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GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte
den 7. oktober 2015.
Vedlegg:
Møtedokument

1

Saksframstilling:
Møteinnkalling og dagsorden framgår av side 1 i møtedokumentet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00135-16
Sven Erik Forfang

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015
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Møtedato
07.10.2015

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRETS MØTE
17.06.2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til møteprotokoll fra styrets møte den
17. juni 2015.
Vedlegg:
Forslag til møteprotokoll

1

Saksframstilling:
Forslag til møteprotokoll er tidligere forelagt styreleder og styremedlemmer for
gjennomsyn. Endelig godkjenning av protokollen må skje i møte.
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MØTEPROTOKOLL
Styret for Høgskolen i Nesna - 17.06.2015
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.06.2015 kl. 9:00 – 12:30
UiN, Bodø - møterom U-135 Studenthotellet
14/01634

Tilstede:

Aslaug Mikkelsen, Magnar Solbakk, Barbro Fossland, Siv
Flæsen Almendingen, Hallstein Hegerholm, Kristian Sivertsen,
Silje Knutsen

Møtende
varamedlemmer:

Rolf Reikvam for Bjørn Audun Risøy, Svein-Halvard Jørgensen
for Tor-Helge Allern, Torill Beate Risøy for Hanne Maren
Reistad

Forfall:

Inger Aksberg Johansen/ Janne Sommerseth

Andre:

Finn Ola Helleberg, Øyvind Steinslett

Protokollfører:

Sven Erik Forfang
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22/15 Innkalling og dagsorden
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
22/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styres møte den
17. juni 2015.
Møtebehandling
Rolf Reikvam foreslo at referatsak om avvikling av utenlandsstudier skulle føres opp
som beslutningssak, men trakk senere forslaget.
Vedtak
Enstemmig som innstilt.
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23/15 Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte den 20. mai
2015
Behandlet av
2 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
23/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 20. mai
2015.

Vedtak
Enstemmig som innstilt.

3

24/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Regnskapsrapport for 1. tertial 2015 godkjennes.

Vedtak
Enstemmig som innstilt.

4

Saknr
24/15

25/15 Forlengelse av styreperiode - Studentsamskipnaden i Nesna
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
25/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Funksjonstiden for nåværende representanter fra HiNe i Styret for
Studentsamskipnaden i Nesna forlenges fram til og med 31. desember 2015.

Vedtak
Enstemmig som innstilt.
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26/15 Konstituering av direktør ved HiNe fram til fusjon
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
26/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Øyvind Steinslett konstitueres som direktør ved HiNe fra 1. august 2015 til 31.
desember 2015.
2. Opptaksleder/ ass. studiesjef Alf-Magne Jacobsen fungerer som studiesjef i
samme periode.
Møtebehandling
Øyvind Steinslett forlot møtet under behandling av denne sak.
Torill B. Risøy fremmet følgende forslag til vedtak:
Øyvind Steinslett sitt engasjement som rådgiver forlenges til 31.12.2015. Økonomiog personalsjef konstitueres som direktør i perioden, og Alf-Magne Jacobsen
fungerer som studiesjef i samme periode.
Votering
Det ble gjennomført en prøveavstemning som viste at forslaget fra Torill B. Risøy fikk
1 stemme.
Ved ordinært avstemning ble administrasjonens forslag vedtatt med 9 stemmer mot
1.
Vedtak
1. Øyvind Steinslett konstitueres som direktør ved HiNe fra 1. august 2015 til 31.
desember 2015.
2. Opptaksleder/ ass. studiesjef Alf-Magne Jacobsen fungerer som studiesjef i
samme periode.
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27/15 Ny struktur - sammenslåing med UiN
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
27/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1)

Styret for Høgskolen i Nesna vedtar «Felles plattform for fusjon mellom
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre
arbeidet med fusjon mellom institusjonene.

2)

Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at
virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at fusjonen kan være styringsdyktig
fra 1.1.2016.

3)

Styret er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon
mellom UiN og Høgskolen i Nord Trøndelag.

Møtebehandling
Hallstein Hegerholm fremmet et forslag som senere ble trukket.
Rolf Reikvam fremmet følgende forslag til vedtak:
Styret merker seg at fusjonsdokumentet ikke inneholder nye faglige vurderinger om
plassering av sentrale fagområder. Styret viser til vedtak i sak 19/ 15 punktene 1, 2
og 5.
Styret mener at fusjonsdokumentet må tydeliggjøre den nye institusjonens rolle som
akademisk institusjon og rollen som profesjonsutdanner. Styret er enig i målet om at
den fusjonerte institusjonen skal utvikle verdensledende forskningsmiljøer, men minst
like viktig er det at en har tydelige mål for styrking av profesjonsutdanningene.
Spesielt viktig er det at dokumentet fastsetter at styring og ledelse av all
lærerutdanning legges til UiN Helgeland.
Dokumentet burde dessuten drøfte mulige nye tilbud med utgangspunkt i
Helgelandsregionens næringsliv, jf. sak 19/ 15 punkt 5.
Styret mener at fusjonsdokumentet må avklare slike grunnleggende forhold før
endelig fusjon vedtas.
Siv F. Almendingen fremmet følgende forslag til vedtak:
1.a.
Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 1
1.b.
Med utgangspunkt i flertallsvedtaket fra forrige styremøte angående denne saken
mener styret at ansvaret for styring og ledelse av all lærerutdanning i Nordland må
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legges til UiN Helgeland, samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om
masterutdanning.
1.c.
Når det gjelder fusjonsstyre, anbefaler HiNe-styret at UiN-styret utvides med 4
representanter fra HiNe-styret; en representant fra administrativt ansatte, en
representant fra faglig ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.
2.
Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 2
3.
Administrasjonens forslag til vedtak pkt. 3
Votering
Det ble først stemt over Rolf Reikvams forslag. Det fikk 4 stemmer og falt.
Deretter ble det stemt over Siv F. Almendingens forslag punkt for punkt.
Pkt. 1.a. fikk 7 stemmer. 3 stemte imot.
Pkt. 1.b. fikk 9 stemmer. 1 stemte imot.
Pkt. 1.c. fikk 9 stemmer. 1 stemte imot.
Pkt. 2. fikk 10 stemmer.
Pkt. 3. fikk 8 stemmer. 2 stemte imot.
Vedtak
1.a.
Styret for Høgskolen i Nesna vedtar «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i
Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet med fusjon
mellom institusjonene.
1.b
Med utgangspunkt i flertallsvedtaket fra forrige styremøte angående denne saken
mener HiNe-styret at ansvar for styring og ledelse for all lærerutdanning legges til
UiN Helgeland samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om masterutdanning.
1.c.
Når det gjelder fusjonsstyre, anbefaler HiNe-styret at UiN-styret utvides med 4
representanter fra HiNe-styret; en representant fra administrativt ansatte, en
representant fra faglig ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.
2.
Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at
virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at fusjonen kan være styringsdyktig fra
1.1.2016.
3.
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Styret er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon mellom
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
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28/15 Oppfølging av omstillingsvedtak
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
28/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar plan for omstilling og innsparing slik det foreligger fra administrasjonen.

Vedtak
Enstemmig som innstilt.
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29/15 Master i profesjonsrettet pedagogikk
Behandlet av
1 Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
17.06.2015

Saknr
29/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Enten a.
Styret for Høgskolen i Nesna takker pedagogikkseksjonen for arbeidet med utvikling
av master i profesjonsrettet pedagogikk. Styret ber fagmiljø og ledelse om å gå i
dialog med Universitetet i Nordland med sikte på å innarbeide masteren i
studieprogrammet til det nye universitetet fra studieåret 2016-2017 ved bruk av
universitetets samlede fullmakter og fagmiljø.
Eller b.
Styret for Høgskolen i Nesna kaller professor Bjørn Magne Aakre til utvidet stilling
(fra 0.2 til 0.8) som professor i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015.
Professor Jerry Robicheau kalles til professor II (0,2 stilling) i profesjonsrettet
pedagogikk fra 1. august 2015.
Det lyses ut en ny stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk.

Møtebehandling
Aslaug Mikkelsen foreslo i forslag b. at kallelsen av Jerry Robicheau som professor II
tidsbegrenses til 2 år.
Siv F. Almendingen foreslo i forslag b. at professor i profesjonsrettet pedagogikk må
ha forskningserfaring innen grunnskole og/ eller lærerutdanning.
Votering
De to alternative forslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre.
Ved avstemningen fikk administrasjonens forslag b. 9 stemmer mot 1 stemme som
ble avgitt for administrasjonens forslag a.
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nesna kaller professor Bjørn Magne Aakre til utvidet stilling
(fra 0.2 til 0.8) som professor i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015.
Professor Jerry Robicheau kalles til professor II (0,2 stilling) i profesjonsrettet
pedagogikk for perioden 01.08.2015 til 31.07 2017.
Det lyses ut en ny stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk med
forskningserfaring innen grunnskole og/ eller lærerutdanning.

11

Saknr

Arkivsak

Tittel

30/15

15/00135-14

Referatsaker til styrets møte 17. juni 2015

Det ble lagt fram følgende referatsaker:
Brev til styret fra pedagogikkseksjonen av 15.05.2015 om master i profesjonsrettet
pedagogikk.
Referat fra IDF-møte 09/ 15.
Brev fra UiN av 12.06.2015 om prosess for tilsetting av rektor
Brev fra KD av 15.06.2015 om avvikling av utenlandsstudier.
Tilbakemelding fra KD av 15.06.2015 om etatsstyring 2015.

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til etterretning.
Vedtak
Enstemmig som innstilt.

Det var ingen saker under eventuelt.
Neste styremøte er 17. september 2015.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00135-17
Sven Erik Forfang

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

011

Møtedato
07.10.2015

RAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner læringsmiljøutvalgets rapport for studieåret
2014-2015 med de kommentarer som framkom på møtet.
Vedlegg:
LMU-rapport 2014-2015

1

Saksframstilling:
Læringsmiljøutvalget er ved lov pålagt å levere rapport til styret om sin virksomhet en
gang i året. Rapporten følger studieåret, ikke kalenderåret.
Rapporten viser at læringsmiljøet ved Høgskolen i Nesna er godt og at det skjer en
løpende forbedring av forholdene.
Høgskolens største utfordringer på læringsmiljøområdet er:
-

Bedre informasjon, særlig knyttet til studiesamlingene
Behov for en bedre læringsplattform – Fronter innføres ved fusjon
Bedre tilrettelegging for utenlandsopphold i studieprogrammene
Mer bruk av aktive læringsformer i undervisningen
Renovering av kunst- og håndverksbygget på Nesna
Forbedring av lokaler for sykepleierutdanningen i Sandnessjøen

Rapporten er behandlet og godkjent av læringsmiljøutvalget i møte 24. august 2015.
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RAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET
VED
HØGSKOLEN I NESNA

Studieåret 2014-2015

Formål
Læringsmiljøutvalget (LMU) er opprettet av styret i samsvar med paragraf 4.3 i Lov om
universiteter og høgskoler.
Læringsmiljøutvalget skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø, og til at det fysiske og
psykososiale arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til
studentenes helse, sikkerhet og velferd. Utvalget skal også arbeide for å bedre
studentvelferden på lærestedet.
Læringsmiljøutvalget skal samarbeide med arbeidsmiljøutvalget i spørsmål som gjelder det
fysiske arbeidsmiljøet.
Læringsmiljøutvalget skal samarbeide med kvalitetsutvalget for å sikre en koordinert
kartlegging av forhold som er relevante for høgskolens kvalitetsarbeid.
Sammensetning og organisering
Læringsmiljøutvalget består av 6 medlemmer; 3 representanter fra studentene og 3
representanter fra institusjonen. Studentene har møtt med 1 representanter i siste studieår.
Studentenes representanter er oppnevnt av studentrådet. Fra institusjonen møter rektor,
hovedverneombud og en ansatt oppnevnt av fagforeningene.
Studentene er oppnevnt for 1 år om gangen. Institusjonsrepresentantene er oppnevnt for 4 år.
Oppnevningsperioden for LMU følger de regler som gjelder for valg til styret.
Høgskolens kvalitetskoordinator deltar på møtene som observatør. Det samme gjør direktøren
i Studentsamskipnaden i Nesna. Sekretariatsfunksjonen for LMU ivaretas av
personalkontoret/ HMS-koordinator.
Leder velges av utvalget selv for ett år om gangen vekselvis fra studentrepresentantene og
institusjonsrepresentantene.
Medlemmer 2014/ 2015:
Sven Erik Forfang, rektor
Pål Vinje, hovedverneombud
Ingunn Valan, spesialbibliotekar, oppnevnt av fagforeningene
Linda Einmo, student
Øyvind Steinslett, kvalitetskoordinator, observatør
Stig Brønstad Olsen, SiNe-direktør, observatør
Unn Storheil, seniorkonsulent/ sekretær
Sven Erik Forfang har vært leder av utvalget med Linda M. Einmo som nestleder.
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Møteordning:
Læringsmiljøutvalget har fast møteordning med fastsatt møteplan, normalt med to møter pr.
semester.
Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret om sitt arbeid når det finner det tjenelig, men minst
en gang i året.
Direktør, instituttledere og samskipnadsdirektør kan møte i læringsmiljøutvalget med tale- og
for slagsrett. Representant fra Statsbygg kan innkalles ved behov.
Møtevirksomhet 2014/ 2015:
LMU har i studieåret 2014/ 2015 hatt to møter; et i høstsemesteret og et i vårsemesteret.
Utvalget har behandlet følgende saker:
-

valg av leder og nestleder
møteplan
årsrapport til høgskolestyret
handlingsplan for LMU
studentprisen
læringsmiljøundersøkelsen
verneprotokoller

Læringsmiljøet
Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse i juni 2014 som ble behandlet av
læringsmiljøutvalget i oktober 2014. Undersøkelsen viste at 95 % av studentene var middels
til svært godt fornøyd med høgskolen samlet sett. Bare 5 % var misfornøyd.
Informasjon og service fra høgskolen kan bli bedre. Det gjelder særlig planer for samlingene
og bedre samordning mellom fag og lærere.
Læringsplattformen Moodle får kritikk for å framstå som uoversiktlig med dårlig
brukergrensesnitt. Det er gjort noen enkle forbedringer for å bøte på svakhetene, men hele
plattformen vil bli skiftet ut ved fusjon.
Det kom fram klar misnøye med undervisningslokaler og infrastruktur i Sandnessjøen. Her er
det gjort flere forbedringer sammen med huseier og samskipnad. Her er en kort oversikt:
-

Laget større klasserom 3.etg.mot gågata
o
o
o
o

-

Endring av elektrisk anlegg med tavlelys.
Flere stikk-kontakter
Nye gardiner
Solskjerming av vindu

Maling av klasserom mot kaia
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o
o
o
o
o
-

-

Montert tavlelys
Flere stikk-kontakter
Nye listverk langs golv
Nye gardiner
Solskjerming av vindu

Vann- og elektrisk tilgang for kaffeautomat i 3.etg.
Montering av vaskemaskin for mopper i 3.etg.
Renovering av gulv i hele 2.etg.
Maling av vegger i 2.etg.
Endring fra toalett til dusj i 2.etg.
Ny white-board tavle klasserom 3.etg.
Ny vaskemaskin for mopper 3.etg.
Lydanlegg begge klasserom 3.etg.
Dusjkabinett 2.etg.

Det er også opprettet fast stilling som renholder i Sandnessjøen. Leieavtalen er forlenget til
2018.
Fritidstilbudet på studiestedet og studentarrangementer kom også noe svakt ut, men her er
gjort betydelig grep for å forbedre forholdene. Det er etablert studentpub i samfunnshuset med
betydelig økt aktivitet.
Mobbing, vold og trakassering er ikke noe problem ifølge undersøkelsen.
Studentene er særlig godt fornøyd med bibliotek, eksamen, undervisningsrom og nettsider.
Det er fortsatt stor uenighet blant studentene om undervisningsfri i møtetiden.
Det er ikke gjennomført læringsmiljøundersøkelse for studieåret 2014-2015.
Læringsmiljøutvalget har ment at en vet nok om læringsmiljøet etter undersøkelser de tre siste
årene. Tid og ressurser har vært brukt til å følge opp forhold som tidligere har vært definert
som problemområder. Dessuten ble det nasjonale studiebarometeret gjennomført for første
gang dette studieåret, og det har gitt kunnskap om studie- og læringsmiljøet ved den enkelte
institusjon.
For Høgskolen i Nesna viste studiebarometeret at forholdene er jevnt over gode.
Høyest score fikk høgskolen på studieprogrammenes relevans for arbeidslivet, overordnet
tilfredshet, engasjement og sammenheng i studieprogrammene, eksamens- og
vurderingsformer og studie- og læringsmiljø.
Lavest score ble gitt på tilrettelegging for utvekslingsopphold i utlandet og bruk av varierte
undervisnings- og arbeidsformer. Det framgår av undersøkelsen at forelesningsformer er
svært dominerende ved HiNe mens laboratorieøvelser, seminar, rollespill/ simulering og case
er mindre benyttet.
I følge studiebarometeret er det bachelorutdanningen i idrett som har det beste studie- og
læringsmiljøet. Utdanningen oppnår en score på 4.5 av 5.0. Masterutdanningen i
profesjonsrettet naturfag oppnår 4.2. Lavest score har barnehagelærerutdanningen med 3.8.
Det er som tidligere år gjennomført vernerunder for studenter og ansatte. Disse viser at
arbeids- og læringsmiljøet er godt forsvarlig.
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På Nesna er det registrert defekte lysanlegg og behov for kontroll av utstyr. I Sandnessjøen er
det registrert dårlig luft og behov for oppfølging av branninstruks. På Mo i Rana er det behov
for rydding av rømningsveier og forbedret brannberedskap i Campus Helgeland. Det er
utarbeidet særskilt handlingsplan for oppfølging av forhold avdekket ved vernerundene.
Oppsummert kan en si at følgende områder bør forbedres når det gjelder studie- og
læringsmiljø:
-

Bedre informasjon, særlig knyttet til studiesamlinger
Ny læringsplattform (Fronter) innføres i forbindelse med fusjon
Bedre tilrettelegging i studieprogrammene for utenlandsopphold
Mer bruk av aktive læringsformer i undervisningen

Studentpris
Læringsmiljøutvalget har på initiativ fra studentene opprettet en studentpris ved HiNe.
Hensikten med prisen er å fremme studentengasjement.
Studentprisen ble første gang delt ut i 2012 og erstattet da «Per og Terjes minnepris» som ble
opprettet i 1997. Prisen består av et innrammet diplom og en gavesjekk på kr. 7.500. Prisen
blir utdelt ved åpningen av studieåret.
De som har fått prisen er:
-

Sykepleierstudent Lise Kildal (2012)
Faglærerstudent John Harald Bustnes (2013)
Drama- og musikkstudent Iljusva Nakshjunova (2014)

For 2015 er prisen tildelt lærerstudent Silje Knutsen.

Studentrådgiver
Ordning med studentrådgiver er i samarbeid med Studentsamskipnaden i Nesna. Stillingen er
en delstilling på 40 %. Stillingen innehas av Truls Dahl.
Rådgivningstjenesten er et tilbud til studenter som får personlige utfordringer i studietiden.
Tjenesten er gratis og har minimal ventetid. Studentene tilbys samtaler, veiledning,
informasjon om rettigheter og hjelp med å komme i kontakt med hjelpeapparat.
Arbeidsformen er normalt problemfokusert og oppgaveorientert med vekt på å løse
utfordringer i fellesskap med studenten. I noen saker arbeider en prosessorientert da det er
behov for flere og oppfølgende samtaler knyttet til personlige og relasjonell forhold.
Av de 7 sakene fra sist studieår arbeides det fortsatt med 2 saker. 2 saker er henvist videre i
hjelpeapparatet, primært voksenpsykiatrien, mens resten av sakene er løst i fellesskap med
studentene.

5

I inneværende studieår har det vært 8 aktive saker. Sakene har vært relativt ukompliserte. Det
er ingen tyngre saker og ingen saker som gjelder gjeldsrådgivning.
Nedenfor er gjengitt eksempler på tjenestens arbeidsområder inneværende studieår:
-

-

Enkelte studenter opplever problemer i tilknytning til eksamensmestring. De har fått
tilbud om eksamensmestringskurs og oppfølgende samtaler.
Flere studenter har spesifikke lese- og skrivevansker. Det har blitt etablert god dialog
med eksamenskontoret og fagansatte for tilrettelegging av eksamen i en form slik at
disse studenten har kunnet få vist sine kunnskaper, uten at lese- og skrivevanskene har
påvirket eksamensresultatet. Biblioteket har bidratt med lydbøker til flere av disse
studentene.
Det har vært noen spørsmål knyttet til avvikling av praksis hvor studentene
mener at de har fått løfter fra høgskolen som ikke har blitt imøtekommet.
Et fåtall studenter har hatt behov for en samtalepartner for håndtering av personlige
problemer.

Studentrådgiver har foretatt 11 tildelinger fra helsefondet.
Andre tiltak på læringsmiljøområdet
Det har vært arbeidet videre med universell utforming. Ettersom vi har fått en student i
rullestol på Nesna, er det gjort flere bygningsmessige endringer for bedre tilrettelegging.
Det er foretatt oppgradering av utstyret i treningssenteret.
Flere enheter for fjernundervisning er anskaffet.
Nettsidene har blitt stadig bedre. Det er bl.a. opprettet en egen «knapp» på forsiden «Si din
mening»; en tilbakemeldingsfunksjon på forhold som bør forberedes, men hvor det også er
mulig å gi ros og komme med ideer til forbedringer.
I Sandnessjøen er det satt opp kaffe-, te- og kakaomaskin for studentene i regi av
studentsamskipnaden.
For sykepleierutdanningen i Sandnessjøen er det inngått avtale med Alstahaug folkebibliotek
om levering av bibliotektjenester.
På Nesna har samskipnaden vært med å etablere ny studentpub i samfunnshuset på Nesna i
regi av studentsamfunnet. Det har blitt avholdt kurs om servering og drift. Det er kjøpt inn
lyd- og lysutstyr som det er gitt opplæring i bruk av. Studentteateret har også fått egnede
lokaler. Arbeidet med forskjønning av uteområde og fasade på studentblokkene er startet opp.
Årsrapporten er behandlet og godkjent av læringsmiljøutvalget i møte 24.08.2015.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00155-6
Magne Elstad

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

131

Møtedato

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Regnskapsrapport for 2. tertial 2015 godkjennes.
Sammendrag
Vedlagt er regnskap for 2. tertial 2015 samt kommentarer for perioden.
Gjennomføringen av budsjettet for perioden har vært i henhold til de målsettinger
som er gitt i tildelingsbrevet, brev fra KD om delårsrapportering, brev fra KD om
SAKS-midler, samt i tråd med høgskolens egne vedtatte prioriteringer. Regnskapet
er avlagt etter beste evne og i samsvar med de statlige regnskapsstandarder.
Regnskapet er sendt elektronisk til DBH i god tid innen fristen 1. oktober.
Vedlegg:
Regnskapspakke og ledelseskommentarer

1

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00960-2
Sven Erik Forfang

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

041

Møtedato
07.10.2015

OPPNEVNING AV SAKKYNDIGE UTVALG FOR BEHANDLING AV
SØKNADER OM OPPRYKK
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna oppnevner to sakkyndige utvalg for vurdering av
søknader om personlige opprykk i henhold til saksframstillingen.

1

Saksframstilling:
To av høgskolens ansatte har søkt personlig opprykk etter kompetansevurdering.
Det er:
Førsteamanuensis Paal Fagerheim til professor i musikkvitenskap
Førstelektor Per Arne Godejord til dosent i informasjonsteknologi
For behandling av søknadene må det opprettes sakkyndige utvalg for vurdering av
søknadene.
Fra instituttlederne er det foreslått medlemmer av sakkyndige utvalg. Disse er
forspurt og har sagt seg villige. Det er imidlertid styret som oppnevner sakkyndig
utvalg.
Forslag til sakkyndig utvalg for vurdering av Paal Fagerheim:
Professor Tor Dybo, Universitetet i Agder (leder)
Professor Alf Arvidsson, Umeå universitet
Professor Ove Larsen, Høgskolen i Nesna
Forslag til sakkyndig utvalg for vurdering av Per Arne Godejord:
Professor Gunnar Hartvigsen, UiT – Norges arktiske universitet (leder)
Dosent Nils Ole Nilsen, Universitetet i Nordland
Dosent Terje Kristensen, Høgskolen i Bergen
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00996-1
Sven Erik Forfang

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
07.10.2015

DELEGASJON - OPPNEVNING AV SAKKYNDIG UTVALG
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for
vurdering av søkere til stilling som professor i profesjonsrettet pedagogikk.

1

Saksframstilling:
Styret har på møte 17. juni 2015, sak 29/ 15, vedtatt å lyse ut en ny stilling som
professor i profesjonsrettet pedagogikk.
Stillingen har vært utlyst og vi har mottatt 3 søknader.
Det må opprettes et sakkyndig utvalg for vurdering av søkerne.
Da det ikke har vært mulig å få på plass et forslag til sakkyndig utvalg før utsendelse
av styresakene, ber administrasjonen om at rektor gis fullmakt å oppnevne utvalget
etter forslag fra institutt for lærerutdanning.
Når utvalget er ferdig med sitt arbeid, vil saken komme tilbake til styret for tilsetting.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00999-1
Alf-Magne Jacobsen

Arkivkode.

Saksgang
Høgskolestyret 15.11.2014 - 31.12.2015

Møtedato
07.10.2015

FORSLAG TIL STUDIEPROGRAM 2016-2017
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret anbefaler fremlagte studieportefølje som del av det fusjonerte
universitetets samlede studieportefølje for studieåret 2016-2017.
2. Rektor gis fullmakt til å vurdere studieprogrammet klasseledelse, formidling og
dramaturgi, som del av den anbefalte studieportefølje når utredning ved
instituttet er ferdig.

Vedlegg:
1. Samlet tabell med oversikt og opplysninger om foreslåtte studieprogram 20162017.
2. Forslag til studieportefølje fra IFL
3. Forslag til studieportefølje fra IFI
4. Forslag til studieportefølje fra IFS

1

Saksframstilling:
Studieprogrammet 2016-2017 har vært drøftet på felles ledermøte og det har vært en
prosess innad i instituttene hvor kompetanse, årsverk og rekrutteringsgrunnlag har
vær sentrale områder for vurdering, sammen med forespeilet budsjettprognose
basert på budsjettfordelingsmodellen.
Studieprogrammet 2016-2017 fremmes som et innspill til endelig vedtak i
fusjonsstyret 28. oktober.
I tråd med vedtatte fusjonsplattform mellom UIN og HiNe baserer innstilling til
studieprogram seg på dagens studieportefølje ved Høgskolen i Nesna.
Studieprogrammet for 2016-2017 vil ifølge instituttene ikke medføre økt
stillingsbehov. Institutt for sykepleie har imidlertid behov for tilføring av midler til drift
på ca 1 million for å opprettholde bachelorutdanningen. Gjennom høgskolens
avsetninger er det satt av midler til dekning av svigninger i studiepoengsproduksjon.
Det har de siste to år v ært gode opptak til bachelor i sykepleie og vi anbefaler derfor
at det brukes av avsetning til å opprettholde studietilbudet. Det gjøres oppmerksom
at utlysning av videreutdanning innenfor sykepleie vil kreve ytterligere 400 000,- i
ekstra tilførte midler.
Det er under utvikling et studie i klasseledelse, formidling og dramaturgi, 30 stp.
Studiet ble ikke ferdig saksbehandlet av IFL før ferdigstilling av samlet saksframlegg.
Det anbefales at rektor gis fullmakt til å vurdere studiet som en del av Hines
anbefalte studieportefølje, når studiet er ferdig saksbehandlet.
Liste med samlet oversikt over studieprogram
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Studie

Utlysning

Studieprogram

Studium

Organisering

Stp

Start

Slutt

plasser

SO

Masterprogrammer
Master i profesjonsretta pedagogikk, deltid
Master i musikkvitenskap
Master i profesjonsretta naturfag, deltid
Master i profesjonsretta naturfag m/enkeltemner

Samling
Samling
Samling
Samling

120
120
120
120

H16
H16|
H16
H16

V19
V18
V19
V18

10
10
10
10

Samling/video

240

H16

V20

25

x

213547

Samling

240

H16

V20

25

x

213651

Bachelorprogrammer
BLU, deltid
Idrett, bachelor
Sykepleierutdanning, bachelor, deltid
Informasjonssystemer m/enkeltemner

Samling
Ordinær
Samling
Ordinær

180
180
180
180

H16
H16
H16
H16

V20
V19
V20
V19

25
10
25
15

x
x
x
x

213132
213440
213051
213453

Årsstudier
Digitale medier m/enkeltemner
Naturfag, m/enkeltemner
Norsk, m/halvårsenheter og enkeltemner
Samfunnsfag, m/halvårenheter og enkeltemner

Ordinær
Samling
Samling
Samling

60
60
60
60

H16
H16
H16
H16

V17
V17
V17
V17

20

x

Engelsk, m/enkeltemner
Kunst og håndverk, m/enkeltemner
Matematikk, m/enkeltemner
Årsstudium idrett, m/halvårsenheter
Årsstudium Informasjonssystemer
Årsstudium informasjonssystemer, studiesenter

Samling
Samling
Samling
Ordinær
Ordinær
Samling/video

60
60
60
60
60
60

H16
H16
H16
H16
H16
H16

V17
V17
V17
V17
V17
V17

60

H16

V18

x

30

H16

V17

x

4-årige studieprogram
GLU 1-7 (Nesna, Mo, Mosjøen, Br.sund, S.sjøen,
Leknes, Narvik)
GLU 5-10

Varighet

Sjukepleie til akutt, kritisk og kronisk sjuke i
kommunehelsetenesta, deltid
Videreutdanninger og kortere studier
Gr.studium i pedagogikk - studiesenter.no

Samling/video

LOK

Kode

Kommentar

x
x
x
x

1084
1200
1085

213604
1271
1219
1273

x
x
x
x
x
X
5
5

1274
1275
1220
213185
213189
1221

x
x
x

Første samling campus Nesna

1088

Grunnstudium i pedagogikk
Spesialpedagogikk 2
Spesialpedagogikk 3 - Språk-, lese- og skrivevansker

Samling
Samling
Samling

30
30
30

H16
H16
H16

V17
V17
V17

x
x
x

1038
1039
1041

Spesialpedagogikk 3 - Samspill og samspillsvansker

Samling

30

H16

V17

x

1040

Pedagogisk ledelse i barnehagen
Rådgivning 1 - studiesenter.no
Rådgivning 2 - studiesenter.no
Kroppsøving 1
Friluftsliv 1
Veiledningspedagogikk
Musikk i skolen
Musikk og helse
Gruppedynamikk idrett
Naturlig trening

Samling
Samling/video
Samling/video
Samling
Samling
Nettbasert
Samling
Samling
Samling
Samling

30
30
30
30
30
15
30
15
15
15

H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16

V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nettbaserte studier
IKT & læring 1, m/enkeltemner
IKT & læring 2, m/enkeltemner
Musikk og identitet Nordkalotten (podcast)
Kulturforståelse (høst)
Kulturforståelse (vår)
Ex.phil
Ex.phil
Ex.fac
Ex.fac
Personlig trener
Personlig trener

Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert

30
30
15
10
10
10
10
10
10
30
30

H16
H16
H16
H16
V17
H16
V17
H16
V17
H16
V17

V17
V17
H16
H16
V17
H16
V17
H16
V17
H16
V17

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Første samling campus Nesna
Første samling campus Nesna

1036
1218
1208
1281
1206
1257
1280
1279

1046
1047
1011
1276

KOMMENTARER TIL STUDIEPORTEFØLJE:

I hovedsak representerer forslaget til studieportefølje for 2016-17 en forlengelse av studieprogrammet for inneværende år. Hovedforskjellen er
oppstart av mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk og nye nettstudier i ex.phil/ex.fac og PT 1, foruten avviklingen av
utenlandsstudiene. Nettstudiene er ment å kompensere for bortfallet av utenlandsstudiestudiene til neste år. Hovedfokus i 2016 vil ellers være
å forberede oppstart av ny GLU-master fra 2017.

Masterprogrammer:
Master i musikkvitenskap (120 stp.): Utlyses som normalt. Studiet har hatt varierende søkning, og høsten 2014 ble det ingen oppstart. Etter
godt rekrutteringsarbeid i vår ble det meget god søkning til mastergraden nå i høst. Seksjon for musikk har vært høy faglig kompetanse, og det
anbefales at studiet lyses ut også høsten 2016.
Master i profesjonsrettet naturfag (heltid og deltid, 120 stp.): Utlyses som normalt. Mastergraden er strategisk sett vært viktig for
institusjonen, og vil sannsynligvis bli enda viktigere etter innføring av 5-årig GLU-master i 2017.
Master i profesjonsrettet pedagogikk (samlingsbasert deltid, 120 stp.): Etter å ha fått endelig akkreditering fra NOKUT, fikk HiNe også godkjent
søknaden til Kunnskapsdepartementet om å starte opp mastergrad i profesjonsrettet pedagogikk. IFL foreslår at mastergradsstudiet utlyses
med oppstart høsten 2016, og ikke allerede våren 2016 slik man tidligere har vurdert. Dette er nødvendig for å foreta en grundig markedsføring
av det nye studiet. Opptakskontoret har allerede fått en rekke henvendelser om det nye studiet, og det ser ut til å være store interesse i
regionen. Med hensyn til bemanning har Bjørn Magne Aakre økt sin stilling som professor i pedagogikk fra 20 % til 80 %. Professor Jerry
Robicheau er tilsatt som professor II i pedagogikk i 20 % stilling. Et professorat i pedagogikk i 100 % er i tillegg blitt lyst ut, og søkerne vil bli
kommisjonsvurdert i nær fremtid. Alt dette er i tråd med tidligere vedtak i styret. En oppstart av mastergraden høsten 2016 vil ikke kreve
ytterligere tilføringer av ressurser til pedagogikkseksjonen.

4-årige studieprogram:
GLU 1-7 (Nesna, Mo, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Stokkmarknes/ Leknes): GLU 1-7 har stabil og god søkning gjennom flere år, så vi
satser derfor på videreføre denne modellen også til neste år. I år hadde vi veldig god søkning til nytt studiested i Narvik. Det er imidlertid grunn

til å tro at dette markedet har blitt «støvsugd» for en viss tid fremover. For studieåret 2016-17 ønsker derfor IFL å bytte ut Narvik med enten
Stokkmarknes eller Leknes.
GLU 5-10 (Nesna): GLU 5-10 ble for 2015-16 utlyst som campusbasert studium på Nesna. Søkningen var imidlertid litt mindre enn vi hadde
håpet, og per dags dato består kullet av bare rundt ti studenter. IFL ønsker derfor å gå tilbake til den samlingsbaserte modellen vi kjørte i 201415. Det skyldes også at vi i mest mulig grad vil supplere og ikke konkurrere med PHS i Bodø, som vil kjøre både GLU 1-7 og GLU 5-10 på campus
heltid.

3-årige studieprogram:
Bachelor BLU (deltid): God rekruttering og gjennomstrømning. IFL ønsker derfor å kjøre samme opplegg som i år.
Bachelor Idrett: Bortfallet av utenlandsstudiene vil ikke ha noen innvirkning på rekrutteringen til BA Idrett allerede i 2016-17. Ergo er det ingen grunn til å
ikke lyse det ut som normalt.

Årsstudier:
Årsstudium band lyses ikke ut i 2016-17 mye pga. manglende søkning i 2015-16. Det er også et studium som vanskelig vil kunne bli bærekraftig pga. høye
kostnader i forbindelse med praktisk undervisning.
Årstudier i idrett: Årsstudiet på Nesna på Nesna kjøres som normalt, mens årstudievariantene Bali/Nesna og Sydney/Nesna opphører som en følge av
avviklingen av utenlandsstudiene. Dette vil frigjøre ressurser på seksjon for idrett som vil kunne brukes til videreutdanning og nettstudier (se nedenfor).

Videreutdanninger og kortere studier:
Gruppedynamikk idrett (samlingsbasert, 15 stp.) NYTT STUDIUM: Det å samle enkeltutøvere i en idrettsgruppe er både en utfordring og en kilde til
synergieffekter. Studiet gir en idrettspsykologisk innføring i gruppedynamikk og vil blant annet gi kunnskap om sentrale gruppedynamiske fenomener og
prosesser. Dette studiet er ment som videre- og etterutdanning til kroppsøvingslærere og idrettstrenere, samt som en fagspesifikk inngåelse i bachelor i
idrett. Studiet er også relevant for personlige trenere som vil utvide sin kunnskap med tanke på gruppetrening. Som en følge av bortfallet av
utenlandsstudiet vil ikke dette medføre økt ressursbehov på idrett.

Naturlig trening (samlingsbasert, 15 stp.) NYTT STUDIUM: Trenden de siste ti årene har vært at stadig flere velger å trene på treningssenter, både for å
dekke styrketrening men også utholdenhetstrening. De siste par årene har trenden begynt å dreie mot at stadig flere mosjonister etterspør organisert
utholdenhets, styrke og basis -trening utendørs, også med PT. Med kurset naturlig trening skal studentene lære et stort utvalg praktiske treningsøkter innen
styrke, utholdenhet og basis –trening, med minst mulig bruk av innendørs treningssenter, slik at de kan jobbe inn mot et voksende marked med faglig
balast. Kurset passer inn som en del av vår BA-idrett, som videreutdanning for PT`er samt for trenere innen idretten. Igjen, som en følge av bortfallet av
idrettsstudiene vil ikke dette medføre økt ressursbehov på idrett.
Musikk i skolen (30stp.): Det ble ikke oppstart av dette studiet i år pga. få søkere. Dette kan imidlertid skyldes kort søknadsfrist og at det ikke ble nok tid til å
markedsføre studiet på en god måte. IFL ønsker derfor å utlyse studiet på nytt for 2016-17.
Utenlandsstudiene: Anglophone Culture and Communication – Sydney (30 stp.), Ex.phil og Ex.fac med støttefag - Bali, Sydney, Mexico og Cuba (30 stp.),
Idrett 1 – Bali og Sydney (30 stp.) og PT – Bali og Sydney (30 stp.) opphører som en følge av avviklingen av utenlandsstudiene.
Dramastudier: Ingen utlysning av Ibsen Our Contemporary (30 stp.), Shakespeare i vår tid (30 stp.) og Lek, kommunikasjon og drama (30 stp.). Dette skyldes
primært svak søkning til disse studiene (Ibsen-studiet fikk null søkere i år). Kapasiteten på seksjon for drama vil bli brukt i lærerutdanning og til FoUproduksjon.
Småbarnspedagogikk: Lyses ikke ut grunnet liten etterspørsel og søkning inneværende år.
Ellers er det ingen endringer fra i fjor.

Nettstudier:
Ex.phil, Ex.fac og kulturforståelse (10 + 10 + 10 stp.): Sammen pensum som utenlandsstudiene, utlyses som ordinært nettstudium.
Nettstudium PT 1 (30 stp.): Samme pensum som PT i Sydney og på Bali, utlyses ordinært nettstudium. Vil ikke medføre økt ressursbehov ved seksjon for
idrett.

Nesna, 29 september 2015
Hanne Davidsen og Jon A. Lindstrøm, IFL

Forslag til studieporteføljen – Institutt for IKT 2016 -2017

INSBA
INSÅ-B
MEDIA
IKTL1
IKTL2

Studium
Bachelor i Informasjonssystemer
Årskurs Informasjonssystemer
Årskurs Digitale medier
IKT og Læring 1
IKT og Læring 2

Studie- Heltid Opptak Opptaksmål 1.pr søkere Opptaksmål
poeng Deltid SO/LOK 2015-2016 pr 1.juni
2016-2017
180
H
SO
15
29
20
60
H
SO/LOK
40
20
25
60
H
SO
20
18(Trukket)
20
30
Nett
LOK
75
95
75
30
Nett
LOK
25
35
25

SUM

175

197

165

1. Generelt.
Hovedtrekket i forslaget er at vi viderefører den eksisterende studieporteføljen ved IFI neste
studieår. Vi er midt oppe i en fusjonsprosess som sannsynligvis vil ha påvirkning på
studieprogrammene framover. Eventuelle samarbeidskonstellasjoner er ikke klare ennå, og vi ser
ingen store poeng i å gjøre noen endringer i studieprogrammene for neste studieår nå, for så evt. å
måtte endre på nytt igjen til studieprogrammet for 2017.
2. Bachelor i Informasjonssystemer
Dette er IFIs hoved program, og vil gå som normalt i 2016. Vi har en stor økning i rekrutteringen til
studiet i forhold til tidligere år, og vi tror at det kanskje er effekten av at vi er samlokalisert i Campus
Helgeland som begynner å slå inn. Vi hadde i utgangspunktet 29. primærsøkere til 15 studieplasser
pr. 1. juni. Opptaksmålet på studiet er 15, så vi hadde 1,9 søkere pr studieplass.
Dette studieprogrammet hadde ikke opptak i 2011, så det har vært jobbet systematisk for å få opp
søkertallet på dette studiet siden da. Søkertallene har fram til 2015 vært lave, og
gjennomstrømmingen på det kullet som ble tatt opp i 2012 er på 33.3 %. Dette er alt for lavt og det
må fokuseres på å få opp gjennomstrømmingen på studieprogrammet.

3. Årskurs i Informasjonssystemer
Årskurset er identisk med første studieår på Bachelorprogrammet, og har siden 2013 vært kjørt både
som et Campusbasert opplegg og som et samlingsbasert opplegg med samlinger over
videokonferanse. Vi har hatt meget god søking de to siste årene, spesielt til det samlingsbaserte
opplegget. I 2015 har vi imidlertid sett en nedgang i søkingen, og vi ser ikke ut til å nå opptaksmålet
for 2015/2016. Gjennomstrømmingen på det samlingsbaserte opplegget har vært lavt (ca 50%),
mens det Campusbaserte opplegget har den vært nærmere 100%.
Vi har imidlertid hatt en god rekrutteringseffekt av årskurset inn mot 2. året i Bacheloren, noe som
betyr at vi har kompensert for lave søkertall på Bacheloren i 2014/2015, som igjen gjør at vi har 20
studentene på 2. året på Bacheloren nå i 2015/2016.
Disse to studieprogrammene (Bachelor og Årskurs i Informasjonssystemer) henger sammen og er
faglig solide programmer. Vi har god kontakt med næringslivet i forhold til både faglig innhold,
involvering som timelærere/gjesteforelesere og som arena for Bacheloroppgave.
Programmene har 5 faglige stillinger tilknyttet:





1 førsteamanuensis
1 førstelektor (i prosess for opprykk til Dosent)
3 høgskolelektorer

Studieprogrammene ligger innenfor den økonomiske rammen til IFI.

4. IKT og Læring
Programmet er delt i to – IKT og Læring 1 og 2, som delvis er etterutdanningsprogram og delvis inne
med emner i GLU. Programmet er 100% nettbasert, og vi har god søking med 95 (IKT1) og 35 (IKT2) 1.
prioritetssøkere pr. 1. juni. Opptaksmålene er henholdsvis 75 og 25 som gir 1,3 og 1,4 søkere pr.
plass. Det er imidlertid lokalt opptak så antallet søkere pr. 1. august var betydelig høyere.
Vi har hatt god søking og god respons på dette studieprogrammet i flere år, men
gjennomstrømmingen ligger hvert år på mellom 30 - 50%. Dette er ikke uventet i og med at dette er
et rent nettbasert opplegg, men det jobbes godt og systematisk i programmet med dette.
Programmet har 2 faglige stillinger tilknyttet:




1 førsteamanuensis
1 førstelektor
1 stipendiat

Studieprogrammet ligger innenfor den økonomiske rammen til IFI.

5. Årskurs i Digitale medier
Vi foreslår at det lyses ut Årskurs i Digitale Medier på nytt neste studieår. Dette studiet ble trukket og
ble dermed ikke lagt ut på restetorget i 2015. Vi hadde 18 primærsøkere på. 1 juni, og opptaksmålet
er 20 studenter (0,9 søkere pr plass).
I den videre fusjonsprosessen må det avklares hvilken rolle dette tilbudet skal ha i den totale
porteføljen innenfor Mediestudier/Medieteknologi i det nye universitetet. Det er allerede satt i gang
et arbeid med å se på hvilke tilpasninger som må gjøres for å kunne se dette årskurset i sammenheng
med bl.a. Bachelor i Medieproduksjon ved HiNT og Journalistutdanningen ved UiN.
Om vi går i gang med dette studiet avhenger av søkertallene, men vi bør minst ha 20 primærsøkere
etter SO for at dette skal starte opp.
Programmet har tilknyttet 1 faglig stilling som høgskolelektor.
Studieprogrammet ligger innenfor den økonomiske rammen for IFI.

Vurdering av studieprogram og ressursar ved IFS studieåret 2016-2017.
Studieprogrammet for Institutt for sjukepleiarutdanning er avhengig av tildelte midlar utanfor
ramma for å kunne ta opp nye studentar. Pga svinging i studiepoenggrunnlaget, er budsjettramma
for 2016 stipulert til kr. 7,2 mill. Dette vil akkurat dekke lønn for instituttet sine faste tilsette.
Både nytt opptak av bachelorutdanning og evt. vidareutdanning vil krevje kostnadar utanfor tildelt
ramme.
For å drifte bachelorutdanninga treng vi om lag 1 mill. utanfor ramma. Dette talet inkluderer
praksiskostnadar for studentar(HiNe sine satsar for bu- og reisekostnader) samt reiseutgifter for
lærarar, drift av praksissal med utstyr, drift av FOU-satsing, samt innleige av timelærarar i tema vi
ikkje kan dekkje sjølve.
Opptak av ny vidareutdanning innan sjukepleie til akutt, kritisk og kronisk sjuke i
kommunehelsetenesta vil årleg krevje tidsressurs på ca. 0,5 % stilling(810t). Halvparten av desse
timane må baserast på innleige frå praksis(legar). Dette utgjer ca kr. 200 000,-. I tillegg kjem
øvingsutstyr og leige av simulatorteneste stipulert til om lag same summen. Totalt kr. 400 000,-.
Det er pr. i dag 6 veker praksis i utdanninga. Dette kan bli endra ut i frå erfaringa vi har gjort oss.
Konklusjon:



For opptak av nye studentar til bachelor sjukepleie treng vi ei tildelt driftsramme på ca. kr. 1
mill.
For opptak av nye studentar deltid i vidareutdanning treng vi ytterlegare kr. 0, 4 mill. ekstra
tilført midlar.

Utan ekstra tildeling vil IFS gå inn i ei tid med nedtrapping/ avvikling av utdanningstilbodet i
Sandnessjøen.
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ORIENTERING OM FREMDRIFT I FUSJON UIN - HINE
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar orienteringen om fremdrift i fusjonsarbeidet til etterretning.
Sammendrag
Skriv inn sammsndrag her.
Vedlegg:
FELLES PLATTFORM – Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i
Nordland / Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
OMSTILLINGSAVTALE - Fusjon mellom Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland
og Høgskolen i Nord-Trøndelag
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Saksframstilling:
STATUS FUSJON
Bakgrunn
Styrene ved Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland, og fellesstyret(fusjonsstyret) for
de to institusjonene har behandlet fremtidig struktur og oppfølging av Stortingsmelding nr. 18
(2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet» i flere saker.
I styremøtet 17.06.2015 fattet styret for Høgskolen i Nesna følgende vedtak:
1.a

Styret for Høgskolen i Nesna vedtar «Felles plattform for fusjon mellom
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre
arbeidet med fusjon mellom institusjonene.

1.b

Med utgangspunkt i flertallsvedtaket fra forrige styremøte angående denne saken
mener HiNe-styret at ansvar for styring og ledelse for all lærerutdanning legges til
UiN Helgeland samt at det er en arbeidsdeling med UiN Bodø om
masterutdanning.

1.c.

Når det gjelder fusjonsstyre, anbefaler HiNe-styret at UiN-styret utvides med 4
representanter fra HiNe-styret; en representant fra administrativt ansatte, en
representant fra faglig ansatte, en ekstern representant og en studentrepresentant.

2.

Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at
virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at fusjonen kan være styringsdyktig fra
1.1.2016.

3.

Styret er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon mellom
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

I styremøtet 17.06.2015 fattet styret for Universitetet i Nordland følgende vedtak:
1) Styret for Universitetet i Nordland vedtar «Felles plattform for fusjon mellom
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet
med fusjon mellom institusjonene.
2) Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at virksomhetskritiske
punkter ivaretas, slik at institusjonen kan være styringsdyktig fra 1.1.2016.
3) Styret for Universitetet i Nordland er positiv til å gå inn i videre arbeid med
gjennomføring av fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dersom styret i HiNT
fatter vedtak om fusjon med UiN, må en ny fusjonsplattform fremforhandles for den
nye institusjonen.
Ved kongelig resolusjon 19. juni 2015 ble det bestemt at Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna fra 1. januar 2016 skal organiseres som ett universitet under navnet
Universitetet i Nordland. Universitetet skal få nytt styre fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019.
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Departementet har oppnevnt et fellesstyre med utgangspunkt i styret for Universitetet i
Nordland, supplert med tre styremedlemmer fra Høgskolen i Nesna, herunder styreleder, en
ansattrepresentant og en studentrepresentant. Fellesstyret har fått følgende mandat:
Fellesstyret skal:
-

Treffe beslutninger om mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet

-

Treffe beslutninger om styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og
driftsmodeller for den nye institusjonen

-

Treffe beslutninger om utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til
samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester

-

Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene
og utarbeide opplegg for nødvendig omstillingsvedtak

-

Treffe beslutninger om nødvendig omstilling i forbindelse med sammenslåingen.

Samtidig med vedtaket om fusjon tildelte departementet 18,5 mill. kroner til arbeidet med
sammenslåingen i 2015. Departementet legger til grunn for tildelingen at det er særlige
omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og at det kan bli aktuelt at Høgskolen i NordTrøndelag også ønsker å være med på sammenslåingen.

PROSESS MED IMPLEMENTERING AV VEDTATT FUSJON UiN-HiNe
Etter styremøtene 17. juni 2015 har UiN og HiNe hatt løpende samarbeid og kontakt.
Dokumentet «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i
Nesna» har vært førende for arbeidet med fusjon mellom institusjonene.
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna har satt ned en overordnet prosjektgruppe for
arbeid med planlegging og gjennomføring av fusjon bestående av totalt 7 medarbeidere fra
begge institusjonene, herunder 5 medarbeidere fra UiN (ass.direktør, økonomidirektør,
personal- og organisasjonsdirektør og to seniorrådgivere) og 2 medarbeidere fra Nesna (konst.
direktør og økonomi-/personalsjef). I tillegg er det etablert en styringsgruppe bestående av
rektor og direktør fra begge institusjonene.
Prosjektgruppen har nedsatt administrative arbeidsgrupper på tvers av institusjonene som har
arbeidet med å vurdere virksomhetskritiske funksjoner og tjenester som må være på plass og
fungere fra og med 1.1.2016, og gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for prioritering
av oppgaver. Det er etablert arbeidsgrupper innenfor fagområdene økonomi, personal, IT,
studieadministrasjon, kvalitetssikring, marked og kommunikasjon, bibliotek og arkiv.
Gruppene har også fått i oppgave å foreslå løsninger vedrørende hvilke systemer, prosesser og
rutiner som skal gjelde fra 1.1.2016, og beskrive hvilke tiltak som er nødvendige for «sikker
drift» på gruppens ansvarsområder.
I tillegg er de administrative gruppene er det etablert faglige arbeidsgrupper fra begge
institusjonene, med fokus på IKT-, lærer- og sykepleierutdanningene. Disse har vært fulgt opp
av de aktuelle instituttledere.
Gruppene har vært oppfordret til å ha løpende kontakt med HiNT for avstemming underveis.
For noen av disse gruppene har denne vært tett, med aktive arbeidsmøter, mens andre igjen
har avventet endelige beslutninger knyttet til om HiNT blir med i fusjon.
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Lederne for de enkelte arbeidsgruppene har hatt ansvaret for arbeidet i arbeidsgruppene, og
har ansvar for å trekke inn nødvendige ressurspersoner i arbeidet.
For noen av arbeidsgruppene er det krevende å håndtere gjennomføringen av en vedtatt fusjon
mellom HiNe og UiN, samtidig som UiN har forhandlet med HiNT om fusjon. Før en endelig
beslutning om fusjon mellom UiN og HiNT foreligger, er det mange uavklarte forhold som
kompliserer utredningene.
Omstilling - kulturfagene
Som følge av terminering av utenlandsstudier tidligere enn planlagt, har HiNe gjennomført
HiNe en intern omstilling i 2015. En del av omstillingen i relasjon til fusjonen er videreføring
av fagmiljøer innenfor rammen av ny institusjon, som HiNe alene ikke har kapasitet til å
videreføre. Dette gjelder i hovedsak fagmiljøet kultur, hvor UiN ønsker en videre satsing og
utvikling. Det er derfor under etablering et prosjekt som har til hensikt å gjøre en vurdering av
kulturmiljøene ved UiN og HiNe i sammenheng. Målet for prosjektet er at den samlede
studieporteføljen innen kulturfagene skal være bærekraftig fra og med opptak i 2017. Forslag
til mandat er utarbeidet, men vil ikke bli ferdigstilt før det er fattet vedtak om HiNT blir en del
av det nye universitetet.
FORHANDLING MED HINT
Arbeidet med denne vedtatte fusjonen mellom UiN og HiNe går parallelt med at UiN
forhandlinger om en mulig fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Forhandlingene
mellom UiN/HINE og HiNT har vært ledet av rektorene ved UiN og HiNT. Forhandlingene
har foregått både i møter med en utvidet forhandlingsdelegasjon og i et eget
forhandlingsutvalg. Forhandlingsdelegasjonen har bestått av representanter fra øverste
ledelse, fakultetsledelse og øverste ledelse fra HiNE. Forhandlingsutvalget har bestått av
rektor og direktør ved UiN, med bistand fra ass. Direktør (UiN). HiNT har hatt tilsvarende
organisering av forhandlingsdelegasjonen og forhandlingsutvalget.
Som utgangspunkt for forhandlingene har HiNT i styremøte 25.06.2015 diskutert følgende
punkter som viktige premisser for etableringen av et nytt universitet sammen med UiN og
HiNe:
1. Et profesjonsrettet universitet med 11.000 studenter (inkl Høgskolen i Nesna) med
utgangspunkt i UiN, HiNe og HiNT der følgende forhold defineres:
a. Faglig profil og et tilstrekkelig markedsgrunnlag
b. Ønsket posisjon og definere fortrinn regionalt, nasjonalt og internasjonalt
c. Hvordan det nye universitetet skal styrke relevans og kvalitet i utdanning og
forskning
d. Tilstedeværelse og distribusjon
e. Et nytt navn, uavhengig av geografi, som virker samlende, identitetsskapende
og som underbygger ønsket posisjon
2. Det nye universitetet bygges på faglige styrker, infrastruktur (campuser) og nettverk i
begge institusjoner
3. Profilen tar utgangspunkt i bioøkonomi, innovasjon, oppvekst, helse og velferd - med
regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner
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4. Fakultetsstrukturen i det nye universitetet må gjennomgås med følgende premisser:
a. Det etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig ledelse
legges til HiNT.
b. Trafikklærerutdanningen gis mulighet til å velge tilhørighet i den nye
fakultetsstrukturen.
c. Næring, Samfunn og Natur har et virksomhetsfelt som det kan være
hensiktsmessig å fordele på flere fakultet i det nye universitetet.
5. Ingen oppsigelser som følge av fusjonen.
6. Ledelsesstrukturen i det nye universitetet skal speile satsingen i Midt-Norge både
faglig og administrativt. HiNT gis prorektorfunksjon i det nye universitetet.
7. I det nye styret for universitetet skal HiNT være sikret ansatterepresentasjon og ha
innflytelse på prosessen for oppnevning av eksterne medlemmer
8. Å identifisere kulturelle forutsetninger som grunnlag for å bygge en sterk kultur med
utgangspunkt i det nye universitetet.
9. Forhandlinger mellom institusjonene bør gjennomføres av styreoppnevnte
forhandlingsutvalg i begge institusjoner. Det er viktig at forhandlingene i starten
fokuserer på de mest overordnede spørsmålene.
UiN og HiNT har kommet til enighet om de aller fleste punktene i fusjonsplattformen. Dette
til tross, så har det vært områder som har vært preget av stor avstand og som har vært
utfordrende å enes om. Et av områdene som et har vært knyttet spesielle utfordringer til, er
framtidig fakultetsstruktur og muligheten for fakultetsledelse fra Nord-Trøndelag. Styret i
HiNT valgte både i orienteringsmøtet den 10.9.15 og i styremøtet 17.09.15 å presisere at
målet måtte være å oppnå dekanposisjon i Nord-Trøndelag for både et lærer- og et
helsefakultet. For UiN har dette opplevdes som et utfordrende krav og punktet har derfor ført
til både krevende og omfattende diskusjoner mellom partene. UiNs begrunnelse for at dette
kravet er vanskelig å imøtekomme, begrunnes i faglige forutsetninger for å etablere et
fakultet. I avsluttende fase av forhandlingene har styrelederne vært konsultert, og det har også
vært kontakt med Kunnskapsdepartementet.
Forhandlingene har vært gjennomført i 5 møter og over 7 dager. Det siste og avsluttende
møtet ble gjennomført som et lyncmøte søndag 20. september 2015.
Det er nå fremforhandlet en fusjonsplattform for en eventuell fusjon med HiNT som
fremlegges til styrebehandling i fellesstyret for UiN/HiNe og styret for HiNT 30. september.
Fusjonen anbefales gjennomført med virkning fra 1.1.2016, med 2016 som et overgangsår,
hvor dagens 4 fakulteter ved UiN, og de 3 fakultetene/faglige avdelingene ved HINT,
videreføres. Fra 1.1.2016 skal det være tilsatt rektor for det nye universitetet, og øvrige ledere
forutsettes avklart. I 2016 gjennomføres et arbeid for avklaring av fremtidig organisering av
fakultetene fra 1.1.2017. Organisering av et fremtidig lærerfakultet har hatt særskilt
oppmerksomhet i forhandlingene. Også for den administrative organiseringen anbefales
utredning og beslutning om langsiktig organisering av de administrative og tekniske
funksjonene for universitetet senest fra 1.1.2017. I fusjonsplattformen fremkommer det
imidlertid at alle ansatte og all virksomhet ved HiNe skal innplasseres i UiN fra og med
1.1.2016.
I fusjonsplattformen med HiNT er det lagt inn en sikringsbestemmelse som sikrer
ansatterepresentasjon i det nye universitetsstyret fra dagens UiN og dagens HiNT. Tilsvarende
sikringsbestemmelse er ikke lagt inn for dagens HiNE.
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Forutsatt positive vedtak i begge styrene, vil institusjonene oversende saken til
Kunnskapsdepartementet for videre behandling. Endelig vedtak om fusjon besluttes av
Kongen i statsråd. Det er også Kongen i statsråd som beslutter navnet til det nye universitetet.

MEDBESTEMMELSE
For ivaretakelse av medbestemmelse i fusjonsprosessen er det fremforhandlet en egen
omstillingsavtale mellom UiN og HiNE. Omstillingsavtalen er forhandlet slik at den også vil
gjelde for HiNT ved eventuell fusjon også med HiNT.
Omstillingsavtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i
henhold til lov og kollektive avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for
omstillingsarbeidet i statlig sektor. I forkant av styremøtene 30. september er det avholdt egne
forhandlings- og drøftingsmøter mellom partene iht. omstillingsavtalen. Protokoll og referat
fra disse møtene ligger vedlagt.

PROBLEMSTILLINGER
Innplassering av HiNe
I tilknytning til vedtak om fusjon mellom UiN og HiNE er det utarbeidet en egen
fusjonsplattform som gir grunnlaget for gjennomføringen av den allerede vedtatte fusjonen.
Fusjonsplattformen beskriver noen sentrale premisser for hvordan organisasjonen skal være
etter sammenslåing. Det fusjonerte universitetet skal blant annet organiseres med
utgangspunkt i nåværende fakulteter ved UiN, tilpasset nåværende organisering og strukturer
for høyere utdanning på Helgeland. Fusjonsplattformen sier en del om hvordan denne
tilpasningen kan gjøres, men en revidering av organisasjonsstrukturen er pr. i dag ikke
foretatt. Status pr. i dag er at UiN ønsker en snarlig innplassering av HiNe inn i gjeldende
organisering ved UiN, mens HiNe ønsker at den organisatoriske tilpasningen foretas først.
Overgangsår.
I fusjonsplattformen med HiNT er det fastsatt at 2016 skal være et overgangsårs hvor det
gjennomføres en utredning og beslutning om fremtidig faglig organisering og administrativ
organisering. En problemstilling som da melder seg er hvorvidt det er hensiktsmessig å
innplassere en av de tre fusjonspartnerne, HiNe, før denne utredningen og beslutningen om
organisasjonsstruktur er gjennomført. En kan risikere at høgskolens ansatte må gjennom to
større omorganiseringer i løpet av ett års tid, noe som vil kunne ha negativ innvirkning på
motivasjon og utvikling av en felles kultur i det nye universitetet.
To fusjonsplattformer
Som grunnlag for utvikling og implementering av et nytt fusjonert universitet er det normalt
at det foreligger en omforent fusjonsplattform eller et grunnlagsdokument som skal ligge til
grunn for dette arbeidet. Vi har nå en situasjon hvor det er utarbeidet to fusjonsplattformer for
en fusjon gjeldende fra og med 1.1.2016. En for fusjon mellom UiN og HiNe, og en for en
fusjon med HiNT. I UiN styrets vedtak om fusjonsplattformen med HiNe 17.6.2015 heter det:
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Styret for Universitetet i Nordland er positiv til å gå inn i videre arbeid med
gjennomføring av fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dersom styret i HiNT fatter
vedtak om fusjon med UiN, må en ny fusjonsplattform fremforhandles for den nye
institusjonen.
Dette innebærer at styret ved UiN har vedtatt at det skal fremforhandles en ny
fusjonsplattform dersom HiNT blir med. Det er nå fremforhandles en ny plattform. Det råder
derfor en usikkerhet rundt gyldigheten av den «gamle» fusjonsplattformen. Erstatter den nye
plattformen med HiNT fusjonsplattformen som ble vedtatt 17.6.2015?
Denne usikkerheten forsterker seg i vedtak i fellesstyret for UiN og HiNe 9.9.2015 hvor det
står at det innen utgangen av september 2015 skal foreligger en felles plattform for fusjonen
innen mellom Universitetet i Nordland inklusive Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord
Trøndelag.
Likeverdige parter
I begge fusjonsplattformene fremkommer det at fusjonene skal skje mellom likeverdige
parter. I fusjonsplattformen fremforhandlet med HiNT fremkommer tidsvis UiN og HiNe som
én part, altså som om UiN og HiNe er en og samme institusjon. Det er derfor ikke lagt inn
tilsvarende sikringsbestemmelser mht. styrerepresentasjon fra dagens HiNe som der er lagt
inn for UiN og HiNT. Høgskolens ansatte anser seg imidlertid ikke som en del av UiN. Den
manglende sikringsbestemmelsen for dagens HiNe i det nye styret, sammen med ønsket om
en førtidig innplassering av HiNe, bidrar ikke til en følelse av likeverdig behandling av de
ulike fusjonspartnerne.

Bakgrunn:
Merknader:
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1. Innledning
Veien frem til beslutning
I løpet av 2014 og 2015 har institusjonene behandlet strategier og iverksatt utviklingsprosjekter for å
fremme institusjonell utvikling basert på kvalitet og robusthet. Ambisjonen om å bygge et nytt
universitet er basert på dialog initiert av institusjonene. Etter styrevedtak i juni 2015 har det vært
arbeidet med en felles fusjonsplattform. Av hensyn til posisjonering av det nye universitetet i et nytt
nasjonalt UH-landskap, har arbeidet lagt til grunn at 1.1.2016 skal være fusjonstidspunktet.
Dette dokumentet presenterer først og fremst et omforent grunnlag for fusjon mellom Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna (UiN/HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Dokumentet gir også
utviklingsperspektiver for det nye universitetet.
Plattformen er beslutningsgrunnlaget for institusjonenes styrebehandling og beslutning om fusjon i
styremøtene 30. september 2015. Styrebehandlingen skal beslutte fusjon, organisering, samt
overordnede prinsipper og overgangsordninger. Grunnlagsdokumentet skal gi retning for videre
arbeid for implementering av fusjonen.
Det er i dokumentet fokusert på de avklaringene som må være på plass for at styrene skal kunne fatte
sine vedtak, og for å få en styringsdyktig institusjon fra og med 1.1.2016.
Forutsatt positive styrevedtak i begge styrer, vil institusjonene oversende vedtakene til
Kunnskapsdepartementet for videre politisk behandling.

Kjennetegn ved den nye institusjonen
Det nye universitetet vil fra 1.1.2016 representere:











En institusjon med alle faglige rettigheter tilhørende et universitet, dvs med muligheter til å
bygge opp nye doktorgradsområder og nye masterprogram basert på gjeldende nasjonale
kvalitetskriterier
Et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til over 40% av Norges kystlinje, og
landets største landbruksregion
Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på 3500 studenter
Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1300 studenter på bachelornivå
Et solid profesjonsfaglig utdanning- og forskningsmiljø til og med Ph.d-nivå, som imøtekommer
flere av landets største utfordringer i fremtiden1
Norges tredje største handelshøgskolemiljø, med en tydelig profil innenfor innovasjon og
entreprenørskap 2, nordområdekunnskap og størst på MBA utdanninger i Norge
4 etablerte Ph.d utdanninger
Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med
institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk og kultur

1

SSB anslår for eksempel et underskudd på 40.000 lærere og 35.000 ansatte innen pleie og omsorgsfag innen
2025 (SSB, 2014)
2 «Norges mestpubliserende fagmiljø innenfor entreprenørskap (Damvad, 2011, s.11) og en av de mest siterte
innen innovasjonsforskning (Damvad/DEA, 2013, s.84)».
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Nærhet til samfunns- og arbeidsliv, gjennom tilstedeværelse i en flercampusmodell i Nordland
og Nord-Trøndelag
Ledende på fleksible utdanningstilbud
Samlet sett nærmere 12.000 studenter og 1.200 ansatte.

2. Mål og ambisjoner
Overordnet mål for fusjonen
Et nytt universitet som forener Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i
Nesna vil ha ambisjoner om å bli ledende nasjonalt og internasjonalt på definerte fagområder, og
toneangivende innen et bredere spekter av fagfelt med en tydelig regional forankring. Det nye
universitetet blir en betydelig aktør innen forskning og høyere utdanning.
Grunnprinsipper som ligger til grunn for fusjonen:
 Gjensidig interesse for sammen å bygge et nytt universitet i Nordland og Nord-Trøndelag
som gjennom sin profil, utdanning og forskning har sterk faglig relevans overfor det
eksterne samfunn
 Sikre fundamentet som UiN har bygd universitetet på (4 Ph.d-er)
 Organisere det nye universitetet med utgangspunkt i partenes styrker (faglig og
administrativt) og campusstruktur
 Gjennom hensiktsmessig faglig organisering styrke det nye universitetets
forskningsbaserte posisjon i Nordland og i Nord-Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt
 Rekruttere faglige og administrative ledere på høyest mulig nivå der dokumenterte
lederegenskaper tillegges stor vekt
Det legges til grunn at det nye universitet skal:
 Bli mer faglig robust gjennom økt antall faglig ansatte med forskerutdanning og / eller
professorkompetanse
 Rekruttere bedre til faglige stillinger innen prioriterte fagområder
 Bli mer attraktiv for studentene gjennom større bredde og dybde innen prioriterte
fagområder og vedtatte fagområder
 Fortsette å utvikle engelskspråklige studietilbud, herunder joint-degree programmer
både på bachelor-, master- og Ph.d-nivå
 Utføre forskning av nasjonal og internasjonal betydning
 Styrke seg innenfor de konkurranseutsatte programmene i NFR og EU
 Bli en mer synlig og foretrukket samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt innen
forskning og utdanning på utvalgte fagområder
 Videreutvikle rollen som regional og nasjonal samfunnsutvikler
 Bidra til å videreutvikle regionen som en viktig framtidig verdiskapningsregion
 Bli en relevant leverandør av kompetent arbeidskraft både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt
 Være blant de ledende i sektoren på utvikling av fleksible tilbud og bruk av digitale
verktøy i utdanninger
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Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitetet- og
høgskolesektoren» har vært førende for arbeidet med fusjonsplattformen, der de 6 overordnede
målene har vært:
 Utdanning og forskning av høy kvalitet
 Robuste fagmiljøer
 God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
 Regional utvikling
 Verdensledende fagmiljøer
 Effektiv ressursbruk
Stortingsmeldingen presiserer følgende 9 kriterier for kvalitet og robusthet som institusjonene vil bli
vurdert ut fra:
 Årsverk i førstestillinger
 Søkning til studier
 Gjennomføring av studiene
 Studentenes tidsbruk
 Publisering
 Eksterne forskningsinntekter
 Størrelse på doktorgradsutdanningene
 Internasjonal orientering
 Samspill og samarbeid

Fremtidige muligheter og ambisjoner
Både for UiN, HiNE og HiNT er det avgjørende at utviklingspotensialet og de mulige faglige
synergiene ved fusjonen sikres.
I løpet av det siste halve året har det vært innledet dialog og samarbeid mellom fagmiljøene ved
HiNT, UiN og HiNE. Basert på denne kontakten er det allerede iverksatt og under iverksettelse
konkrete samarbeidstiltak. Eksempler på dette er følgende:
 Inngått avtale om oppstart av MBA i Nord-Trøndelag fra høsten 2016. Tilbudet vil bli gitt av
fagpersoner både fra dagens UiN og HiNT.
 MPA tilbys i Nordland fra høsten 2016.
 Nordisk master i politiledelse i samarbeid med nordiske politidirektorater
 Samarbeid mellom trafikklærerutdanning og faggruppen innenfor logistikk og samferdsel –
prosjekt finansiert av Veidirektoratet
 NFR søknad er utarbeidet i samarbeid mellom ledelsesmiljøet ved HiNT og Fakultet for
Samfunnsvitenskap (FSV)
I tillegg til det iverksatte er det identifisert en rekke fremtidige mulighetsområder. Nedenfor nevnes
eksempler på slike områder.
Utdanning
Etablere en ny og solid lærerutdanning (masterutdanning) fra 2017 som tilbyr spesialisering i de
sentrale skolefagene. Dette krever avklaring av kompetansebehov og nødvendig ekstern rekruttering
av faglige tilsatte med forskerkompetanse og professorkompetanse. Det samlede tilbudet innenfor
lærerutdanning må synliggjøres gjennom en helhetlig plan for campusbaserte og samlingsbaserte
tilbud.
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Bygge ut lektorutdanning (8-13 år) innenfor flere skolefag. I dag tilbys lektorutdanning i samfunnsfag
ved UiN, og det er gode muligheter til å tilby utdanning eksempelvis innenfor realfag og språk.
Fusjonen vil muliggjøre flere gjennomgående utdanningsløp fra bachelorutdanning til Ph.d
utdanninger.
Mulighet til å distribuere flere studietilbud i den samlede regionen. Eksempelvis vil
vernepleierutdanning kunne gis i Nordland, og barnevern- og sosionomutdanning gis i Trøndelag.
Nye masterstudier vil bli etablert.
Universitetet vil kunne ha en forsterket nasjonal posisjon som tilbyder av etter- og videreutdanning.
Forskning
Forskningsgrupper skal fungere på tvers av geografi, og skape større faglig tyngde og
konkurransekraft i forhold til eksternt finansierte forskningsprosjekter mv. Større fagmiljø vil også
være mer attraktive for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
Universitetet vil også få bedre forutsetninger for å videreutvikle tverrfaglige/ flerfaglige
forskningsmiljøer.
For å konkurrere om prestisjefylte forskningsprosjekter kreves bedre kompetanse om
søknadsskriving, prosjektledelse mv. Dette vil være et satsningsområde, og det nye universitet vil
opparbeide seg bedre muligheter for å lykkes på de konkurranseutsatte arenaer.
Nye mulige doktorgradsområder er identifisert, og over tid vil det være en ambisjon å utvikle og
etablere nye fagområder.
Kompetanseutvikling
Universitetet skal fortsette oppbyggingen av førstestillingskompetanse, noe som igjen gir ansatte
bedrede muligheter for å gjennomføre doktorgrads- og professorkvalifiseringsløp innenfor de
prioriterte fagområdene.
De faglige ambisjonene for det nye universitetet gir større attraktivitet ved rekruttering av høyt
kvalifiserte medarbeidere.
Fleksibel læring/ læringsmiljø
Fleksible løsninger og aktiv bruk av teknologi vil være en forutsetning for å tilby framtidsrettede
utdanninger med høy kvalitet innenfor flercampusmodellen.
Universitetet har et godt utgangspunkt for å være nasjonalt ledende gjennom de etablerte miljøene
innenfor fleksibel læring ved både UiN, HiNT og HiNE.
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3. Forutsetninger for fusjonen
Grunnleggende forutsetninger
1. Fusjonen skal skje mellom likeverdige parter og danne grunnlag for en ny utdannings- og
forskningsinstitusjon.
2. Det nye universitetet skal være en utviklingsorientert organisasjon, og ha en fremtidsrettet
organisering.
3. Organisering, styring og ledelse av den nye institusjonen skal bygge opp under den fusjonerte
institusjonens visjon og strategi.
4. Universitetet skal ha gjennomgående faglig organisering med enhetlig ledelse som
hovedprinsipp.
5. Den fusjonerte institusjonen planlegges som et flercampusuniversitet.
6. Universitetet skal tilby distribuerte og fleksible studietilbud.
7. Universitetet skal tilby de store profesjonsutdanningene bredt i regionen.
8. Studenter, ansatte og tillitsvalgte skal aktivt trekkes inn i arbeidet med en ny utdannings- og
forskningsinstitusjon.

Ansattes rettigheter og plikter
1. En fusjon vil innebære organisatoriske endringer. Den organisatoriske løsningen og fusjonen
skal i seg selv ikke medføre oppsigelse, eller at ansatte mot sin vilje må flytte fra en campus
eller studiested til en/et annen.
2. Ansattes rettigheter og plikter avklares i samarbeid med de ansattes organisasjoner i henhold
til lov og avtaleverk.
3. Prosedyre for tilsetting i faste administrative lederstillinger avklares og bestemmes i tråd med
fremforhandlet omstillingsavtale, gjeldende Hovedavtale og Hovedtariffavtale.
4. Det utarbeides ny tilpasningsavtale for den fusjonerte institusjonen som skal legge til rette for
at de ansattes medbestemmelse er tilpasset den nye organisasjonens struktur og virkemåte.
5. Ingen ansatte skal gå ned i lønn som følge av fusjonen. Individuelle, midlertidige avtaler
vedrørende funksjonstillegg/lederlønn/B-tillegg/kronetillegg håndteres iht. avtaler.
6. Institusjonenes lokalt fremforhandlede lønns- og personalpolitiske regelverk skal revideres og
vedtas for det nye universitetet med virkning tidligst mulig i 2016.
7. Vilkår for tildeling av FoU-tid skal gjennomgås, revideres og samordnes.
8. Det fusjonerte universitetet skal legge til rette for at alle ansatte gis mulighet til faglig utvikling
og opplæring i tråd med mulige karriereveier. Det er samtidig en forpliktelse for de ansatte å
utvikle egen kompetanse. Alle faglig ansatte skal ha gjennomført Uniped i løpet av 3 år etter
tilsetting.
9. For faglige tilsatte gjelder i tillegg følgende:
Institusjonen viderefører alle stillingskoder for undervisnings- og forskerstillinger med
følgende unntak:
-

Høgskolelektorer blir universitetslektorer fra og med tidspunktet for fusjonen.

-

Høgskolelærere beholder stillingskoden, men kan gis annen funksjonstittel.
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Studenters rettigheter
Alle studenter har rett til å fullføre påbegynte studieprogram etter gjeldende studieplaner, og grad
utstedes av den fusjonerte institusjonen etter fusjonstidspunktet.
Det forutsettes at studentorganisasjonene ved de fusjonerte institusjonene samordner seg og slår seg
sammen til en felles organisasjon, med lokale undergrupper. Studentrepresentasjon i styrer, råd og
utvalg forvaltes av dette organet. Den fusjonerte institusjonen skal legge til rette for et godt
studentdemokrati på tvers av campuser og studiesteder.

Studieportefølje og studentrekruttering 2016/2017
Det nye universitetet utlyser alle studieprogrammer samlet for høsten 2016. For alle parallelle
studieprogrammer skal det utvikle felles studieplaner fra høsten 2017. Den samlede studieportefølje
for universitetet skal være bærekraftig og forvaltes helhetlig i den nye institusjonen fra 1.1.2016.
En felles markedsføringskampanje har som mål å øke rekrutteringen til de utlyste studier.

Studentsamskipnadene
Studentsamskipnadene oppfordres til å starte et felles arbeid for å sikre en helhetlig og god
studentvelferd ved alle campus og studiested innenfor en felles organisasjon fra 1.1.2016.
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4. Navn, visjon og strategi
Navn
Det er enighet om at det nye universitet skal få et nytt navn.
Det fremforhandlede navnet er et resultat av en todelt prosess. Det har vært avholdt en
navnekonkurranse bredt i de tre fusjonerende institusjonene. Det har også vært engasjert et eksternt
firma som har gitt konkrete innspill til navn.
En felles profil har stor betydning for bygging av en felles identitet og kultur for det nye universitetet.
Arbeidet med å avklare visuell profil må gis prioritet av det nye styret. Det må også avklares hvordan
den nye institusjonen skal profileres i studentrekrutteringsarbeidet våren 2016.

Visjon og strategi
Universitetet skal bidra til å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns- og arbeidsliv, styrke
den nasjonale kunnskapsallmenningen og bidra til en bedre regional fordeling av kompetanse og
kunnskapsutvikling for framtida. Forskning og utdanning ved universitetet skal kjennetegnes av
nærhet mellom universitet, samfunn, offentlig sektor, næringsliv og studenter. Utvikling av nye og
innovative arbeidsformer skal også stå sentralt i universitetets virksomhet.
Universitetet skal ha utvalgte faglige spisser som hevder seg på nasjonale og internasjonale arenaer.
Samarbeid med internasjonale forskings- og utdanningsinstitusjoner vil være en bærebjelke i
arbeidet mot å utvikle universitetets faglige kvalitet. Universitetet skal i løpet av en 5 års periode
bygge opp og videreutvikle konkurransedyktige fagmiljøer som skal ha fått tilslag på nye prestisjefylte
prosjekter som for eksempel fra European Research Council (ERC), Senter for fremragende forskning
(SFF), Senter for forskningsdrevet Innovasjon (SFI) og Senter for fremragende utdanning (SFU).
Universitetet skal bidra til kunnskap for å løse de store globale utfordringer knyttet til mat, helse og
bioøkonomi.
Arbeidet med visjon og strategi må videreføres etter 1.1.2016, med en ambisjon om å ha avklart
visjon, mål og strategier fremover mot 2025. Dette arbeidet må være ferdigstilt i løpet av første
halvår 2016. Strategiarbeidet skal være helhetlig for den samlede institusjonen.

Faglig profil
Universitet i Nordland har vedtatt at den internasjonale og nasjonale posisjonering er rundt de
strategiske satsingsområder Blå vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Velferd.
HiNTs profil er tydelig innenfor de strategiske satsingsområdene Helse, Oppvekst og Næring.
Basert på institusjonenes strategiske profiler vil faglige profiler være:
- Blå og grønn vekst
- Innovasjon og entreprenørskap
- Velferd, helse og oppvekst
Bioøkonomi vil være et internasjonalt satsningsområde for det nye universitetet basert på blå og
grønn vekst. Dette vil være en av spissene hvor universitetet skal inneha en særskilt nasjonal og
internasjonal rolle.
Innovasjon og entreprenørskap er både en faglig spiss, og en gjennomgående måte å forholde seg
strategisk til utvikling av universitetet.
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Det nye universitetet skal være en sterk leverandør av kompetanse til velferd-, helse- og
oppvekstsektoren. Et utvidet forskningssamarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
vil gi et vesentlig bidrag til kunnskapsutviklinga innenfor folkehelseområdet. Samarbeidet med UiA og
UiS innenfor profesjonsfag skal videreutvikles.
Det nye universitet vil kunne utvikle ytterligere strategiske profiler. Innenfor ledelse og kulturfag har
det nye universitetet sterke fagmiljøer.
Profilen til det nye universitetet må synliggjøre en tverr- og flerfaglig tilnærming, og skal dekkes på
tvers av universitets fakulteter og Ph.d områder, forskning og utdanning.
Faglig profil er sentral for beslutning om framtidige fakultetsstrukturer. De strategiske satsningene
skal tydeliggjøres og videreutvikles, og gjenspeiles i profilerte satsninger både forskningsmessig og
gjennom utdanningsprogram.

5. Styring og ledelsesstruktur – institusjonsnivå
Styrets sammensetning
Styret for det nye universitetet må etableres så tidlig som mulig etter endelig vedtak om fusjon.
Det anbefales at det opprettes et nytt styre med virkning senest fra 1.11.2015, med virketid frem til
31.07.2019. Dette styret anbefales å bestå av 13 medlemmer med følgende representasjon: 5
eksterne medlemmer oppnevnt av KD, 5 ansatterepresentanter valgt av og blant de ansatte, og 3
studentrepresentanter valgt av og blant studentene. 13 medlemmer vil være en overgangsordning
for å sikre bred representasjon de første 4 årene av den fusjonerte institusjonen.
Ansatterepresentanter velges på følgende måte: 3 fra fast vitenskapelig ansatte, 1 blant de
midlertidig vitenskapelig ansatte og 1 blant administrative og tekniske ansatte. Det anbefales en
felles valgkrets pr gruppering.
Det anbefales en sikringsbestemmelse i forhold til at tre ansatte fra hhv tidligere UiN/HiNE og to
ansatte fra tidligere HiNT sikres plass i styret.
Studentene må selv beslutte hvordan valg av studentrepresentanter skal skje.
Dersom det blir tidsmessig umulig å gå rett på et endelig styre, så kan det opprettes et midlertidig
fusjonsstyre fra medio oktober 2015.
Normalordning med 11 styremedlemmer anbefales innført fra neste styreperiode, altså fra 1.8.2019.
Det forutsettes her at sikringsbestemmelser oppheves.

Styring og ledelse av det fusjonerte universitetet – prinsipper
Universitet må ha på plass et lederskap, som sikrer forsvarlig drift og utviklingskraft i hele
institusjonen fra 1.1.2016.
Universitetet skal ha en gjennomgående enhetlig ledelse med tilsatt rektor som øverste leder (jf. Lov
om universitet og høgskoler). Det anbefales at stillingen som rektor er en åremålsstilling frem til
31.7.2019. Dette krever særskilt godkjenning, da åremålsperioden i utgangspunktet er 4 årig.
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Det nye universitetet skal være representert med fakultetsledelse og administrativ toppledelse i
rektors ledergruppe både fra Nordland og Nord-Trøndelag.
Endelig organisering av det nye universitetet må avklares i løpet av 2016. Nødvendige
overgangsordninger og utviklingsløp må avklares, for å sikre forsvarlig forvaltning og sikker drift.
Enhetlig gjennomgående ledelse uavhengig av geografi, skal være det bærende prinsippet for faglig
og administrativ organisering. Dette innebærer at det ikke tas hensyn til geografi når
organisasjonsstruktur besluttes. Teknologi og fysisk mobilitet skal bidra til kontakt og
forbindelseslinjer mellom campusene.
Rektor for universitetet skal ha hovedarbeidssted i Bodø. Institusjonsstyrets sekretariat og
postadresse/postmottak legges til Bodø.
Universitetet skal ha en prorektor med ansvar for utdanning og en prorektor for forskning/
innovasjon. Dette er 100% stillinger i tilsvarende åremålsperiode som rektor. Rektor vil selv være
premissgiver i tilsettingsprosessen, og beslutter stedfortrederfunksjon.
En av prorektorfunksjonene skal innehas av ansatt fra dagens HiNT i den kommende rektorperioden.
Det ansettes midlertidig prorektor med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt
ansvar for å ivareta byggingen av det nye universitetet.
For å sikre utviklingen av 5 årig masterutdanning for lærere kan det vurderes midlertidig tilsetting av
prorektor profesjonsfag med særlig ansvar å drive arbeidet med å få på plass en sterk faglig
lærerutdanning, jfr. oversikt over prioriterte utviklingsprosjekter.

Administrativ organisering
Det anbefales at det i løpet av 2016 utredes og besluttes langsiktig organisering av de administrative
og tekniske funksjonene for universitetet, jfr. prioriterte utviklingsprosjekter i punkt 7 nedenfor. Det
legges opp til en grundig og samlet organisasjonsgjennomgang som skal sikre en utviklingsrettet og
effektiv administrativ organisering. Arbeidet har som ambisjon å avklare avdelingsvis organisering,
med en felles gjennomgående administrasjon for den samlede virksomheten. Administrasjon på det
enkelte fakultet og modeller for dette må også være en del av dette prosjektet.
Ulikheten i dagens organisering er først og fremst knyttet til grad av sentralisering av oppgaver og
organisatorisk tilknytning til ansvarlig for et administrativt område. Her må betydningen av å være en
del av et større administrativt fagmiljø veies mot behovet for tilknytning til det enkelte fakultet.
2016 vil være et overgangsår også for den administrative organiseringen, og helhetlig integrering av
de administrative avdelingene vil skje senest fra 1.1.2017. Det vil derfor i likhet med faglig
organisering være parallelle administrative strukturer i en overgangsperiode.
Arbeidet med integrering av administrativ organisering starter som snart som mulig etter at fusjon er
vedtatt. Dette for å sikre virksomhetskritiske forvaltnings- og systemområder.
Begge dagens direktører sitter i rektors ledergruppe i 2016. Ansvar og fullmakter avklares med ny
rektor. Langsiktig rolleavklaringer gjøres som en del av den samlede organisasjonsgjennomgangen.
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6. Styring og ledelse på fakultetsnivå
Fakultetsstruktur
Universitetet skal organiseres på en fremtidsrettet måte, og det anbefales derfor at det fra 1.1.2016
innføres en overgangsordning i forhold til fakultetsstruktur. For 2016 videreføres organisering av de
4 fakultetene ved dagens UiN. Aktiviteten og de ansatte ved HiNE innplasseres i dagens UiN før
1.1.2016. Dagens aktivitet ved HiNT videreføres i 2016 med 3 fakultet/faglige avdelinger.
Dette innebærer at det vil bli 7 fakultet/ faglige avdelinger i 2016:

Handelshøyskolen

Biovitenskap og
akvakultutur

Samfunnsvitenskap

Profesjonshøgskolen

Oppvekst

Helse

Næring

(PhD)

(PhD)

(PhD)

(PhD)

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Midt

Midt

Midt

Bodø

Bodø

Bodø

Bodø

Frem til 1.1.2017 igangsettes et arbeid for å avklare fremtidig organisering av fakultetene på tvers av
geografi. Det vektlegges å skape sterke fakultet, men det må også tas stilling til antallet nivåer i den
faglige organisasjonsstrukturen. Herunder må det avklares om institutter skal være laveste nivå.
Følgende prinsipper er sentrale for fremtidig fakultetsstruktur:
 Fremtidig fakultetsstruktur må gjenspeile de faglige ambisjoner og satsinger til det nye
universitetet
 Faglig robusthet, med minimum 60% førstestillingskompetanse og tilstrekkelig
toppstillingskompetanse
 Det er et langsiktig mål at alle fakultet skal ha gjennomgående utdanningsløp til og med Ph.d
 Fakultetene har et ansvar for at det innenfor profilerte fagmiljø legges til rette for stipendiatog forskningsmiljø ved utvalgte campus
 Et fakultet skal ha sterk faglig relevans i forhold til det eksterne samfunns- og arbeidsliv
Hovedbegrunnelsen for en fusjon mellom institusjonene er å legge til rette for en styrking av
fagmiljøene, og utvikle en ny institusjon med en faglig kompetansebase som er markant større enn
på fusjonstidspunktet. Det å utvikle campusbaserte, integrerte lærerutdanninger på masternivå som
kan tilby en stor bredde innenfor skolefagene, både i Levanger og Bodø, vil være en stor og krevende
oppgave de nærmeste årene. I tillegg har de faglige prosessene avdekket at det finnes flere andre
områder hvor det er faglige synergier mellom ulike fagmiljø, muligheter for å bygge større faglig
robusthet, og muligheter for å bygge opp nye fagområder over litt tid. Slike fagområder kan være
innen pedagogikk, sentrale skolefag, organisasjon/ledelse, eller andre fagområder.
Det er enighet om at i arbeidet med faglig organisering og kompetanseoppbygging av det nye
universitetet, skal det utvikles et fagmiljø i Nord-Trøndelag, som har tilstrekkelig faglig tyngde, til å
kunne bære en doktorgradsutdanning. Fagområdet avklares i det videre arbeidet med faglig
organisering. Målsetningen er å etablere et fakultet med utgangspunkt i dette fagmiljøet snarest
mulig.
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Det forutsettes at det nye styret fra 01.01.2016 initierer en utredning med sikte på å etablere et eget
fakultet for lærerutdanningene i det nye universitetet, og som ledes fra Nord-Trøndelag. Det nye
fakultetet organiseres med utgangspunkt i de styrker som ligger i hele universitetet. Det nye
fakultetet for lærerutdanning opprettes i 2017 dersom det er faglige forutsetninger for det.

Fakultetsråd/styrer
Universitetet skal ikke ha fakultetsstyrer som et eget besluttende organ. 2016 vil være et
overgangsår der fremtidig organisasjonsstruktur skal besluttes med virkning fra 1.1.2017. Utredning
om eventuelt innføring av fakultetsråd vil inngå i dette arbeidet.

Tilsetting av dekaner, vise- og prodekaner
For 2016 videreføres dekaner ved HiNT og UiN. For UiN forutsettes det at dagens dekaner forlenges
ut 2016. Tilsatte dekaner ved HiNT videreføres som ledere for sine avdelinger/ fakultet.
Fast tilsetting av dekaner etter ny fakultetsstruktur, vil først kunne skje etter at organisasjonsstruktur
er avklart ved utgangen av 2016. Når fakultetsstrukturen er klarlagt, utlyses dekanstillingene. Faglige
ledere som sitter i åremålsstillinger som ikke blir dekaner søkes innpasset i faglig ledelse på det
enkelte fakultet.
Ved sammensetning av ledelsen på de enkelte fakultet skal det tilstrebes at de geografisk tyngste
miljøene er representert.

Underordnet strukturer
Universitetet må sikre underliggende strukturer. Dette krever nærmere utredninger. Aktuelle tema
her er bruken av institutter/seksjoner/ forskningsgrupper/ programansvarlige mv.
Som gjennomgående prinsipp skal det tilstrebes lik organisering av de enkelte fakulteter. Dette
gjelder også hvordan de administrative og tekniske funksjoner er løst.

7. Utviklingsprosjekter
2016 vil bli et mellomår der det i forhold til de langsiktige ambisjonene skal sikres at det jobbes
målrettet med utvikling av det nye universitetet. Følgende prosjekter skal være prioritert som
institusjonsovergripende prosjekter:
 5 årig masterutdanning for lærere fra 1.8.2017
 Kompetanseutviklingsplaner – sikre faglige krav som stilles og sikring av faglige spisser
 Forskningsaktivitet – faglige spissede prosjekter og generelt økt aktivitet
 Internasjonalisering – særlig økt antall utreisende studenter
 Faglig organisering – endelig inndeling i fakultet fra 1.1.2017
 Administrativ organisering – gjennomgående administrasjonsordning
 Institusjonsbygging og kulturutvikling
Ansvar og opplegg for arbeidet med disse utviklingsprosjektene avklares av rektor, og utføres
innenfor en samlet utviklingsplan for det nye universitetet.
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8. Campusstrukturen
Det nye universitetet organiseres som et flercampus-universitet med dagens studiesteder.
Studiesteder utenfor Campus Bodø organiseres med en stedlig ledelse. Det overordnede
ledelsesprinsippet for universitetet er enhetlig ledelse, og stedlig ledelse skal i størst mulig grad
reflektere dette.

9. Budsjettfordeling 2016
Fusjonen skal i seg selv ikke ha en omfordelende budsjettmessig effekt mellom campusene og
studiestedene i 2016. Budsjettet for 2016 må samtidig sikre strategiske midler til faglig prioriteringer.
Med virkning fra budsjettåret 2017 skal det utarbeides en felles budsjettfordelingsmodell som støtter
opp under den fusjonerte institusjonens strategiske satsningsområder.
For 2016 gjennomføres budsjettprosessen separat ved UiN, HiNe og HiNT, og det nye universitetets
budsjett vil være en sammenstilling av disse tre budsjettene. Økonomiske konsekvenser av
beslutninger og vedtak som allerede er gjort som følge av fusjonen skal imidlertid innarbeides i den
grad det er mulig i budsjettet for 2016.
Budsjettet for 2016 vil langt på vei gjenspeile dagens organisasjon og aktivitet. Den nye
organisasjonens aktiviteter vil gradvis bli besluttet og iverksatt gjennom 2016. Dette vil kreve stor
fleksibilitet i den økonomiske rapporteringen og oppfølgingen i 2016, og en eller flere
budsjettrevisjoner må forventes.
Når det nye universitetets strategiske satsningsområder er klarlagt og ny organisasjon er på plass skal
det utarbeides en ny budsjettmodell som vil gjelde fra og med 2017. Denne nye modellen må tilpasses
ny ekstern finansieringsmodell som antas å komme fra og med 2016. Ytterligere føringer i den nye
budsjettmodellen må vedtas av det nye styret for universitetet.

10. Randsonen – tilknyttet virksomhet
Randsoneaktivitet kan deles i eierskap og samarbeidsavtaler. Det nye universitetet overtar og
viderefører samarbeidsavtaler der det er hensiktsmessig. Eierskap overdras til det nye universitetet og
videre strategi for eierskap utvikles. Strategier for randsoneaktiviteten må utvikles i 2016.
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ORIENTERINGSSAKER
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Oppstart av master i profesjonsrettet pedagogikk, notat fra IFL
Info.ark om ny master i profesjonsrettet pedagogikk
Master i profesjonsrettet pedagogikk – brev fra NOKUT og KD.
Referat fra IDF-møte nr.10 og 11.
Referat fra TUF-møte 19/ 6 og 3/ 9

1

2

Orienteringssak:
Oppstart av mastergrad i profesjonsrettet pedagogikk
a) Søknad til NOKUT og KD
Høgskolen i Nesna søkte innen fristen 1. september 2014 om akkreditering av mastergradsstudium i
profesjonsrettet pedagogikk (120 studiepoeng, samlingsbasert, deltid). De sakkyndige avga sin
uttalelse i rapport datert 15. desember 2014. Etter en tilleggsvurdering av 26. januar 2015, fikk
høgskolen tilsagn om vedtak om akkreditering av mastergradstudiet i profesjonsrettet pedagogikk på
visse vilkår.
I et brev av 23. juni 2015 leverte Høgskolen i Nesna dokumentasjon til NOKUT på at høgskolen
oppfyller vilkårene i tilsagnet. Denne dokumentasjonen ble vurdert av de sakkyndige, som anbefalte
at studiet nå kunne akkrediteres. I sitt vedtaksbrev av 1. september 2015 skrev NOKUT som følger:
Vi vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning av 28. februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende vedtak:
Mastergradsstudiet i profesjonsrettet pedagogikk ved Høgskolen i Nesna akkrediteres.
Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.
I et brev datert 4. september 2015 søkte HINe Kunnskapsdepartementet om å få etablere
mastergradstudiet i profesjonsrettet pedagogikk. Denne søknaden ble innvilget fem dager senere. I
sitt svarbrev datert 9. september 2015 skrev KD som følger:
Med hjemmel i § 3-3 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
fastsetter departementet at Høgskolen i Nesna kan opprette masterstudium i
profesjonsrettet pedagogikk (120 studiepoeng).
Departementet forutsetter at masterstudiet er i tråd med høyskolens øvrige planer og
strategigrunnlag for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Departementet
forutsetter videre at studiet finansieres innenfor institusjonens egne rammer og at høyskolen
tar hensyn til NOKUTs merknader.
Merknadene fra NOKUT (de sakkyndige) dreide seg primært om to ting: 1) Høgskolen i Nesna bør
klargjøre enda tydeligere hvordan vurderingsordningene bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte. 2) Det er ønskelig at innslaget av høykvalitets vitenskapelige publikasjoner i noe
større grad blir rettet mot de sentrale fagområdene i studiet.

b) Bemanning og rekruttering
I møtet 17. juni 2015 vedtok styret å kalle professor Bjørn Magne Aakre til utvidet stilling (fra 0.2 til
0.8) som professor i profesjonsrettet pedagogikk fra 1. august 2015. Likeledes vedtok styret at
professor Jerry Robicheau kalles til professor II (0,2 stilling) i profesjonsrettet pedagogikk for
perioden 01.08.2015 til 31.07 2017. Begge takket ja til sin respektive kallelse.

Bjørn Magne Aakre er hovedansvarlig for å koordinere planleggingen av oppstarten av masterstudiet.
Han er også leder for en arbeidsgruppe som består av Oddbjørn Knutsen, Anita Berg-Olsen og Elsa
Løfsnes, og tidvis også Jerry Robicheau og Jon A. Lindstrøm.
Professor Jerry Robicheau var på besøk på Nesna i uke 34. Han satt igjen med et meget positivt
inntrykk av Høgskolen i Nesna og vårt arbeid med mastergradsstudiet. Robicheau vil kunne undervise
i etikk og vitenskapsteori, samt gi individuell veiledning til masterstudentene. En gang i året vil han
kunne komme på besøk en uke eller to for å holde intensivkurs. Det ble også diskutert muligheter for
forskningssamarbeid og internasjonalisering mellom Nesna og Minnesota.
I tråd med styrets vedtak har det også blitt utlyst et professorat i profesjonsrettet pedagogikk (100 %
fast stilling). Ved søknadsfristen 01.09.15 var det kommet inn tre søkere. Disse vil bli
kommisjonsvurdert i nær fremtid. Det er imidlertid lite trolig at en ny professor vil kunne bli tilsatt før
til våren.

c) Oppstart og markedsføring
Fra seksjon for pedagogikk var det opprinnelig et sterkt ønske om at oppstart av mastergradsstudiet
burde skje allerede i januar 2016. En tidlig oppstart ble primært begrunnet med at det kunne være et
gunstig forhandlingskort i fusjonsprosessen.
Det ville imidlertid blitt veldig liten tid til å markedsføre studiet hvis det skulle startet rett over nyttår.
Flere personer har allerede henvendt seg til Opptakskontoret for å få informasjon om den nye
mastergraden. Men det er ikke sikkert de ville hatt anledning til å begynne allerede i januar. For å
klare en arbeidsbelastning på 60-70 % i året i tre år, vil mange potensielle studenter som er i full jobb
antagelig ønske å redusere sin stilling. Og det er det ikke gitt at de kan få ordnet bare et par måneder
før oppstart av studiet.
Alle involverte ved IFL og i studieadministrasjonen er nå således enige om at oppstart i august 2016
er det beste alternativet. Minst 10 kvalifiserte søkere bør være et realistisk mål. IFL går inn for at
opptak til mastergradsstudiet bør skje hvert høstsemester.
Det har blitt utarbeidet en infotekst og en revidert studieplan til bruk i markedsføringsarbeidet. I
tillegg har det blitt utarbeidet en engelsk oversettelse av studieplanen. Markedsføringsavdelingen vil
legge ut informasjon om mastergradsstudiet på nettsidene til HiNe, og utarbeide brosjyre og
annonser (f. eks. i Utdanning) så snart navnet på den fusjonerte institusjonen er avklart.
Opptakskontoret registrerer navn, epost og telefon på alle som viser interesse for studiet.

Nesna, 29. september 2015
Jon A. Lindstrøm
Ass. instituttleder IFL

Epost
opptak@hinesna.no
Tlf.
75057800
Kontakt Opptakskontoret

Master i profesjonsrettet pedagogikk(120 stp.)
Master i profesjonsrettet pedagogikk er et fagstudium for barnehagelærere, lærere,
faglærereog spesialpedagoger
. Studiet er ogsårelevant for andre som arbeider med ledelse,
rådgivning, veiledning eller pedagogiskutviklingsarbeid. Vil du bli mer profesjonell i ditt
yrke? Da er Nesnastudiestedet for deg!
Faktaom studiet
Vil du utvikle et mer reflektert og kritisk blikk på danning,læring og utdanning – og bli med å bygge
kvalitet i skole, barnehage og yrkesopplæring?Har du visjoner om bedre opplæring som du vil
realisere?Er du utdannet pedagog,og vil lære mer om profesjonalitet, etisk ledelse og forskning i
pedagogiskarbeid? Da er Master i profesjonsrettetpedagogikknoe for deg!
Hvilket faglig og etisk ansvarhar vi overfor de vi leder og utdanner?Hvordankan vi hjelpe barn til å
mestre og lære bedre? Studiet kan hjelpe deg med det. Studietgir deg utvidet kompetansei ledelse
av læringsprose
sser og etikk i pedagogiskarbeid, og utvikling av lærerrollen.Studiet byggerpå nyere
nasjonalog internasjonalforskningom barnehage,skoleog yrkesopplæring.Lærmer om pedagogisk
profesjonalitet, om pedagogiskforskning og profesjonsutviklingi spenningsfeltet mellom kultur,
samfunnog individ.
Organisering
Studiet er organisert på deltid over 3 år, med 4 samlingeri hvert semester.Mellom samlingene
arbeider du selvstendigmed oppgaver, og får veiledningfra høgskolen.Veiledningog oppfølginggis
ved hjelp av modernelæringsplattformer på nett. Studentenebør såtidlig som mulig gjøre avtalemed
eventuell arbeidsgiverfor deltakingpå samlinger.
Samlinger (med forbehold)
Høst 2016

Torsdag- fredagI uke 37, 41, 45, 49

Vår 2017

Torsdag- fredagi uke 3, 9, 16, 21

Undervisningsspråket
er norsk, og noe på engelsk.
Karr iere
Med Master i profesjonsrettetpedagogikkkan du arbeidemed pedagogiskarbeid i barnehage,skole
yrkesopplæringog forvaltning. Studiet kvalifiserer ogsåtil arbeid innen forskningog utvikling, og gir
deg grunnlagfor opptak til doktorgradstudier.
Opptakskrav
Barnehagelærerutdanning,
lærerutdanningeller annenbachelorgradmed fagligfordypningpå 80 stp.
i pedagogikk, spesialpedagogikkeller tilsvarende. Karakterkrav C i gjennomsnitt på hele
opptaksgrunnlaget.
Lesmer om studiet i Studieplanen.Kanfås ved å kontakte Høgskoleni Nesna

NOKUT
Drammensveien 288
Postboks 578,
1327 Lysaker
Tlf: 21 02 18 00
Faks: 21 02 18 01
postmottak@nokut.no
www.nokut.no

Høgskolen i Nesna
8700 NESNA

Saksbehandler: Ingunn Dørve

Vår ref:
14/452-15
Deres ref:

Dir. tlf: 21 02 18 13

Vedtak om akkreditering av mastergradsstudium
(120 studiepoeng) ved Høgskolen i Nesna

Vår dato: 01.09.2015
Deres dato:

i profesjonsrettet

pedagogikk

Vi viser til Høgskolen i Nesnas søknad til fristen 1. september 2014 om akkreditering av et
mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk (120 studiepoeng). De sakkyndige avga sin uttalelse i
rapport datert 15. desember 2014, med tilleggsvurdering av 26. januar 2015. Høgskolen i Nesna fikk etter
tilleggsvurderingen tilsagn om vedtak om akkreditering av et mastergradsstudium i profesjonsrettet
pedagogikk. Høgskolen i Nesna har i brev av 23. juni 2015 levert dokumentasjon til NOKUT på at
høgskolen oppfyller vilkårene i tilsagnet. Dokumentasjonen er vurdert av de sakkyndige som har anbefalt
at studiet akkrediteres.
Vi vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten
februar 2013 nå er fylt, og har dermed truffet følgende
vedtak:
Mastergradsstudiet i profesjonsrettet
gyldig fra vedtaksdato.

i høyere utdanning av 28.

pedagogikk ved Høgskolen i Nesna akkrediteres. Akkrediteringen

NOKUT forutsetter at Høgskolen i Nesna fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg
forventes at institusjonen vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med
utvikling av studiet.
For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet
om rett til å etablere s4idiet.

Med hilsn
\

'(23Ytein Lun
t4ynsdirektør

BWrn R. Stens
seksjonssjef

Vedlegg:

NOKUTs tilsynsrapport

Kopi uten vedlegg:

Sakkyndige
Lånekassen
Kunnskapsdepartementet

er

From:
Sent:
To:
Subject:

Gåra Grete <Grete-Gara.Alvern@kd.dep.no>
9. september 2015 12:31
Postmottak Høgskolen i Nesna
HiNe Søknad om etablering av mastergradsstudium i
profesjonsrettet pedagogikk

Høgskolen i Nesna
8700 NESNA

Deres ref

Vår ref

Dato

15/4227-

09.09.2015

Etablering av masterstudium i profesjonsrettet pedagogikk
Vi viser til brev av 4. september 2015 der Høgskolen i Nesna søker om å etablere
masterstudium i profesjonsrettet pedagogikk.
En sakkyndig komité nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har
vurdert søknaden og avgitt positiv uttalelse. NOKUT har på denne bakgrunn vedtatt at
masterstudium i profesjonsrettet pedagogikk tilfredsstiller de faglige kravene for
akkreditering, jf. brev til høyskolen av 1. september 2015. Departementet tar NOKUTs vedtak
til etterretning.
Med hjemmel i § 3-3 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
fastsetter departementet at Høgskolen i Nesna kan opprette masterstudium i profesjonsrettet
pedagogikk (120 studiepoeng).

Departementet forutsetter at masterstudiet er i tråd med høyskolens øvrige planer og
strategigrunnlag for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Departementet
forutsetter videre at studiet finansieres innenfor institusjonens egne rammer og at høyskolen
tar hensyn til NOKUTs merknader.
Med hilsen

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør
Grete Gåra
seniorrådgiver

Kopi: Universitets- og høgskolerådet
NOKUT

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte referat fra møte i TUF 19. juni 2015 godkjennes
Votering
Enstemmig
Vedtak
Vedlagte referat fra møte i TUF 19. juni 2015 godkjennes
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Saknr
18/15

19/15 Orientering om tilsetting på sommerfullmakt
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Saknr
19/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Presenteres i møtet
Møtebehandling
Sven Erik Forfang orienterte om vedtak fattet på sommerfullmakt
Votering
Enstemmig
Vedtak
Tilsettingsutvalget tar til etterretning følgende vedtak fattet på bakgrunn
sommerfullmakt gitt i sak 17/15:
-

Tanja Walla tilsettes i fast stilling som høgskolelektor i naturfag
Tanja Walla innvilges permisjon for perioden 01.08.15 – 31.07.17 fra stillingen
som høgskolelektor i naturfag for å fullføre dr.gradsutdanning gjennom
stipendiatstilling.
Robert Fjellstad tilsettes som høgskolelektor i naturfag i vikariat for Tanja
Walla og for samme periode som hun er innvilget permisjon.
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20/15 Tilsetting i vikariat som utdanningsleder GLU
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Saknr
20/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Margrete Norheim tilsettes som utdanningsleder for grunnskolelærerutdanningen
midlertidig/vikariat fra 1.10.2015 til 31.7.2016.
Møtebehandling
Tiltredelsesdato ble endret fra 1. oktober til 21. september 2015
Votering
Enstemmig
Vedtak
Margrete Norheim tilsettes som utdanningsleder for grunnskolelærerutdanningen
midlertidig/vikariat fra 21.09.2015 til 31.7.2016.
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21/15 Utlysningstekst stipendiat sykepleie
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Saknr
21/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Vedlagte utlysningstekst godkjennes
Møtebehandling
Enkelte korrigeringer av teksten ble foreslått og godkjent
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utlysningsteksten ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet:
Betenkning for stipendiatstilling ved Institutt for sykepleie, Høgskolen i Nesna
Det er ledig 100 % stipendiatstilling ved Høgskolen i Nesna, Institutt for sykepleie, studiested
Sandnessjøen fra 1.januar 2016.
Høgskolen i Nesna har ca. 1300 studenter og ca. 130 ansatte. Høgskolen tilbyr
grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, sykepleierutdanning, IT-utdanning og
masterutdanning i musikk og naturfag samt etter- og videreutdanninger. Høgskolen har
hovedsete på Nesna og permanent studievirksomhet i Mo i Rana og Sandnessjøen.
Høgskolen i Nesna er en liten institusjon som gir mulighet til god kontakt mellom ansatte og
studenter. Høgskolen legger særlig vekt på den regionale forankringen på Helgeland med et
strategisk mål om å være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Høgskolen i Nesna
fusjonerer med Universitetet i Nordland og muligens også Høgskolen i Nord-Trøndelag fra
1.januar 2016.
Institutt for sykepleie
Instituttet er lokalisert i Sandnessjøen og tilbyr bachelorutdanning og videreutdanning innen
sykepleie med årlig opptak av ca. 60 studenter. Videreutdanningene har hatt ulike
innretninger innen sykepleie eller av flerfaglig/tverrfaglig art utfra kompetansebehovet i
regionen.
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Bachelorstudiet i sykepleie er forankret i en sykepleiefilosofi hvor lidelse, lindring og livsmot
står sentralt. Utdanningen er knyttet tett opp mot praksisutøvelse, og det legges stor vekt på
veiledning og refleksjon i konkrete pasientsituasjoner. De fleste stedene for praksisstudier er
innenfor kommune- og spesialisthelsetjenestene på Helgeland. Studentens dannelsesprosess er
sentral i grunnlagstenkningen for studiet.
Instituttet har i dag 1 stipendiatstilling og 8,6 fagstillinger inkludert en professor i 20 %
stilling.
Om stillingen
Stipendiatstillingen er ledig fra 1. januar 2016 og tilsvarer 100 % stilling i 4 år med 25 %
undervisningsplikt pr. år. Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter at søkeren tas opp på
relevant doktorgradsprogram, jfr. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor,
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102
Stipendiaten veiledes innenfor det doktorgradsprogrammet og ved den institusjonen
vedkommende er tatt opp. I tillegg kan Institutt for sykepleie tilby samarbeid og veiledning i
et relevant og faglig kompetent miljø.
Kvalifikasjonskrav
Søker må være autorisert sykepleier med relevant utdanning på hovedfags- eller masternivå.
Søknaden må inneholde en prosjektskisse i tråd med høgskolens prioriterte områder for FoUarbeid: http://www.hinesna.no/forskning-og-utviklingforskning-og-utvikling/fou-plan-20122015
Prosjektskissen må inneholde aktuell problemstilling, metodisk tilnærming og opplysninger
om søkerens tidligere forskningsarbeid innen valgte tema. Søkere som ønsker å forske
innenfor en kroppsfenomenologisk og/ eller livsverden forståelse og tilnærming, vil bli
foretrukket.
Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på prosjektskissens kvalitet og gjennomførbarhet,
søkerens refleksjoner over forskerens rolle og det forskningsfeltet vedkommende retter seg
inn mot, samt en realistisk økonomi- og tidsplan.
Andre kriterier som kan virke inn ved rangering av søkere er motivasjon for forskerutdanningog karriereønske, arbeidskapasitet, personlige egenskaper, samarbeidsevner og selvstendighet,
pedagogisk erfaring samt søkerens evne til formidling gjennom muntlig og skriftlig
skandinavisk og engelsk språk.
Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1017, stipendiat i lønnsramme
20, alternativt stillingskode 1378. Fra lønnen blir det trukket lovbestemt innskudd i Statens
pensjonskasse. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til
enhver tid gjelder for tilsatte i staten og personale ved statlige høyskoler.
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Høgskolen i Nesna praktiserer kjønnskvotering i samsvar med hovedavtalen § 21. Den
statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile befolkningen. Det er derfor et
personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere
personer med minoritetsbakgrunn. Søkere kan bli innkalt til intervju.
Søknad med CV skal sendes elektronisk via «Søk denne stillinga» på denne siden.
Vi ber om at du oppgir referanser i søknaden. Søkers kvalifikasjoner vil bli vurderte av et
sakkyndig utvalg. Søknaden skal derfor gi en fullstendig oversikt over utdanning og tidligere
praksis og ha ei liste over vitenskapelige arbeid. Vitenskapelige arbeider og rettkjente kopier
av vitnemål, alt i 3 komplette og sorterte eksemplarer, sendes til Høgskolen i Nesna, 8700
Nesna. Søknadspapirene blir videresendt til sakkyndig vurdering slik de foreligger fra søker.
Vi ber søker merke søknadspapirene med stipendiat sykepleie og vise til elektronisk søknad.
Jobbtype: Midlertidig stilling 4 år,
Heiltid/deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 01.10.2015
Tiltredelse: 01.01.2016
Arbeidssted: Sandnessjøen
Administrasjonsspråk: Språklig nøytral
Kontakt: Instituttleder Else Lid, elsel@hinesna.no eller personalsjef Magne Elstad, magnee@hinesna.no, Tlf.:+
47 75 05 78 00
Hjemmeside: http://www.hinesna.no
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22/15 Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor i norsk
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Saknr
22/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Claude Goffeney tilsettes i midlertidig stilling som høgskolelektor i norsk fra 1.8.2015
til 31.7.2016
Møtebehandling
Instituttleder informerte
Votering
Enstemmig
Vedtak
Claude Goffeney tilsettes i midlertidig stilling som høgskolelektor i norsk fra 1.8.2015
til 31.7.2016
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23/15 Tilsetting i vikariat som høgskolelektor i drama
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 03.09.2015
forskerstillinger

Saknr
23/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Siri Ingul tilsettes som høgskolelektor i drama midlertidig/vikariat for ett år, fra
1.8.2015 til 31.7.2016
Møtebehandling
Instituttleder informerte
Votering
Enstemmig
Vedtak
Siri Ingul tilsettes som høgskolelektor i drama midlertidig/vikariat for ett år, fra
1.8.2015 til 31.7.2016
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MØTEPROTOKOLL
TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og
forskerstillinger
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.06.2015 kl. 12:15
A123
14/01038

Tilstede:

Sven Erik Forfang, leder
Lisbeth Flatraaker, medlem
Atle Ivar Olsen, medlem
Anne-Lise Wie, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Frode Henanger

Forfall:

Studentrepresentanter

Andre:

Hanne Davidsen, instituttleder

Protokollfører:

Magne Elstad

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
8/15

14/01038-8

Godkjenning av referat fra TUF-møtene 22. januar og
13. mars

2

9/15

14/01124-6

Søknad fra Claude Goffeney om å trekke innvilget
permisjon

3

10/15 14/01175-2

Søknad fra Anne Meek om 80% permisjon

4

11/15 14/01009-3

Tilsetting førstelektor IKT

5

12/15 14/01681-7

Tilsetting stipendiat IKT

6

13/15 14/01221-3

Tilsetting vikariat pedagogikk

7

14/15 14/01205-4

Permisjon Anne Mette Rosø

8

1

15/15 15/00589-4

Intern utlysning av vikariat som utdanningsleder GLU

9

16/15 15/00614-2

Utlysningstekst professorat i pedagogikk

10

17/15 14/01038-9

Tilsettinger på sommerfullmakt

12

Orienteringssaker

Sted, 19.06.2015

8/15 Godkjenning av referat fra TUF-møtene 22. januar og 13. mars
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Forslag til vedtak/innstilling:
TUF møtereferat fra 22. januar og 13. mars godkjennes
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
TUF møtereferat fra 22. januar og 13. mars 2015 godkjennes.

2

Saknr
8/15

9/15 Søknad fra Claude Goffeney om å trekke innvilget permisjon
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
9/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Framlegges uten forslag til innstilling

Møtebehandling
Votering
Vedtatt mot en (1) stemme
Vedtak
Ettersom det allerede er tilsatt vikar for Claude Goffeney, kan søknaden om å trekke
innvilget permisjon ikke godkjennes.
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10/15 Søknad fra Anne Meek om 80% permisjon
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
10/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Anne Meek innvilges 80% permisjon fra sin stilling som dosent i drama for perioden
01.08.15 – 31.07.16.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Anne Meek innvilges 80% permisjon fra sin stilling som dosent i drama for perioden
01.08.15 – 31.07.16.
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11/15 Tilsetting førstelektor IKT
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
11/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Per Arne Godejord tilsettes i stilling som førstelektor i informasjonssystemer/informatikk. Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Per Arne Godejord tilsettes i stilling som førstelektor i informasjonssystemer/informatikk. Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.
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12/15 Tilsetting stipendiat IKT
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
12/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Morten Einar Edvartsen tilsettes som Stipendiat ved Institutt for IKT under
forutsetning av opptak på relevant PhD program.
Tiltredelse skjer 1.januar 2016 så fremt opptak på PhD program er klart på denne
dato. Hvis opptak ikke er klart 1. januar 2016, skjer tiltredelsen fra den dato han er
tatt opp på PhD program.

Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Morten Einar Edvartsen tilsettes som Stipendiat ved Institutt for IKT under
forutsetning av opptak på relevant PhD program.
Tiltredelse skjer 1.januar 2016 så fremt opptak på PhD program er klart på denne
dato. Hvis opptak ikke er klart 1. januar 2016, skjer tiltredelsen fra den dato han er
tatt opp på PhD program.
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13/15 Tilsetting vikariat pedagogikk
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
13/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Torill Sæterstad tilbys vikariat som høgskolelektor i pedagogikk for Kathrin Olsen
fram til 31.7.2017.

Møtebehandling
Instituttleder informerte om saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Torill Sæterstad tilbys vikariat som høgskolelektor i pedagogikk for Kathrin Olsen
fram til 31.7.2017.
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14/15 Permisjon Anne Mette Rosø
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
14/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Anne Mette gis permisjon fra Høgskolen i Nesna fra 1.10.2015 til 31.7.2016.

Møtebehandling
Instituttleder Hanne Davidsen informerte om innstillingen
Votering
Enstemmig
Vedtak
Anne Mette Rosø innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling som utdanningsleder
GLU for perioden 01.10.15 – 31.07.16.
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15/15 Intern utlysning av vikariat som utdanningsleder GLU
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
15/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Intern utlysing av vikariat som utdanningsleder GLU:
100 prosent stilling (vikariat) som utdanningsleder for grunnskolelærerutdanningen
(GLU) 01.10.2015 – 31.07.2016.
Stillingen er faglig og administrativ og har arbeidsoppgaver i henhold til vedlagte
stillingsbetenkning med forhold om endringer som kan skje som følge av
omorganisering. Stillingens omfang og innhold kan også endres dersom student-/
klassetallet endres.
Avlønning vil skje i det lønnstrinnet vedkommende har, med lønnstrinn 35 i Btabellen som tillegg. Den som tilsettes akkumulerer 25 prosent FoU-ressurs av
stillingsstørrelsen per år knyttet til faglig oppdatering etter endt periode (det vises til
protokoll av 17. juni 2003, IDF-sak 29/ 03).
For tilsetting kreves de samme formelle kvalifikasjoner som gjelder ved tilsetting av
undervisnings-/ vitenskapelig personale. I tillegg blir det lagt vekt på personlig
egnethet som blant annet evne til samarbeid og det å kunne jobbe systematisk og
strukturert.
Søknad sendes til postmottak@hinesna.no
Søknadsfrist 20. august 2015.

Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Det lyses internt ut vikariat som utdanningsleder GLU for perioden 01.10.15 –
31.07.16
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16/15 Utlysningstekst professorat i pedagogikk
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
16/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til utlysningstekst legges fram i møtet

Møtebehandling
Forslag til utlysningstekst ble lagt fram og redigert i møtet
Redigert utlysningstekst:
Ved Høgskulen i Nesna er det frå 1. desember 2015 ledig stilling som professor i pedagogikk. Professoren vil få
ei sentral rolle i arbeidet med mastergradstudiet i profesjonsretta pedagogikk med tilhøyrande forsking som er
under oppbygging.
Til stillinga følgjer det ansvar for forsking, undervisning, rettleiing, organisering og leiing av mastergradstudiet.
Professoren skal bidra til å bygge relevante forskarnettverk ved Høgskulen i Nesna, og være aktiv i formidling av
forsking relatert til profesjon og profesjonsutvikling i læraryrket nasjonalt og internasjonalt.
Til stillinga er det krav om doktorgrad i pedagogikk, samt forsking og publisering på høgt internasjonalt nivå på
norsk og engelsk. Forsking som er relevant i høve til profesjon og profesjonsutvikling i læraryrket vil bli vektlagt.
Tema som pedagogikk, didaktikk, leiing og praksisnær forsking relatert til læraryrke vil bli rekna som relevant.
I vurderinga skal det leggast vekt på deltaking i nasjonale og internasjonale nettverk, og søkjarar må kunne
dokumentere erfaring med nettverksbygging og internasjonalisering i utdanningssektoren. Professoren må ha
erfaring frå lærarutdanning, og erfaring frå forsking på grunnskulen og/ eller lærarutdanningane. Professoren
må være aktivt publiserande og kunne vise til nyare forsking. Det er krav om godkjent praktisk pedagogisk
utdanning for undervisning i universiteter og høgskular.
Søknaden må innehalde fullstendige opplysningar om utdanning, praksis og eventuell anna relevant fagleg
verksemd. Søknaden med stadfesta kopi av vitnemål og attestar skal sendast inn i tre eksemplar. Vitskaplege
arbeid som søkjaren skal ha med i vurderinga, og liste over desse, skal og sendast inn i tre eksemplar. Søkjaren
vel sjølv ut ti vitskapelege arbeid av nyare dato som skal med i vurderinga. Søkaren vil bli vurdert etter det
innsendte materialet. All dokumentasjon må føreligge på eit skandinavisk språk eller på engelsk.
Stilling som professor (stillingskode 1013) blir lønna etter avtale. Frå løna går lovfestet innskot til Statens
pensjonskasse.
Høgskulen i Nesna er ein institusjon med tradisjonar tilbake til 1918. Ulike typar lærarutdanning har heile tida
stått sentralt, men studietilbodet er etter kvart utvida. Høgskulen har i dag om lag 1300 studentar og 130
tilsette. Høgskulen tilbyr mellom anna barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning,
sjukepleiarutdanning, musikk, idrett, medieproduksjon og informasjonsteknologi. Høgskulen har også eit godt
studietilbod innan vidareutdanning. Frå 2007 har Høgskulen hatt tilbod om mastergrad i profesjonsretta
naturfag og i musikkvitskap. Høgskulen har hovudsete på Nesna. Høgskulen har òg permanent verksemd i Mo i
Rana og Sandnessjøen. Høgskulen vert frå 1. januar 2016 ein del av Universitetet i Nordland.
Høgskulen i Nesna praktiserer kjønnskvotering i samsvar med hovudavtalen § 21.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit
personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med
minoritetsbakgrunn. Søkaren må beherske norsk og engelsk godt og ha god kunnskap om det norske
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utdanningssystemet.
Jobbtype: fast
Heiltid/deltid: heiltid
Arbeidstid: dag
Søknadsfrist: 1.9.15
Tiltreding: 1.12.15
Arbeidsstad: Nesna
Administrasjonsspråk: språkleg nøytral
Heimeside: http://www.hinesna.no
Kontaktpersonar: instituttleiar Hanne Davidsen, hanneda@hinesna.no, eller personalsjef Magne Elstad,
magnee@hinesna.no, tlf: + 47 75 05 78 00.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten som ble presentert i møtet, med de
endringer som framkom.
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17/15 Tilsettinger på sommerfullmakt
Behandlet av
Møtedato
1 TUF - Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 19.06.2015
forskerstillinger

Saknr
17/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Rektor gis fullmakt til å foreta tilsetting i ferieperioden fram til studiestart i august
2015.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Rektor gis fullmakt til å foreta tilsetting i ferieperioden fram til studiestart i august
2015.
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Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
Referat fra IDF-møte 25.08.15 - Møte nr. 10/15.
Tilstede: Lisbeth Flatraaker, UdF., Erik Bratland, FF, Trude Gystad, NTL, Kari Antonsen,
Parat, Øyvind Steinslett, led., Sven Erik Forfang, led. og Magne Elstad led/ref.
Sak 31/15

Orienteringssaker

-

Det ble orientert om hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 c, som omhandler
lønnsforhandling på bakgrunn av fusjon mellom to eller flere virksomheter og hvor
det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.

-

I forbindelse med fusjonen har KD oppnevnt et fellesstyre for HiNe og UiN bestående
av dagens styre ved UiN supplert med Aslaug Mikkelsen, Hallstein Hegerholm og
Kristian Sivertsen fra HiNe. Mandatet til styret er å treffe beslutninger om mål og
strategier, styring, ledelse og faglig-administrativ organisering, driftsmodeller og
beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur, tekniske tjenester samt
fremme fellesskap og samarbeid og treffe beslutninger om nødvendig omstilling i
forbindelse med sammenslåingen.
Første møte i fellesstyret er 9. september.
Det utarbeides nå en ny fusjonsplattform der HiNT er med. Denne planen skal være
ferdig innen utgangen av september. Fusjonspartene (HiNe/HiNT/UiN) har planlagt 4
møter fram til endelig avgjørelse i begynnelsen av oktober.
Det planlegges å informere om fusjonsprosessen blant annet gjennom et nyhetsbrev
som skal distribueres på hjemmesidene til UiN og HiNe (og ev. HiNT).
KD har bevilget 18.5 mill kroner arbeidet til fusjonsarbeidet. Det legges til grunn at
det er særlige omstillingsbehov ved HiNe og at HiNT kan bli med i prosessen. Andre
fusjonspartnere, for eksempel NTNU/HiG/HiÅ/HiST, er tildelt 11 mill kroner til
samme formål.

-

Treningssenteret Impuls opphører som kommersiell virksomhet, men videreføres som
tilbud for idrettsstudenter og ansatte ved HiNe.
Tillitsvalgte anbefaler at også familiemedlemmer til ansatte inkluderes i ordningen.
Renhold må organiseres på en forsvarlig måte og åpningstider må være tilpasset
bruksbehovet. Det bør også vurderes å gi studenter generelt tilgang.

-

I forbindelse med fusjon mellom HiNe, UiN og eventuelt HiNT fra 1. januar 2016,
skal ordningen med opptjente incentivmidler på grunnlag av publiseringspoeng
videreføres slik at midlene fra produksjon i 2014 og 2015, som gir uttelling
henholdsvis i 2016 og 2017, skal fordeles til ansatte i henhold til dagens regler. FF ber
om at denne saken blir tatt opp med UiN i de videre fusjonssamtalene.

-

Hovedverneombudet (HVO) har bedt om å bli avløst på grunn av stor
arbeidsbelastning på undervisning. FF og UdF oppfordres til å utpeke nytt HVO til
neste IDF-møte (22. september).

Side 1 av 7

-

Eksamens- og opptakskontoret ved studieadm skal flytte fra ekspedisjonsområdet i 1.
etg og til 2. etg der den øvrige stud.adm har kontorer. Dette berører to ansatte i ufstillinger som må flytte «litt lengre» inn i korridoren.

-

Innmeldt sak fra FF om finansiering av terminalbriller er ikke ferdig saksbehandlet,
men vil bli framlagt til neste IDF-møte.

-

Innmeld krav fra FF om lønnsforhandling i henhold til HTA 2.3.4, vil bli forhandlet i
eget møte torsdag 3. september kl 14 på direktørens kontor. Tillitsvalgte fra de andre
tjenestemannsorganisasjonene som ønsker det, kan også delta i forhandlingsmøtet.

Sak 32/15
Omstillingsavtale i forbindelse med fusjon
I forbindelse med sammenslåingen av UiN og Høgskolen i Nesna, skal det fremforhandles en
omstillingsavtale som skal ivareta medbestemmelsen i sammenslåingsprosessen.
Omstillingsavtalen fremforhandles sentralt mellom representerte tjenestemannsorganisasjoner
og kunnskapsdepartementet. Formålet med omstillingsavtalen er i korte trekk å legge til rette
for at medbestemmelse i omstillingsprosessen blir ivaretatt i forhold til de ansatte ved begge
institusjoner. Medbestemmelse som utgår av omstillingsavtalen kommer i tillegg til de
allerede etablerte medbestemmelsesapparatene ved begge institusjoner, men skal ivareta
medbestemmelse i saker som angår begge institusjoner i sammenslåingsprosessen.
Omstillingsavtalen inngås etter en fastsatt mal fra KMD som skal følges. Denne avtalemalen
definerer de områdene det er viktig og nødvendig å utøve medbestemmelse på i
sammenslåingsprosessen. Avtalemalen inneholder også regler om sammensetningen av
partene i omstillingsavtalen, altså arbeidsgivers representasjon og arbeidstakernes
representasjon.
FF påpeker at andre avsnitt under punkt 1.1 Bakgrunn er misvisende ettersom høgskolestyret
ikke vedtok fusjon, men premisser som grunnlag for fusjon.
Det er enighet om at vedlagte omstillingsavtale som angår fusjon mellom HiNe og UiN
sendes som forslag til den som skal framforhandles mellom KD og
tjenestemannsorganisasjonene sentralt. Som vedlegg legges oversikt over samtlige
tjenestemannsorganisasjoner som er representert ved HiNe og UiN.
Sak 33/15
Plan for evaluering av retningslinjer for arbeidstid
Retningslinjer for arbeidstid skal etter planen evalueres i år. Det er enighet om at
evalueringen utgår i og med at HiNe fusjoneres med UiN fra 1. januar 2016.
Sak 34/15
Flytting av IDF-møte
Det er enighet om at planlagt IDF-møte 15. september flyttes til tirsdag 22. september kl 13.
Årsaken er møtekollisjon.
Nesna, 25. august 2015
Magne Elstad
Referent
Vedlegg: Omstillingsavtale
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Vedlegg

OMSTILLINGSAVTALE
Fusjon mellom Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland
Avtalen tar i mindre grad sikte på å lage bestemte prosessregler. Disse utarbeides konkret for
omstillingssituasjon. Som vedlegg til avtalen følger en kort oversikt over relevante
personalpolitiske hjelpemidler ved omstilling.
Del 1
1.1. Bakgrunn
Ved kongelig resolusjon 19. juni 2015 er det bestemt at Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna fra 1. januar 2016 skal organiseres som et universitet under navnet
Universitetet i Nordland.
Forut for den kongelige resolusjonen fattet styrene ved begge institusjonene vedtak om
fusjon. Til grunn for disse vedtakene lå et felles grunnlagsdokument.
Merknader:
Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de ansattes arbeidssituasjon i vesentlig grad,
skal arbeidsgiver sørge for at de tillitsvalgte får anledning til å uttale seg, jf. Hovedavtalens
§ 2 nr. 4. Denne avtalens regler om medbestemmelse gjelder for de deler av
omorganiseringsprosessen som ikke er underlagt politiske beslutninger.
1.2. Formål
Avtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov og
kollektive og individuelle avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for
omstillingsarbeidet i statlig sektor, se pkt 1.3.
Avtalen skal:
 informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres
 skal gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet
 skal skape best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø
Den enkelte ansatte har selv et ansvar for å bidra til gode løsninger, bl.a. ved å delta
aktivt i både omorganiseringsprosessen og gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes.
1.3. Lov- og avtaleverk
Omstillingsavtalen bygger bl.a. på følgende lover, avtaler og retningslinjer for omstilling:
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Tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven
Hovedavtalen i staten
Tilpasningsavtalene for virksomhetene
Hovedtariffavtalens pkt 5.6 om retningslinjer for omstilling
Hovedtariffavtalen vedlegg 3 om intensjonserklæring om omstilling under trygghet
Sentrale særavtaler:
 Særavtale om bruk av virkemidler til bruk ved omstilling i staten av 12.november
2014. Særavtalen gjelder fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.
 Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs
m.v. av 6. november 2013. Avtalen gjelder fra 1. januar 2014 til og med 31.desember
2016.
 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested av 4.desember 2013.
Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31.desember 2016.
 Særavtale om flyttegodtgjørelse av 4. desember 2013. Avtalen gjelder med virkning
fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.

Denne avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter som er forankret i lover,
forskrifter, kollektive og individuelle avtaler. Avtalen er ment som en utdyping av en del
rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte ansatte i
forbindelse med omstillingsprosessen.
1.4. Partsforholdet under omstillingsprosessen
Arbeidsgiverpart:
Høgskolen i Nesna (HiNe) representert ved rektor.
Universitetet i Nordland (UiN) representert ved rektor.
Arbeidstakerpart:
Unio:
Majken Paulsen
Erik Bratland
Jan Arne Pettersen
Lisbeth Flatraaker
Kari Skarsaune

UiN
HiNe
UiN
HiNe
UiN

(Forskerforbundet)
(Forskerforbundet)
(Utdanningsforbundet)
(Utdanningsforbundet)
(Sykepleierforbundet)

YS:
Jørgen Karlsen
Kari Antonsen

UiN
HiNe

(Parat)
(Parat)

LO:
Magnus Røkke
Trude Gystad

UiN
HiNe

(NTL)
(NTL)

Akademikerne:
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Pernille Høgseth Hansen

UiN

(Econa)

Del 2
2.1. Informasjon
Det er viktig at organisasjonenes tillitsvalgte og den enkelte ansatte trekkes inn i
omstillingsprosessen så tidlig som mulig. Det vises til Hovedavtalen § 11 og
tilpasningsavtalen for virksomhetene.
Det skal utarbeides informasjonsrutiner i forbindelse med omstillingsprosessen.
Informasjonen skal foregå regelmessig, for eksempel i form av møter, referater, e-post og
intranett. Informasjonsrutinene drøftes mellom partene.
Det vises til Hovedavtalens § 11 og tilpasningsavta-len for virksomhetene. Arbeidsgiver har
ansvaret for å utarbeide forslag til informasjonsopplegg ved omstilling. Slike orienteringer
planlegges sammen med de tillitsvalgte.
Arbeidsgiver har et ansvar for å gi nødvendig informasjon til de ansatte om deres rettigheter
etter lov og avtaler (individuelle og kollektive).
Arbeidsgiver plikter å sørge for at informasjonen gis alle ansatte, også de som er i permisjon.
Virksomhetens leder skal sørge for at alle ansatte som vil kunne bli berørt av
omstillingsprosessen får et tilbud om medarbeidersamtale vedrørende omstillingen med sin
nærmeste overordnede.
2.2. Medbestemmelse (drøfting og forhandling)
Dersom det i løpet av omstillingsprosessen oppstår forhold som skal drøftes eller forhandles
under prosessen, skal dette skje fortløpende mellom partene, jf. HA § 2 nr. 5. Resultatet
nedfelles skriftlig som referat eller protokoll.
Dersom omstillingsprosessen omfatter flere virksomheter, skal virksomhetene hver for seg
fortløpende behandle og avgjøre de saker som ikke er omfattet av omstillingsprosessen, jf.
Hovedavtalen.
2.3. Virkemidler ved nedbemanning og geografisk flytting av statlig virksomhet
Ikke aktuell.
2.4. Nedbemanning med oppsigelse
Ikke aktuell.
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Del 3
3.1. Tvisteløsning
Dersom ikke omstillingsavtalen inngås av KMD og hovedsammenslutningene, og de
lokale parter er uenige om hvordan omstillingsavtalen skal utformes, avgjør KMD saken i
samråd med hovedsammenslutningene.
Hvis forhandlinger mellom KMD og hovedsammenslutningene ikke fører frem, avgjøres
dette etter Hovedavtalen § 17.

3.2. Varighet
Avtalen er begrenset til å gjelde omstillingsprosessen ved fusjon mellom HiNe og UiN som
forutsettes å være avsluttet 31.12.2015. Avtalen faller da bort uten oppsigelse. Partene kan
dog forlenge avtalen hvis prosessen fortsatt pågår på dette tidspunkt.
Hver av partene kan i ovennevnte periode si opp avtalen med tre måneders varsel.

Vedlegg til avtalen:
A. Omorganisering som medfører endring i arbeidsoppgaver m.m. innenfor en statlig
virksomhet eller fra en statlig virksomhet til en annen
Ved omstilling, omorganisering m.v. er utgangspunktet at den ansatte både har rett og plikt til
å følge sine arbeidsoppgaver – også for dem som må skifte tjenestested.
Som ledd i gjennomføringen av omstillingen foreslås følgende:
Kompetansekartlegging: for dem som vil få endrede arbeids-oppgaver eller som på annen
måte blir direkte berørt av omstillingsprosessen, utarbeides det så tidlig som mulig en
oversikt over arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virk-somhet.
Bemanningsplan: det utarbeides en bemanningsplan for den nye virksomheten i sam-arbeid
med organisasjo-nene, jf Hovedavtalens § 12 d) og § 12 nr 2. Denne skal ikke være mer
omfattende enn nødvendig.
Kartleggingssamtaler: fremtidige arbeidsoppgaver og/eller plassering i organisasjonen bør
ikke fastlegges før kartleggingssamtaler er gjennomført med de ansatte som er
berørt. Så langt råd er bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring/overgang til
fremtidige arbeidsoppgaver eller fremtidig arbeidssted. Samtidig må den enkelte
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ansatte innenfor sin arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, opplæring og/eller
omplassering til annet arbeid og/eller arbeidssted.
Karriereplanlegging: ved omstillinger vil ansatte kunne oppleve at de har kompetanse som
ikke lenger er relevant, at de har kompetanse som må suppleres, eller får et behov for helt ny
kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene de tilbys. I slike tilfeller skal
arbeidsgiver legge til rette for at den enkelte kan opparbeide seg kom-petanse i forhold til
oppgavene som skal utføres. Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling og
faglig oppdatering.
B. Offentlig kunngjøring av nyopprettede ledige stillinger
Dersom det i den nye virksomheten er nyopprettede stillinger som ingen har krav på, skal
kunngjøring foretas først etter at arbeidsgiver har vurdert om det er overtallige som har intern
fortrinnsrett, jf. tjml. § 13 nr 5. Intern kunngjøring kan foretas dersom dette har hjemmel i
tjml § 2. Lederstillinger bør som hovedregel kunngjøres eksternt også i disse tilfellene.
Dersom det under tilsettingsprosessen viser seg at det er ansatte i virksom-heten som mener å
ha krav på en stilling som er kunngjort, skal arbeidstaker få avklart om arbeidsgiver mener
det foreligger slikt krav.
C. Innplassering av arbeidstakere i den nye organisasjonen
Organisasjonsendringer som fyller vilkårene i Hovedavtalen § 13 nr 2 a) er gjenstand for
forhandlinger med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver har ansvaret for å innplassere arbeidstakerne
i den nye organisasjonen og foretar den konkrete innplassering.
Før endelig beslutning tref-fes, skal den ansatte ha anledning til å komme med sine ønsker
skriftlig. Den ansatte gis anledning til å vurdere arbeidsgivers forslag til innplassering. Denne
vurderingen vektlegges før endelig beslutning tas.
Etter at innplassering er bestemt, skal arbeidsgiver informere om beslutningen gjennom et
møte med hver enkelt, samt ved skriftlig underrettelse. Den tilsatte kan i hele prosessen la seg
bistå av en tillitsvalgt.
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Høgskolen i Nesna
8700 Nesna
Referat fra IDF-møte 22.09.15 - Møte nr. 11/15.
Tilstede: Lisbeth Flatraaker, UdF., Erik Bratland, FF, Trude Gystad, NTL, Kari Antonsen,
Parat, Øyvind Steinslett, led., Sven Erik Forfang, led. og Magne Elstad led/ref.
Under sak 35/15 deltok universitetsdirektør Stig Fossum og personaldirektør Arne
Brinchmann på telefon fra Bodø.
Sak 35/15
Orientering og felles plattform for fusjon mellom UiN/HiNe og HiNT
Felles plattform ble sendt de tillitsvalgte i dag formiddag.
Stig Fossum orienterte om forhandlingene som har pågått fra medio august og fram til nå
mellom UiN/HiNe og HiNT med formål å avklare muligheten for å realisere en fusjon.
Han orienterte også om innholdet i dokumentet og svarte på spørsmål i forhold til dette.
Fusjonsplattformen danner grunnlag for sak til fellesstyret for UiN/HiNe og høgskolestyret
ved HiNT onsdag 30. september.
Med utgangspunkt i denne plattformen fremmer administrasjonen innstilling om å anbefale
fusjon.
Det blir innkalt til drøftings-/forhandlingsmøte i fellesforumet ved UiN/HiNe (ref
omstillingsavtalen som ble framforhandlet sentralt fredag 18. september), der utgangspunktet
er at spørsmålet om fusjon anses som forhandling etter HA’s §13, mens fusjonsplattformen
anses å være gjenstand for drøfting etter HA’s §12.
Drøftings-/forhandlingsmøte planlegges gjennomført torsdag 24. september og mandag 28.
september. Tidspunktene er ikke helt klare ennå.
Sak 36/15

Krav om lønnsforhandling etter HTA punkt 2.3.4

Det er framsatt krav om 2.3.4-forhandling for 3 ansatte. Det er enighet om at forhandlingene
gjennomføres i ekstraordinært IDF-møte med starttidspunkt tirsdag 29. september kl 13.
Nesna, 22. september 2015
Magne Elstad
Referent
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