i perioden 01.01.2020 til og med 30.06.2020.

4
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194/19 Endring av søknad om permisjon uten lønn fra stilling som
førstekonsulent st.nr. 30077086 HHN Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
194/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge søknad fra Renate
Saur om 80 % permisjon uten lønn fra stillingen som førstekonsulent for perioden 1.1.2020 –
31.1.2020, st.nr. 30077086, HHN Bodø
Hun vil i perioden arbeide i 20 % stilling som førstekonsulent for Nord.

Møtebehandling
Utvalget korrigerte studiested fra HHN Bodø i innstilling til HHN Stjørdal i tråd med
saksfremlegget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge søknad fra Renate
Saur om 80 % permisjon uten lønn fra stillingen som førstekonsulent for perioden 1.1.2020 –
31.1.2020, st.nr. 30077086, HHN Stjørdal.
Hun vil i perioden arbeide i 20 % stilling som førstekonsulent for Nord.
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195/19 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som rådgiver
internasjonalisering st.nr. 30071641 HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
195/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Sandra Wiik i midlertidig stilling som rådgiver internasjonalisering, st. nr. 30071641, HHN for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2020.
Midlertidighet er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr. 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Sandra Wiik i midlertidig stilling som rådgiver internasjonalisering, st. nr. 30071641, HHN for
perioden 01.01.2020 – 31.12.2020.
Midlertidighet er hjemlet i Statsansatteloven § 9 nr.1, bokstav a.
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196/19 Ansettelse i fast stilling som rådgiver HR/personal - FSV - Bodø - st.nr.
30086348
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
196/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ada Kvikstad Mathiesen i fast
stilling som rådgiver, st. nr. 30086348 - FSV - Bodø.
Skulle Mathiesen velge å ikke ta imot tilbud om stilling, gis tilbudet videre i rangert
rekkefølge for de innstilte søkerne:
2. Lena Støver
3. Lars Erik Sand
4. Linn Hege Larsen

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for faglige stillinger vedtar å ansette Ada Kvikstad Mathiesen i fast
stilling som rådgiver, st. nr. 30086348 - FSV - Bodø.
Skulle Mathiesen velge å ikke ta imot tilbud om stilling, gis tilbudet videre i rangert
rekkefølge for de innstilte søkerne:
5. Lena Støver
6. Lars Erik Sand
7. Linn Hege Larsen
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197/19 Forlengelse av midlertidig stilling som førstekonsulent, st. nr.
30083095, HHN Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
197/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalg for teknisk administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse
av Anders Edstrøm i stilling som førstekonsulent, st. nr. 30083095, HHN Bodø
Hjemmel for midlertidig ansettelse er Lov om statens ansatte § 9 nr. 1 bokstav a, jf. forskrift
til lov om statens ansatte § 3 nr. 3.

Møtebehandling
Perioden 01.01.2020 – 30.06.2020 var utelatt i innstilling, men framkom i saksfremlegget og
ble satt inn i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalg for teknisk administrative stillinger vedtar å forlenge midlertidig ansettelse
av Anders Edstrøm i stilling som førstekonsulent, st. nr. 30083095, HHN Bodø for perioden
01.01.2020 – 30.06.2020.
Hjemmel for midlertidig ansettelse er Lov om statens ansatte § 9 nr. 1 bokstav a, jf. forskrift
til lov om statens ansatte § 3 nr. 3.
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198/19 Forlengelse av midlertidig ansettelse av Maylen Fredheim i 100%
stilling som førstekonsulent, st.nr. 30072320 - FSH Bodø, for perioden
01.01.20 - 29.02.20.
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
03.12.2019

Saknr
198/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Maylen Fredheim Jensen i 100% midlertidig stilling som førstekonsulent, st. nr. 30072320 –
FSH Bodø, for perioden 01.01.20 – 29.02.20.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 ledd 1, bokstav b. Vikariat i påvente
av ansettelse etter utlysning
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av
Maylen Fredheim Jensen i 100% midlertidig stilling som førstekonsulent, st. nr. 30072320 –
FSH Bodø, for perioden 01.01.20 – 29.02.20.
Midlertidig ansettelse er hjemlet i statsansatteloven § 9 ledd 1, bokstav b. Vikariat i påvente
av ansettelse etter utlysning

9
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Orienteringssaker
Saknr

Arkivsak

Tittel

67/19

19/03643-1

Direkte ansettelse i 80 % midlertidig stilling som
konsulent, st. nr. 30088133 - FLU - Levanger

10
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.12.2019 kl. 12:00 (Sak 221/19 ble sluttført 18.12.19)

Tilstede:

Arne Brinchmann, Steinar Stene-Sørensen, Jan-Atle Toska, Synnøve
Dalmo Tollåli

18/04655

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tom Kilskar, Kari Pettersen - vara

Andre:

Runar Michaelsen, Unn Storheil, Berit Eliassen (sak 221/19)

Protokollfører:

Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

199/19 19/03890-1

Utlysning av fast stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent – st.nr. 30071742 - KOLT - 4
Bodø

200/19 19/02411-1

Utlysning av to stillinger som seniorkonsulent i
studieadministrasjonen, st. nr. 30086452 – FSH - Bodø og
st.nr. 30071033 – FSH - Levanger

4

201/19 19/03861-1

Utlysning av fast 100% stilling som
seniorkonsulent/rådgiver st.nr. 30070707 - Enhet for
Internasjonalisering - STUD - Levanger

6

202/19 19/03891-1

Utlysning av stilling som seniorrådgiver tilknyttet EVU, st.
nr. 30088978 - FLU - Levanger

7

203/19 19/03894-1

Utlysning av stilling som seniorrådgiver,
forskningsadministrasjonen, st. nr. 30088979 - FLU Levanger

8

1
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204/19 19/03919-1

Utlysning av fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver –
st.nr. 30071897 - AFU - Bodø

9

205/19 19/03988-2

Utlysning i fast stilling som HR-sjef - st.nr. 30070956 –
Økonomi og HR - Levanger/Bodø -

10

206/19 18/00893-9

Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som
førstekonsulent, st.nr. 30078806 - FSH Bodø -

11

207/19 19/00258-9

Forlengelse i midlertidig stilling som konsulent, st. nr.
30073032 - IKT - Brukerstøtte - Bodø

12

208/19

17/0174519

Forlengelse i midlertidig stilling som 1091 tekniker - st. nr.
30071293 - IKT brukerstøtte- Stjørdal

113

209/19

18/0143512

Forlengelse i midlertidig stilling som konsulent, st. nr.
30085204 - IKT brukerstøtte - Levanger

14

Midlertidig ansettelse i stilling som 1091 tekniker - st. nr.
30070813 - IKT brukerstøtte - Steinkjer

15

210/19 19/02999-2

211/19

16/0174917

Søknad om forlenging av 20 % permisjon uten lønn i stilling
som seniorrådgiver – st.nr. 30075989 - studiedirektørens
stab

16

212/19

19/0285030

Ansettelse i stilling som førstekonsulent eller rådgiver,
forskningsstøtte - st. nr. 30070834 – HHN - Bodø

17

213/19

15/0116439

Ansettelse i fast stilling som 1065 konsulent - st. nr.
30072484 - IKT Brukerstøtte - Bodø

18

214/19 19/03272-8

Ansettelse i fast stilling som rådgiver ved
studieadministrasjonen, st. nr. 30072061 - FLU - Bodø

19

215/19 19/03266-6

Ansettelse i fast stilling som seniorrådgiver innen
studieadministrasjonen, st. nr. 30079861 - FLU - Bodø

20

216/19

19/0320311

Ansettelse i midlertidig 3 årig stilling som
overingeniør/avdelingsingeniør i prosjekt ARCTAQUA - st.
nr. 30074988 - FBA - Bodø

21

217/19

15/0510646

Ansettelse i vikariat som førstekonsulent - KOLT

22

218/19 19/03883-1

Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som
spesialbibliotekar, st. nr 30070836 UB - publikumstjenester
- Levanger

223

219/19 19/03275-7

Ansettelse i fast stilling som førstekonsulent innen
studieadministrasjonen, st. nr. 30075283 - FLU - Bodø -

24

2
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220/19

16/0068620

221/19 19/03772-1

Oppsigelse av 80% stilling som renholder - st.nr. 30071267
- Renhold Stjørdal

25

Utlysning ledige stillinger: 50 % stilling - 1515 spesialbibliotekar UB Levanger - still.nr
30088576 og 100 % stilling 1199 universitetsbibliotekar/1515
spesialbibliotekar - UB
Stjørdal - still.nr 30088577

26

Orienteringssaker
68/19

19/01571-3

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som konsulent ved
enheten for opptak og førstelinje - STUD - Bodø

27

69/19

19/01876-3

Engasjement i 100 % stilling som tekniker (st. kode 1090)
på Eiendomsdrift for perioden 09.12.2019 - 20.12.2019 campus Bodø

27

Engasjement i 100% stilling som tekniker (st.kode 1090) på
Eiendomsdrift for perioden 02.12.2019 - 23.12.2019 campus Bodø

27

70/19

19/01986-3

Skype, 17.12.2019

Arne Brinchmann
møteleder

3
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199/19 Utlysning av fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent – st.nr.
30071742 - KOLT - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
199/19

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent – st. nr. 30071742 – KOLT - Bodø

Møtebehandling
Stilling ble godkjent av stillingsstoppgruppen.
Lagt til «Fast» stilling og i henhold til vedlagt utlysning.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent – st. nr. 30071742 – KOLT – Bodø i henhold til vedlagt
utlysning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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200/19 Utlysning av to stillinger som seniorkonsulent i
studieadministrasjonen, st. nr. 30086452 – FSH - Bodø og st.nr. 30071033 –
FSH - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
200/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut to 50% faste stillinger
som seniorkonsulent ved FSH, henholdsvis Bodø st.nr. 30086452 og Levanger str.nr.
30071033.
Stillingene utlyses med mulighet for utvidelse. Dette i henhold til vedlagte utlysningstekst.

Møtebehandling
Stillingen ble godkjent av stillingsstoppgruppen.
I utlysningsteksten skal det stå under utdanningskrav: minimum bachelorgrad, ikke
bachelornivå.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut to 50 % faste stillinger
som seniorkonsulent ved FSH, henholdsvis Bodø st.nr. 30086452 og Levanger str.nr.
30071033.
Stillingene utlyses med mulighet for utvidelse. Dette i henhold til vedlagte utlysningstekst
med merknad som framkom i møte.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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201/19 Utlysning av fast 100% stilling som seniorkonsulent/rådgiver st.nr.
30070707 - Enhet for Internasjonalisering - STUD - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
201/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar utlysningen av fast 100% stilling
som seniorkonsulent/rådgiver st.nr. 30070707 – Enhet for Internasjonalisering – STUD –
Levanger.
Møtebehandling
Stillingen ble godkjent av stillingsstoppgruppen.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar utlysningen av fast 100% stilling
som seniorkonsulent/rådgiver st.nr. 30070707 – Enhet for Internasjonalisering – STUD –
Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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202/19 Utlysning av stilling som seniorrådgiver tilknyttet EVU, st. nr.
30088978 - FLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
202/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast stilling som
seniorrådgiver tilknyttet etter- og videre utdanning, st. nr. 30088978 – FLU – Levanger.

Møtebehandling
Stillingen ble ikke godkjent av stillingsstoppgruppen og ikke behandlet av ARA.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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203/19 Utlysning av stilling som seniorrådgiver, forskningsadministrasjonen,
st. nr. 30088979 - FLU - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
203/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger vedtar å utlyse en fast 100% stilling
som seniorrådgiver tilknyttet forskningsadministrasjonen, st. nr. 30088979 – FLU – Levanger.

Møtebehandling
Stillingen ble ikke godkjent av stillingsstoppgruppen og ikke behandlet av ARA.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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204/19 Utlysning av fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver – st.nr.
30071897 - AFU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
204/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100% fast stilling som
rådgiver/seniorrådgiver ved avdeling for forskning og utvikling (AFU) – st. nr. 30071897 – i
henhold til vedlagte utlysningstekst. Arbeidsted er Bodø.

Møtebehandling
Stillingen ble ikke godkjent av stillingsstoppgruppen og ikke behandlet i ARA.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

244

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ARA Protokoll 17 og 18.12.2019 Endelig protokoll

245

205/19 Utlysning i fast stilling som HR-sjef - st.nr. 30070956 – Økonomi og HR
- Levanger/Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
205/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
HR-sjef – st.nr. 30070956 – Økonomi og HR – Levanger /Bodø i henhold til vedlagte
utlysningstekst.

Møtebehandling
Stillingen ble godkjent av stillingsstoppgruppen.
Utlysningstekst: Årslønn 789 200 – 906 000
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100 % stilling som
HR-sjef – st.nr. 30070956 – Økonomi og HR – Levanger /Bodø i henhold til vedlagte
utlysningstekst med merknad om lønn.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10
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206/19 Forlenget ansettelse i midlertidig stilling som førstekonsulent, st.nr.
30078806 - FSH Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
206/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Kristin
H. Lillegård i 60 % midlertidig stilling som førstekonsulent, st. nr. 30078806, FSH Bodø for
perioden 01.01.2020 – 30.06.2020. Herunder mulighet for økt stillingsprosent ved behov.
Midlertidig ansettelse hjemles i Lov om statens ansatte mv. § 9 punkt 1, bokstav a.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen av Kristin
H. Lillegård i 60 % midlertidig stilling som førstekonsulent, st. nr. 30078806, FSH Bodø for
perioden 01.01.2020 – 30.06.2020. Herunder mulighet for økt stillingsprosent ved behov.
Midlertidig ansettelse hjemles i Lov om statens ansatte mv. § 9 punkt 1, bokstav a.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11
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207/19 Forlengelse i midlertidig stilling som konsulent, st. nr. 30073032 - IKT Brukerstøtte - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
207/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stilinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen
av Vegard Helland Eriksen i stilling som konsulent (st. kode 1065) for perioden 01.01.2020 –
30.06.2020, st. nr. 30073032 – IKT Brukerstøtte – campus Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statsansatteloven § 9 punkt 1, bokstav a.

Møtebehandling
Ansettelsesrådet ber IT sammen med personalavdelingen vurdere sin bruk av midlertidige
stillinger på avdelingen
Enstemmig vedtatt som innstilt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stilinger vedtar å forlenge den midlertidige ansettelsen
av Vegard Helland Eriksen i stilling som konsulent (st. kode 1065) for perioden 01.01.2020 –
30.06.2020, st. nr. 30073032 – IKT Brukerstøtte – campus Bodø.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statsansatteloven § 9 punkt 1, bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12
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208/19 Forlengelse i midlertidig stilling som 1091 tekniker - st. nr. 30071293 IKT brukerstøtte- Stjørdal
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
208/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å ansette Bendik Saugestad i en
midlertidig stilling som 1091 tekniker for perioden 01.01.2020 – 30.06.2020 - st. nr. 30071293 – IKT
brukerstøtte – Stjørdal.

Møtebehandling
Ansettelsesrådet ber IT sammen med personalavdelingen vurdere sin bruk av midlertidige
stillinger på avdelingen
Enstemmig vedtatt som innstilt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å ansette Bendik Saugestad i en
midlertidig stilling som 1091 tekniker for perioden 01.01.2020 – 30.06.2020 - st. nr. 30071293 – IKT
brukerstøtte – Stjørdal.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13

248

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ARA Protokoll 17 og 18.12.2019 Endelig protokoll

249

209/19 Forlengelse i midlertidig stilling som konsulent, st. nr. 30085204 - IKT
brukerstøtte - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
209/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Vidar Greistad
midlertidig i stilling/vikar som 1065 konsulent for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020, st. nr. 30085204
– IKT brukerstøtte – Levanger.

Møtebehandling
Ansettelsesrådet ber IT sammen med personalavdelingen vurdere sin bruk av midlertidige
stillinger på avdelingen.
Enstemmig vedtatt som innstilt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Vidar Greistad
midlertidig i stilling/vikar som 1065 konsulent for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020, st. nr. 30085204
– IKT brukerstøtte – Levanger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14
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210/19 Midlertidig ansettelse i stilling som 1091 tekniker - st. nr. 30070813 IKT brukerstøtte - Steinkjer
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
210/19

Innstilling til vedtak:
Cato Steivang ansettes i midlertidig stilling som 1091 tekniker for en periode på 4 år, fra 01.01.2020 –
31.12.2023 - st. nr. 30070813 – IKT brukerstøtte – Steinkjer.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte § 9 – 1, bokstav a, jf. bokstav c.

Møtebehandling
Korrigerte formulering i vedtaket.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Cato Steivang i
midlertidig stilling som 1091 tekniker for en periode på 4 år, fra 01.01.2020 – 31.12.2023 - st. nr.
30070813 – IKT brukerstøtte – Steinkjer.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om statens ansatte § 9 – 1, bokstav a, jf. bokstav c.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15
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211/19 Søknad om forlenging av 20 % permisjon uten lønn i stilling som
seniorrådgiver – st.nr. 30075989 - studiedirektørens stab
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
211/19

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anne Sofie
A. Elgseter om 20 % ulønnet permisjon fra 100 % stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30075989
– STUD Levanger, for perioden 01.01 – 30.06.2020.
Permisjon gis med hjemmel i personalreglementet § 23 nr. 1.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å innvilge søknad fra Anne Sofie
A. Elgseter om 20 % ulønnet permisjon fra 100 % stilling som seniorrådgiver, st.nr. 30075989
– STUD Levanger, for perioden 01.01.20 – 30.06.2020.
Permisjon gis med hjemmel i personalreglementet § 23 nr. 1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16
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212/19 Ansettelse i stilling som førstekonsulent eller rådgiver,
forskningsstøtte - st. nr. 30070834 – HHN - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
212/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Kent Ove Bang i
stilling som rådgiver- st. nr. 30070834 - HHN - Bodø.
Dersom Bang takker nei tilbys stilling som førstekonsulent først til Maylen Fredheim Jensen,
dernest til Line Mathilde Karlsen.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Kent Ove Bang i
stilling som rådgiver- st. nr. 30070834 - HHN - Bodø.
Dersom Bang takker nei, tilbys stilling som førstekonsulent først til Maylen Fredheim Jensen,
dernest til Line Mathilde Karlsen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17
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213/19 Ansettelse i fast stilling som 1065 konsulent - st. nr. 30072484 - IKT
Brukerstøtte - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
213/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å ansette Andreas Hammer Hetzler i
fast stilling som 1065 konsulent med virkning fra 01.01.2020 - st. nr. 30072484 – IKT brukerstøtte –
Bodø.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å ansette Andreas Hammer Hetzler i
fast stilling som 1065 konsulent med virkning fra 01.01.2020 - st. nr. 30072484 – IKT brukerstøtte –
Bodø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18
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214/19 Ansettelse i fast stilling som rådgiver ved studieadministrasjonen, st.
nr. 30072061 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
214/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Idunn Thode
i fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjonen, st. nr. 30072061–
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Thode takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1. Pia Tøhaug
2. Bendikte Methi

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Idunn Thode
i fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjonen, st. nr. 30072061–
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Thode takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1- Pia Tøhaug
2- Bendikte Methi

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19
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215/19 Ansettelse i fast stilling som seniorrådgiver innen
studieadministrasjonen, st. nr. 30079861 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
215/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Elisabeth Savstad
i fast stilling som seniorrådgiver innen studieadministrasjonen, st. nr. 30079861–
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Savstad takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1. Idunn Thode
2. Pia Tøhaug

Møtebehandling
Ansettelsesrådet var enige om at stillingen skal være en rådgiver stilling, ikke
seniorrådgiverstilling.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Elisabeth Savstad
i fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjonen, st. nr. 30079861–
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Savstad takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1- Idunn Thode
2- Pia Tøhaug

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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216/19 Ansettelse i midlertidig 3 årig stilling som
overingeniør/avdelingsingeniør i prosjekt ARCTAQUA - st. nr. 30074988 - FBA
- Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
216/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Halvor Prytz i
midlertidig stilling som overingeniør i prosjektet ARCTAQUA – st. nr. 30074988 – FBA - Bodø
Dersom Prytz takker nei til stillingen, tilbys den til følgende i rangert rekkefølge:
1. Kyle Rogers - overingeniør
2. Ann Kristin Ulset - avdelingsingeniør, evt. overingeniør dersom bestått mastergrad
3. Hedda Østgaard - overingeniør
Dersom ingen av disse tar imot stillingen vurderes øvrige søkere for intervju, eventuelt lyses
stillingen ut på nytt.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

Møtebehandling
Ansettelsesperioden ble presisert i vedtaket til 01.01.2020 – 31.12.2022
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Halvor Prytz i
midlertidig stilling som overingeniør i prosjektet ARCTAQUA – st. nr. 30074988 – FBA - Bodø
Ansettelsesperioden er fra 01.01.2020 – 31.12.2022
Dersom Prytz takker nei til stillingen, tilbys den til følgende i rangert rekkefølge:
1. Kyle Rogers - overingeniør
2. Ann Kristin Ulset - avdelingsingeniør, evt. overingeniør dersom bestått mastergrad
3. Hedda Østgaard - overingeniør
Dersom ingen av disse tar imot stillingen vurderes øvrige søkere for intervju, eventuelt lyses
stillingen ut på nytt.
Den midlertidige stillingen er hjemlet i statsansatteloven § 9 nr. 1 bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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217/19 Ansettelse i vikariat som førstekonsulent - st.nr. 30071964- KOLT Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
217/19

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å ansatte Gøran Walin i vikariat som
førstekonsulent for perioden 01.01.20 – 30.06.20. Vikariatet er i påvente av nyrekruttering eller
avklaring av stillingen.
Forlengelse av midlertidig stillinger er hjemlet i lov om statsansatte § 9 nr. 1 bokstav b.

Møtebehandling
Ansettelsen hjemles i statsansatteloven § 9, ledd 1, bokstav b, vikariat i påvente av utlysning
forutsatt at stillingen vedtas utlyst i sak 199/19.
Følgende tekst legges til i vedtaket: - st.nr. 30071964- KOLT – Bodø.
I «innstilling til vedtak» skal det stå «forslag til vedtak»
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å ansatte Gøran Walin i vikariat
som førstekonsulent for perioden 01.01.20 – 30.06.20 - st.nr. 30071964- KOLT – Bodø.
Vikariatet er i påvente av nyrekruttering eller avklaring av stillingen.
Forlengelse av midlertidig stillinger er hjemlet i lov om statsansatte § 9 nr. 1 bokstav b.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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218/19 Ansettelse i midlertidig 100 % stilling som spesialbibliotekar, st. nr
30070836 UB - publikumstjenester - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
218/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Galina Verchenko i
midlertidig 100 % stilling som spesialbibliotekar, st. nr. 30070836 – UB – publikumstjenester
– Levanger, for perioden 01.01.2020 –31.03.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om ansatte i staten mv § 9 nr. 1 bokstav b, vikar
for flere.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Galina Verchenko i
midlertidig 100 % stilling som spesialbibliotekar, st. nr. 30070836 – UB – publikumstjenester
– Levanger, for perioden 01.01.2020 –31.03.2020.
Den midlertidige ansettelsen er hjemlet i lov om ansatte i staten mv § 9 nr. 1 bokstav b, vikar
for flere.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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219/19 Ansettelse i fast stilling som førstekonsulent innen
studieadministrasjonen, st. nr. 30075283 - FLU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
219/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Gøran Walin
i fast stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjonen, st. nr. 30075283 –
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Gøran Walin takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1. Hanne Alstad
2. Benedikte Mehti

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å ansette Gøran Walin
i fast stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjonen, st. nr. 30075283 –
FLU – Bodø. Tiltredelse avtales nærmere med fakultetet.
Dersom Gøran Walin takker nei til stillingen, tilbys den til følgende kandidater i prioritert
rekkefølge:
1. Hanne Alstad
2. Benedikte Methi

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24

259

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ARA Protokoll 17 og 18.12.2019 Endelig protokoll

260

220/19 Oppsigelse av 80% stilling som renholder - st.nr. 30071267 - Renhold
Stjørdal
Behandlet av
20 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
220/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å si opp Beth Berg fra sin faste
80% stilling som renholder – st.nr. 30071267 – Renhold Stjørdal.
Oppsigelsen er hjemlet i statsansattelovens regler om oppsigelse § 20 og gjelder med 6
måneders varsel fra vedtaket er gjort kjent for den ansatte i henhold til statsansatteloven §
22, 1 c)

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å si opp Beth Berg fra sin faste
80% stilling som renholder – st.nr. 30071267 – Renhold Stjørdal.
Oppsigelsen er hjemlet i statsansattelovens regler om oppsigelse § 20 og gjelder med 6
måneders varsel fra vedtaket er gjort kjent for den ansatte i henhold til statsansatteloven §
22, 1 c)

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Sak 221/19: Utlysning ledige stillinger: 50 % stilling - 1515 spesialbibliotekar UB Levanger - still.nr 30088576 og 100 % stilling 1199
universitetsbibliotekar/1515 spesialbibliotekar – UB Stjørdal - still.nr
30088577
Behandlet av
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
17.12.2019

Saknr
221/19

Innstilling til vedtak:
1. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som
universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar, seksjon lærings- og forskningstjenester, UB
Stjørdal – still.nr. 30088577, og
2. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å lyse ut 50 % fast stilling som
spesialbibliotekar, seksjon publikumstjenester, UB Levanger – still. nr. 30088576.
3. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å endre arbeidssted for Ida
Okkenhaug Haug til Levanger i hele stillingen.
4. Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilby Tor Henning Valnes
Pedersen økning fra 50% fast stilling til 100% fast stilling – st.nr 30072119 - UB - Mo.
Tilbud om økt stillingsprosent er hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 14-3 nr. 1.

Møtebehandling
Alle punktene ble vedtatt bortsett fra punkt 2 som utgår.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som
universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar, seksjon lærings- og forskningstjenester, UB
Stjørdal – still.nr. 30088577, og
2. Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å endre arbeidssted for Ida
Okkenhaug Haug til Levanger i hele stillingen.
3. Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å tilby Tor Henning Valnes
Pedersen økning fra 50% fast stilling til 100% fast stilling – st.nr 30072119 - UB - Mo.
Tilbud om økt stillingsprosent er hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 14-3 nr. 1.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

68/19

19/01571-3

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som konsulent
ved enheten for opptak og førstelinje - STUD – Bodø

69/19

19/01876-3

70/19

19/01986-3

Burde vært lagt ved CV
Engasjement i 100 % stilling som tekniker (st. kode
1090) på Eiendomsdrift for perioden 09.12.2019 20.12.2019 - campus Bodø
Engasjement i 100% stilling som tekniker (st.kode 1090)
på Eiendomsdrift for perioden 02.12.2019 - 23.12.2019 campus Bodø
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2019
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.12.2019 kl. 12:00
Postmøte
18/04655

Tilstede:

Arne Brinchmann, Jan-Atle Toska

Møtende
varamedlemmer:

Grete I. Knudsen

Forfall:

Tom Kilskar, Synnøve Tollåli, Steinar Stene-Sørensen

Protokollfører:

Marianne Hatlestad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
19/03112222/19
15

Ansettelse i fast 100% stilling som
førstekonsulent/seniorkonsulent - st.nr 30071803 enheten
for opptak og førstelinje - STUD - Bodø - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1

Postmøte, 19.12.2019
Arne Brinchmann
møteleder

1
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222/19 Ansettelse i fast 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent st.nr 30071803 enheten for opptak og førstelinje - STUD - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2019

Møtedato
19.12.2019

Saknr
222/19

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk -/administrative stillinger vedtar å ansette Vilde Wilhelmsen i
fast 100% stilling som førstekonsulent – st.nr 30071803 – STUD – enheten for opptak og
førstelinje – Bodø
Dersom Vilde Wilhelmsen takker nei til stillingen, tilbys den til følgende i rangert rekkefølge
til :
2. Ida Meland
3. Nina Figenschau

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk -/administrative stillinger vedtar å ansette Vilde Wilhelmsen i
fast 100% stilling som førstekonsulent – st.nr 30071803 – STUD – enheten for opptak og
førstelinje – Bodø
Dersom Vilde Wilhelmsen takker nei til stillingen, tilbys den til følgende i rangert rekkefølge
til :
2. Ida Meland
3. Nina Figenschau

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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MØTEPROTOKOLL
Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative stillinger 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

21.01.2020 kl. 12:00
Skype
19/03915

Tilstede:

Arne Brinchmann, Steinar Stene-Sørensen, Jan Atle Toska, Synnøve
Dalmo Tollåli

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tom Kilskar og Kari Pettersen

Andre:
Protokollfører:

Unn Storheil

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/20

19/02327-5

Utlysning av fast 100 % stilling som
førstekonsulent/rådgiver (studieveileder), st.nr. 30084235
– FSV - Levanger

2/20

19/04086-1

Utlysning av fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - st.
nr. 30071897 - AFU - Bodø

4

3/20

20/00134-1

Utlysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30071931 Personal Bodø

5

20/00045-1

Utlysning av midlertidig stilling som avdelingsingeniør
tilknyttet Fuglekjennskap/ BirdID, st. nr. 30071256 - FLU GLU - Levanger

6

16/05328-23

Fast ansettelse i stilling som seniorrådgiver ved Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - st.nr.
30071304 - FLU Levanger

7

4/20

5/20

1
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6/20

16/00393-15

Fast ansettelse i stilling som rådgiver tilknyttet Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - st.nr.
30071289 FLU Levanger

7/20

19/03372-9

Ansettelse i fast stilling som rådgiver økonomi, st.nr.
30087382 - FSV Bodø

9

8/20

19/03369-6

Ansettelse i fast stilling som
universitetsbibliotekar/førstebibliotekar 100% - st.nr.
30016150 - UB Bodø

10

9/20

16/04194-31

Forlenget midlertidig ansettelse i stilling som konsulent –
st.nr. 30082359 – Dokumentsenteret – Bodø

11

Endring av arbeidssted Hege Meisfjord - studiested
Sandnessjøen

12

10/20 19/01881-6

8

Orienteringssaker
1/20

19/03910-1

Direkte midlertidig ansettelse som overingeniør - st. nr.
30088859 - FBA Steinkjer

13

2/20

16/04467-8

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør st. nr. 30085919 - FBA - Bodø

13

Skype, 21.01.2020
Arne Brinchmann
møteleder

2
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1/20 Utlysning av fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver
(studieveileder), st.nr. 30084235 – FSV - Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
1/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som førstekonsulent/rådgiver (studieveileder), i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30084235 – FSV - Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger vedtar å lyse ut en fast 100 % stilling
som førstekonsulent/rådgiver (studieveileder), i henhold til vedlagte forslag til
utlysningstekst, st.nr. 30084235 – FSV - Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3
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2/20 Utlysning av fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - st. nr. 30071897 AFU - Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
2/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som
rådgiver/seniorrådgiver ved avdeling for forskning og utvikling (AFU) – st. nr. 30071897 – i
henhold til vedlagte utlysningstekst. Arbeidsted er Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å lyse ut 100 % fast stilling som
rådgiver/seniorrådgiver ved avdeling for forskning og utvikling (AFU) – st. nr. 30071897 – i
henhold til vedlagte utlysningstekst. Arbeidsted er Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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3/20 Utlysning av stilling som rådgiver, st.nr. 30071931 - Personal Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
3/20

Forslag til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
rådgiver, st.nr. 30071931 – personal – Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.
Møtebehandling
I utlysningsteksten står det feil årslønn, korrigeres til lønnstrinn 58 – årslønn 513 600 og
lønnstrinn 68 – årslønn 615 900.
Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom på møte.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å lyse ut fast 100% stilling som
rådgiver, st.nr. 30071931 – personal – Bodø, i henhold til forslag til utlysningstekst.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5
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4/20 Utlysning av midlertidig stilling som avdelingsingeniør tilknyttet
Fuglekjennskap/ BirdID, st. nr. 30071256 - FLU - GLU – Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
4/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse en midlertidig stilling
som avdelingsingeniør tilknyttet Fuglekjennskap/ BirdID for snarlig tiltredelse og fram til
30.06.2021, st.nr. 30071256 – FLU – GLU – Levanger,
Utlysning av midlertidig ansettelse hjemles i statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav a, arbeid av
midlertidig karakter.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/ administrative stillinger vedtar å utlyse en midlertidig stilling
som avdelingsingeniør tilknyttet Fuglekjennskap/ BirdID for snarlig tiltredelse og fram til
30.06.2021, st.nr. 30071256 – FLU – GLU – Levanger,
Utlysning av midlertidig ansettelse hjemles i statsansatteloven § 9, nr. 1, bokstav a, arbeid av
midlertidig karakter.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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5/20 Fast ansettelse i stilling som seniorrådgiver ved Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - st.nr. 30071304 - FLU
Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
5/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Marthe Hagerup Indal
i 100 % fast stilling som seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og
omsorg fra 01.01.2020 – st.nr. 30071304 - FLU - Levanger.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Marthe Hagerup Indal
i 100 % fast stilling som seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og
omsorg fra 01.01.2020 – st.nr. 30071304 - FLU - Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7
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6/20 Fast ansettelse i stilling som rådgiver tilknyttet Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg - st.nr. 30071289 - FLU Levanger
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
6/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Marthe Haugdal i
100 % fast stilling som rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
fra 01.01.2020 – st.nr. 30071304 – FLU - Levanger.
Møtebehandling
Korrigere stillingsnummer i vedtaket som i heading.
Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom på møte.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å ansette Marthe Haugdal i
100 % fast stilling som rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
fra 01.01.2020 – st.nr. 30071289 – FLU - Levanger.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8
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7/20 Ansettelse i fast stilling som rådgiver økonomi, st.nr. 30087382 - FSV
Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
7/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å ansette Renate Kolvereid i
fast 100 % stilling som rådgiver økonomi, st.nr. 30087382 – FSV Bodø.
Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ansettelsesrådet for tekniske/administrative stillinger vedtar å ansette Renate Kolvereid i
fast 100 % stilling som rådgiver økonomi, st.nr. 30087382 – FSV Bodø.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/20 Ansettelse i fast stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar
100% - st.nr. 30016150 - UB Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
8/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å ansette Ali Abdurahman Kelil i fast
100 % stilling som SKO 1200 førstebibliotekar – st.nr. 30016150 – UB – Bodø.
Oppstartstidspunkt avklares med Ali Abdurahman Kelil.
Dersom Ali Abdurahman Kelil takker nei til stillingen, lyses denne ut på nytt.

Møtebehandling
Enstemmig vedtatt.
Vedtak

Ansettelsesrådet for teknisk- /administrative stillinger vedtar å ansette Ali Abdurahman Kelil i fast
100 % stilling som SKO 1200 førstebibliotekar – st.nr. 30016150 – UB – Bodø.
Oppstartstidspunkt avklares med Ali Abdurahman Kelil.
Dersom Ali Abdurahman Kelil takker nei til stillingen, lyses den ut på nytt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10

275

15/20 Referater 30. januar - 20/00196-1 Referater 30. januar : ARA Protokoll 21.01.2020

276

9/20 Forlenget midlertidig ansettelse i stilling som konsulent – st.nr.
30082359 – Dokumentsenteret – Bodø
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
9/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger ansetter Anneli Engan Buchholdt i 50%
stilling som 1065 konsulent i perioden 01.01.2020 -31.03.2020 - i tre måneder –
Dokumentasjon- og informasjonsforvaltning – Bodø
Midlertidighet er hjemlet i statsansatteloven § 9 (1), bokstav a.

Møtebehandling
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelsen
av Anneli Engan Buchholdt i 50 % midlertidig stilling som 1065 konsulent i perioden
01.01.2020 -31.03.2020 - i tre måneder – Dokumentasjon- og informasjonsforvaltning –
Bodø
Enstemmig vedtatt med de endringene som framkom i møte.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger vedtar å forlenge ansettelse av Anneli
Engan Buchholdt i 50 % midlertidig stilling som 1065 konsulent i perioden 01.01.2020 31.03.2020 - i tre måneder – Dokumentasjon- og informasjonsforvaltning – Bodø
Midlertidighet er hjemlet i statsansatteloven § 9 (1), bokstav a.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/20 Endring av arbeidssted Hege Meisfjord - studiested Sandnessjøen
Behandlet av
1 Ansettelsesrådet for teknisk/ administrative
stillinger 2020

Møtedato
21.01.2020

Saknr
10/20

Innstilling til vedtak:
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å endre arbeidssted for
førstekonsulent Hege Meisfjord ved studiested Sandnessjøen. Med virkning fra 01.08.2020
har Meisfjord arbeidssted Mo i Rana»
Vedtaket gjøres med hjemmel i statsansatteloven § 19 nr. 1, jf., § 22.

Møtebehandling
Det presiseres at Hege Meisfjord tilbys videreført ansettelsesforholdet som 75% fast stilling
som førstekonsulent ved FSH med nytt arbeidssted Mo i Rana.
Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom på møte.
Vedtak
Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger vedtar å endre arbeidssted for
Hege Meisfjord ved studiested Sandnessjøen. Med virkning fra 01.08.2020
tilbys Meisfjord 75% fast stilling som førstekonsulent ved FSH arbeidssted Mo i Rana.
Vedtaket gjøres med hjemmel i statsansatteloven § 19 nr. 1, jf., § 22.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

2/20

16/04467-8

Direkte ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør
- st. nr. 30085919 - FBA - Bodø

1/20

19/03910-1

Direkte midlertidig ansettelse som overingeniør - st. nr.
30088859 - FBA Steinkjer

13
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