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29/15(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17.03.2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00039-8
012
Solrun Moen

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.05.2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Møteprotokollen fra styremøtet 17.03.15 ble enstemmig godkjent

Vedlegg:
Protokoll fra møtet 17.03.2015

2

Saknr
29/15

MØTEPROTOKOLL
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015 kl. 11:00
Dato:
Møtesalen Levanger
Sted:
15/00013
Arkivsak:
Styret hadde møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra kl 10:00 –
10:45
Tilstede:

Bjørg Tørresdal
Reidar Bye
Reidar Viken
Lisbeth Gederaas
Tom Kilskar
Grethe Bøgh Næss
Knut Ingar Westeren
Knut Egil Grendstad
Astrid Sandvik Hammer
Kevin Hovdahl Holmli
Borghild Birkenes
Steinar Nebb

Andre:

Kristin Bratseth
Egil Solli
Rikke Moe Veie
Beate Aspdal
Margrethe Mørkved Solli
Olav Frigaard
Tor Dybdal-Holthe
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29/15

Eventuelt

Styreleder innledet med å informere om en reaksjon fra Trønder Avisa, i etterkant av
forrige styremøte. Dette viste seg å bero på en misforståelse og HiNT beklaget at
man i møtet hadde uttrykt seg uklart.

18/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte 12.02.2015
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
17/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Møteprotokollen fra styremøtet 12.02.15 ble enstemmig godkjent.
Møtebehandling
Innspill om noen språklige rettelser som ble ønsket foretatt i referatet. Ønske om å ta
opp sak ang votering under B-saker.
Tidspunkt for når Knut Ingar Westeren fratrådte styremøtet må fremkomme i
protokollen. Det må også synliggjøre hvilke saker han ikke deltok i behandlingen av.
Vedtak
Møteprotokollen fra styremøtet 12.02.15 ble enstemmig godkjent.

19/15(V) Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
17.03.2015

- Studiebarometer
- Trafikale strukturløsninger Røstad
- Oppfølging og synliggjøring av årsverksnedtrekk
- Åremålstilsettinger ved HiNT - informasjon
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Saknr
18/15

Referat IDF-utvalget sentralt
Møtebehandling








Margrethe Mørkved Solli presenterte resultatene fra studiebarometeret
Beate Aspdal orienterte om trafikkale løsninger som er planlagt i alleen. Dette vil
følges opp nærmere mot Levanger kommune.
Knut Grenstad etterlyste oppfølging av punkt 3 i det opprinnelige styrevedtaket:
«Styret ber administrasjonen utarbeide et grunnlagsdokument som konkretiserer
potensielle og samfunnsmessige synergieffekter ved etablering av en ny
ungdomsskole på Røstad. Dokumentet skal ha et særlig fokus på mulighetene innen
forskning og utvikling knyttet til praksisfeltet».
Steinar Nebb orienterte om status om årsverksnedtrekk og hvordan vedtaket er
håndtert og fulgt opp i etterkant av vedtaket. Oppsummert har HiNT tatt ned 10
årsverk. Ny oppsummering og status i junimøtet. Innspill i diskusjonen tyder på at
styret ønsker å gjøre en vurdering i junimøtet om vedtaket fra mai 2014 skal
oppheves.
Diskusjon omkring bruk av åremål i HiNT og lovens bestemmelser. Viktig diskusjon,
som også må tas i tilsettingsutvalget.

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

20/15(V) Utredning av grunnlaget for fusjon med UiN
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
17.03.2015

Saknr
20/15

1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som
grunnlag for endelig styrebehandling av eventuell sammenslutning med Universitetet i
Nordland:
a. Faglige muligheter og utfordringer
b. Regionale muligheter og utfordringer
c. Organisatoriske muligheter og utfordringer
d. Økonomiske muligheter og utfordringer
2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte blir involvert i
utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen.
3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber
om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir
utredet parallelt med Nordlandsalternativet.
4. Styret beslutter endelig veivalg for HiNT 25. juni 2015 og ber om at de nødvendige
utredninger foreligger til dette møtet.

5

Møtebehandling
Gjennom diskusjon i styret, og etter innspill fra IDF, ble det enighet om å endre litt på
ordlyden i vedtaket.
Borghild Birkenes foreslo å erstatte sammenslutning med nyskaping og
sammenslåing, i innstillingens punkt 1 og 3:
Pkt. 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes
som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland
Pkt. 3 Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber
om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet
parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitet i Nordland.

IDF foreslo å synliggjøre at fagforeningens involvering i innstillingens pkt 2.
Kevin Hovdahl Holmli foreslo å synliggjøre studentens involvering i innstillingens pkt.
2.
Pkt 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og
fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen.

Bjørg Tørresdal fremmet forslag om ny formulering innstilingens pkt. 4: Beslutning
om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes i styremøtet i juni 2015.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som
grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med
Universitetet i Nordland:
a. Faglige muligheter og utfordringer
b. Regionale muligheter og utfordringer
c. Organisatoriske muligheter og utfordringer
d. Økonomiske muligheter og utfordringer
2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene
og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i
saksutredningen.
3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber
om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir
utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitet i
Nordland.
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4. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den
25.6.15.

21/15 (V) Søknad om strategiske middel for 2015. Master
Grunnskolelærerutdanning
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
21/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr 1000.000,- i strategiske midler for
2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av inntil to
masterutdanninger GLU, og strategiske tilsettinger knyttet til mastersatsingen.
Aktuelle fag er norsk og matematikk.

Møtebehandling
Forslag om tilleggspunkt fra rektor: Styret ber om en nærmere konkretisering av
kostnader i budsjettdiskusjonen i desember 2015.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr 1.000.000,- i strategiske midler for
2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av inntil to
masterutdanninger GLU, og strategiske tilsettinger knyttet til mastersatsingen.
Aktuelle fag er norsk og matematikk.
2. Styret ber om en nærmere konkretisering av kostnader i budsjettdiskusjonen i
desember 2015.

22/15 (V) Godkjenning av utlysningstekst - oppnevning av
innstillingsutvalg - prorektor fra 01.08 2015
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
22/15
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar framlagte forslag til
utlysningstekst.
2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med følgende medlemmer:
Rektor, leder av utvalget
1 Tillitsvalgt, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
1 Student
1 Styremedlem
3. Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget.

7

Møtebehandling
Forslag fra Knut Grenstad: I tillegg ønskes oppnevnt en representant fra
undervisning inn i utvalget.
Gode kunnskaper i norsk og engelsk må inn i utlysningsteksten
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar framlagte forslag til utlysningstekst.
2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med følgende medlemmer:
Rektor, leder av utvalget
En tillitsvalgt, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
En representant fra undervisning (fagtilsatt)
En student (oppnevnes av studentorganisasjonen)
Et styremedlem (Grethe Bøgh Næss)
3. Direktøren er sekretær for utvalget
4. Styret delegerer til rektor å utpeke fagansatt

23/15 (V) Valg 2015 - oppnevning av medlemmer til valgstyret
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
17.03.2015

Saknr
23/15

1. Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer av
valgstyret i HiNT for å forberede og administrere valgene til høgskolestyre:
Medlem________________
Personlig varamedlem_________
Brit Rohnes
Heidi Haug Fjone
Ove Voldseth
Mildrid Pedersen
Steinar Gilberg – IKT faglig
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Brit Rohnes velges som leder for valgstyret med Ove Voldseth som
nestleder.
Studentrepresentantene velges gjerne fra styrets medlemmer.
Mildrid Pedersen oppnevnes som sekretær i tillegg til å være personlig
vara.
2. Kalenderen for valgene i HiNT fastsettes slik det framgår av saksframlegget.
3. Valgstyret bemyndiges til å endre eller supplere valgreglementet og
kalenderen om det viser seg nødvendig for en god gjennomføring av valgene.

Møtebehandling
Det ble i møtet foreslått å stryke studentrepresentanten fra valgstyret.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer av
valgstyret i HiNT for å forberede og administrere valgene til høgskolestyre:
Medlem________________
Personlig varamedlem_________
Brit Rohnes
Heidi Haug Fjone
Ove Voldseth
Mildrid Pedersen
Steinar Gilberg – IKT faglig
Brit Rohnes velges som leder for valgstyret med Ove Voldseth som
nestleder.
Mildrid Pedersen oppnevnes som sekretær i tillegg til å være personlig
vara.
2. Kalenderen for valgene i HiNT fastsettes slik det framgår av saksframlegget.
3. Valgstyret bemyndiges til å endre eller supplere valgreglementet og
kalenderen om det viser seg nødvendig for en god gjennomføring av valgene.

24/15(V) Bruk av navn på studieprogram
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
17.03.2015

Saknr
24/15

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utsetter å ta stilling til navnebruk for enkeltutdanninger inntil styret har fattet endelig vedtak om HiNTs fremtid.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utsetter å ta stilling til navnebruk for enkeltutdanninger inntil styret har fattet endelig vedtak om HiNTs fremtid.

25/15 (V) Justert Strategisk plan 2013 - 2016
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak/innstilling:

Møtedato
17.03.2015

Styret vedtar forslag til justering av strategisk plan

Ordlyden «Naturbruk og landbruksutdanning» skal inn.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret vedtar forslag til justering av strategisk plan

9

Saknr
25/15

26/15 (V) Avslutning av avdeling ØOL og håndtering av historisk
fremført merforbruk
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
26/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at tidligere års akkumulerte merforbruk
ved den nedlagte avdeling for økonomi, organisasjonsutvikling og ledelse nedskrives
til balanse.
Møtebehandling
Forslag fra Grethe Bøgh Næss: Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at
akkumulert merforbruk tom 2013 ved den nedlagte avdeling økonomi, organisasjon
og ledelse nedskrives.
Forslag til tilleggspunkt fra Knut Grenstad: Styret ber deretter om at administrasjonen
komme tilbake med en vurdering av en eventuell tilsvarende sletting av akkumulert
gjeld for de øvrige avdelinger ifm budsjettbehandlingen.

Votering
Avstemming over forslag fra Grethe Bøgh Næss: Forslaget falt, mot to stemmer.
Avstemming over forslag fra Knut Grenstad: Forslaget falt, mot to stemmer.

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at tidligere års akkumulerte merforbruk
ved den nedlagte avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse nedskrives til
balanse.

27/15 (V) Internrevisjonsrapport for 2014
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
27/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i HiNT tar internrevisjonsrapporten for 2014 til etterretning.

Møtebehandling
Styret ber om at det må gjennomføres en språklig gjennomgang av teksten i
dokumentet. IDF ba om at man i rapporten ga en oversikt over hovedområdene for
funn og avvik.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret i HiNT tar internrevisjonsrapporten for 2014 til etterretning.
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28/15 (B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for
perioden 2015 - 2019
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
17.03.2015
28/15
Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer:
Møtebehandling
Reidar Viken foreslo å gjøre en endring av lista.
Votering
Avstemming over forslag fra Reidar Viken.
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer:

29/15 Eventuelt
B-sak Nøkkeltall for mars 2015
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30/15(V) Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00756-5
011
Solrun Moen

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.05.2015

Saknr
30/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret tar sakene til orienteringer.

Muntlige orienteringer:
Strukturprosessen
Campusprosjekt Steinkjer

Vedlegg:
25.03.15
2014
15.04.15
28.04.15
29.04.15

Brev fra Riksrevisjonen – Revisjon av Høgskolen i Nord-Trøndelag
Svarbrev til Riksrevisjonen
Brev fra Kunnskapsdepartementet – Delårsrappertering 1. tertial 2015
Brev fra Kunnskapsdepartementet – Riksrevisjonens kontroll med
forvaltningen av statlige selskaper

Vedlegg til sak
Vedlegg 3 - Referat
og orienteringssaker-

Vedlegg 4 - Referat
og orienteringssaker-
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/2261-

28.04.2015

Delårsrapportering 1. tertial 2015
Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og
delårsrapportering i 2015.
Institusjonene skal sende inn delårsregnskap pr. 1. tertial 2015 elektronisk til DBH og
presentere det i samsvar med de oppstillingsplaner som er angitt i oppgjørspakke for
økonomirapportering på DBHs nettsider. Oppgjørspakken vil være tilgjengelig på
DBHs nettsider den 28. april 2015. I forhold til oppgjørspakken pr. 31.12.2014 er det
følgende mindre endringer:
 det er lagt inn utkast til tekst i fanen Prinsipp for bevilgningsoppstilling.
Institusjonene må vurdere om teksten er dekkende for sin aktivitet.
 Note 2 er splittet i del I og del II. Del II er utvidet med en linje.
 note 19 Segmentregnskap for fellesoppgave organisert etter UHL § 1.4.4 er
utvidet med en ny segmentnote.
 ny note 20 Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere. Noten gir
mulighet for opplisting av midler som er mottatt og videreformidlet til andre.
Departementet legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med
regnskapsavslutningen for 1. tertial i 2015. Regnskapsrapporteringen skal som minimum
omfatte:
 resultatregnskap
 balanseoppstilling
 kontantstrømoppstilling

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Joar Nybo
22247948








bevilgningsoppstilling
notene 1, 8 og 15
saldobalanse i henhold til standard kontoplan
periodisert resultatbudsjett for 1. tertial 2015
utfylt kontrollark
ledelseskommentarer

Institusjonene kan om ønskelig sende inn et fullstendig delårsregnskap for 1. tertial
2015. Del II av note 2 trengs da ikke fylles ut.
Departementet viser til punkt 4.2 i rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og
forutsetter at ledelseskommentarene til regnskapet for 1. tertial 2015 inneholder en
vurdering av institusjonens drift i perioden og dessuten følgende elementer:
 en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål
 en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om
økonomistyring i staten og samsvar med reglene i de statlige
regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik
 omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og
resultatregnskap
 omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert
virksomhet
 omtale av gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i
senere perioder
Ledelseskommentarene til regnskapene skal begrenses til forhold som er av vesentlig
betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling.
Ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, men skal
likevel innholde en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og
periodisert resultatregnskap. Kommentarene til regnskapet for 1. tertial 2015 kan gis
administrativt.
Departementet understreker at saldobalansen og de formelle regnskapsrapportene
skal være avstemt.
Frister
Vi viser til brev av 18. desember 2014 når det gjelder frister for rapportering av
regnskapsopplysninger og minner om at fristen for innsending av delårsregnskap for 1.
tertial 2015 til DBH er satt til 1. juni 2015.

Side 2

Særskilte forhold
Midler som skal videreformidles til andre
Midler som videreformidles til andre samarbeidspartnere skal ikke klassifiseres som
tilskuddsforvaltning og skal heller ikke resultatføres ved institusjonen. Note 10 og
avsnittet Tilskuddsforvaltning nederst i resultatoppstillingen skal ikke brukes til slike
midler. Med tilskuddsforvaltning forstås forvaltning av midler som er bevilget på
postene 70 til 85 Andre overføringer (tilskudd) i statsbudsjettet og som vedkommende
institusjon forvalter som et ledd i en tilskuddsordning som er etablert i henhold til
bestemmelsene i økonomiregelverket.
Departementet legger til grunn at institusjonene regnskapsfører midler som helt eller
delvis skal videreformidles til andre over balansen på konto 299, og at bare den delen
som skal brukes ved institusjonen resultatføres. Departementet legger videre til
grunn at midler som skal videreformidles og som ikke er utbetalt på balansedagen,
skal presenteres på regnskapslinjen Annen kortsiktig gjeld og spesifiseres på egen
linje i note 18. Det er lagt opp til at midler som er videreformidlet til andre
samarbeidspartnere kan spesifiseres i ny note 20 dersom beløpene er vesentlige.
Konto 340 og tilsvarende konti i kontogruppe 34 for videreformidling av tilskudd bør
ikke benyttes.
For øvrig vises til tidligere presiseringer og avklaringer.

Med hilsen

Arne Lunde (e.f.)
avdelingsdirektør
Joar Nybo
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
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Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Senter for internasjonalisering
av utdanning
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
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Postboks 6768 St. Olavs plass 0130

OSLO

Postboks 7030

5020

BERGEN

Postboks 235
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KONGSBERG

Postboks 191
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Postboks 400
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Serviceboks 17
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NARVIK
NESNA
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OSLO
SOGNDAL
TRONDHEIM
PORSGRUNN
VOLDA
HALDEN
ÅLESUND
STORD

Strømgaten 1

5015

BERGEN

Postboks 6853 St Olavsplass 0130
Helleveien 30
5045
Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806

OSLO
BERGEN
OSLO

Postboks 5003

1432

ÅS

Postboks 5190 Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

9520
4604
5020
8049
0316
4036

KAUTOKEINO
KRISTIANSAND S
BERGEN
BODØ
OSLO
STAVANGER

9019

TROMSØ

Postboks 1093

5809

BERGEN

Postboks 578

1327

LYSAKER

Postboks 2501
Postboks 4, St. Olavs plass
Postboks 133
Høgskoleadministrasjonen
Postboks 203
Postboks 500

Hánnoluohkká 45
Serviceboks 422
Postboks 7800
Postboks 1490
Postboks 1072 Blindern

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

13/2807-

29.04.2015

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – Dokument 3:2 (20142015)
Vi viser til Dokument 3:2 (2014-2015), vedlagt.
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 omfatter en
undersøkelse av styringen av selskaper der universiteter og høyskoler forvalter
eierinteressene. Riksrevisjonens hovedfunn er:
- De fleste selskapene er av faglig interesse.
- Det er lite åpenhet om økonomisk mellomværende.
- Det er lite bevissthet om eiers ulike roller.
- Selskapenes mål. resultater og økonomi bør følges bedre opp.
- Departementet følger i liten grad opp universiteter og høyskolers eierskapsutøvelse.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen finner det tilfredsstillende at de fleste selskapene er av
faglig interesse, og at KD melder tilbake at KD enten har – eller tar sikte på – å få avviklet
eierskapet i de øvrige selskapene, jf. Innst. 179 S (2014–2015). Komiteen merker seg at det er
lite åpenhet om økonomisk mellomværende mellom eierinstitusjonen og de aktuelle
selskapene, og at dette kan være til hinder for å vurdere om det foregår subsidiering av
selskapene. Komiteen merker seg også at det er liten bevissthet om eiers ulike roller, som
henholdsvis styremedlem i selskapet og medlem at institusjonens ledelse. Komiteen viser til at
Riksrevisjonen påpeker at selskapenes mål, resultater og økonomi bør følges bedre opp, og
finner det lite tilfredsstillende at departementet i liten grad følger opp universiteters og
høyskolers eierskapsutøvelse.
Vi ber universiteter og høyskoler som forvalter statens eierinteresser om å merke seg
Riksrevisjonens undersøkelse og komiteens merknader og vurdere hvordan disse kan følges

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

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Erling H. Dietrichson
22 24 75 53

opp.
Departementet har merket seg at Riksrevisjonen og komiteen mener at KD i liten grad følger
opp universiteter og høyskolers eierskapsutøvelse. Departementet vil legge til rette for at
eierinstitusjonene utveksler erfaringer og gjøres kjent med beste praksis for eierskapsutøvelse.
For øvrig gjør vi oppmerksom på at Dokument 3:2 (2014-2015) presenterer resultatene av
undersøkelsen av kapitalstruktur i selskaper med statlige eierinteresser. Vi ber institusjonene
vurdere Riksrevisjonens merknader opp mot egen forvaltning av eierskap og vurdere
oppfølging.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Riksrevisjonen
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1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
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Saknr
31/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for
1. tertial 2015.
Sammendrag
Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt 1. juni som frist for rapportering av
regnskapsopplysninger for delårsregnskap 1. tertial 2105. KD har i år gitt åpning for en begrenset
minimumsrapportering, mens HiNT velger å avlegge et komplett regnskap. Dette vil bli publisert
og offentlig tilgjengelig i Database for Høyere utdanning (DBH) 1. juni. I styremøtet 28. mai vil
noen utviklingstrekk fra delårsregnskapet bli presentert og utdypet.
HiNT har i denne perioden blant annet satt fokus på:
- Å konsolidere stillingen.
- Å øke omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
- Å stabilisere og redusere volumet på antall aktive årsverk.
- Å følge økonomien på enkeltområder og enheter nøye.
- Å etablere avdelingsvise tiltaksplaner for å tilpasse driften til ressurstilgangen.
2014 og delårsregnskapet 1. tertial 2015 viser at HiNT nå er på rett vei i forhold til de utfordringer
det er pekt på, og at tiltak gir effekt.
Resultatet av ordinære aktiviteter utgjør i perioden 2 millioner kroner. Samlede avsetninger er i
perioden økt tilsvarende.
HiNT er i stand til å fortsette arbeidet med tilpasning til fremtidens utfordringer.

Vedlegg:
Delårsregnskap 1. tertial 2015

Vedlegg til sak
Vedlegg 1 tertial
2015.pdf
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Ledelseskommentar til delårsregnskap 1. tertial 2015
Institusjonens formål
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har virksomhet på fire studiesteder i Nord-Trøndelag, og skal bidra
til regional utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Samhandling mellom næringsliv,
offentlig forvaltning og utdannings- og forskningsinstitusjoner er en nøkkel til å utvikle nærings- og
samfunnsliv i regionen.
HiNT vektlegger utdanninger innenfor profilområdene helse, oppvekst og næring, og hvor praksisnært
forsknings- og utviklingsarbeid skal underbygge utdanningene.
Regnskapsprinsipper og revisjonsordning
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, og i samsvar med reglene i
de statlige regnskapsstandardene.
Enkelte av notene i oppstillingsmalen for de statlige høgskolene er ikke aktuelle for HiNT, men
nummereringen i malen er fulgt.
HiNT revideres av Riksrevisjonen.
Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
Omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet viste i regnskapsåret 2014 en økning på
33% i forhold til 2013. Delårsregnskapet bekrefter et fortsatt relativt høyt nivå på eksternaktiviteten.
Resultat av ordinære aktiviteter utgjør i perioden 2 millioner kroner.
Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet

-

-

Avsetningene er økt med 2 millioner kroner siden årsskiftet. Samlede avsetninger utgjør nå 51 millioner
kroner eller 10 % av driftsinntekter i 2014. Dette treffer godt i forhold til vår ambisjon som var å løfte
nivået fra 2013, og er å ligge innenfor nivået 8-13%.
Hovedelementene i avsetningene er knyttet til:
Forpliktelser overfor åremålstilsatte ledere og stipendiater. Rektorat, dekaner og studieledere er
valgt/tilsatt i åremålsstillinger, hvor de tilsatte i sine vilkår fram til 2011 hadde en ”undervisningsfri
periode” i etterkant av perioden i lederstilling. Det er p.t. 15 stillinger med slike tilsettingsvilkår.
Strategiske formål, FoU-midler og annen utsatt virksomhet, som er mange mindre og noen større
planlagte og utsatte omstillings- og utviklingsprosjekter.
Investeringsprosjekter. Planlagte og utsatte investeringsprosjekter er knyttet til IKT-infrastruktur,
bygningsmessig infrastruktur og nytt adgangskontrollsystem.
Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder
Investeringer i perioden beløper seg til 3 millioner kroner, og fordeler seg med 2 millioner til data- og
undervisningsutstyr og 1 million til maskiner og inventar. Investeringer knyttet til data- og
undervisningsutstyr er, og vil i senere perioder bli, dominerende blant disse postene. I 2015 vil nytt
adgangskontrollsystem for alle HiNTs campus fullføres.
Samlet anskaffelseskost varige driftsmidler utgjør nå 92 millioner kroner, og balanseført verdi etter
avskrivninger 30 millioner kroner.
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Institusjonens drift i perioden - og muligheter fremover
HiNT har i perioden blant annet satt fokus på:
- Å konsolidere stillingen gjennom fokus på utdanningsporteføljen, forskningsporteføljen og
faglig og administrativ effektivitet.
- Å øke omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
- Å stabilisere og redusere volumet på antall aktive årsverk.
- Å følge økonomien på enkeltområder og enheter nøye.
- Å etablere avdelingsvise tiltaksplaner for å tilpasse driften til ressurstilgangen.
2014 og delårsregnskapet 1. tertial 2015 viser at HiNT nå er på rett vei i forhold til de utfordringer det er
pekt på, og at tiltak gir effekt.
Våre økonomiske langtidsplaner viser, gjennom økt studenttilstrømning og økt studiepoengproduksjon,
noe vekst de nærmeste årene. Samtidig ser vi også at denne forventede økte inntektsstrømmen er helt
nødvendig i forhold til våre planlagte satsinger i langtidsbudsjettperioden.
En samlet vurdering av HiNTs økonomiske situasjon nå er at HiNT gjennom de siste års strategiske
tiltak og daglige drift har oppnådd en godt balansert økonomi. Ressursoppbyggingen gjennom tilsetting
av nytt personale i perioden 2011-2013 er nå bremset, og vil fremover bli tilpasset den aktuelle
ressurstilgang. Fokuset nå er på inntektsstrømmene, kostnadseffektivitet, styring og prioritering.
HiNT er i stand til å fortsette arbeidet med tilpasning til fremtidens utfordringer. Dette gir stor grad av
optimisme, og et godt handlingsrom for videre arbeid med kvalitetsforbedringer og profilbygging i
årene som kommer.

Steinkjer, 28. mai 2015.
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag;

Bjørg Tørresdal
Styreleder

Reidar Bye

Lisbeth Gederaas

Reidar Viken

Astrid Sandvik Hammer

Grethe Bøgh Næss

Knut Ingar Westeren

Tom Kilskar

Kevin Hovdahl Holmli

Borghild Birkenes

Knut Grendstad
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Resultatregnskap
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

.

Org.nr:
Tall i 1000 kroner

Note

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

158 701
0
8 344
1
3 867
4 369
175 282

144 884
0
7 669
0
2 735
2 915
158 202

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

2

117 617
0
51 606
0
3 793
0
173 015

110 276
0
51 466
0
3 385
0
165 127

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

3
4,5
4,5
4,5

6
6

Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger

30.04.2014 Referanse

1
1
1
1
1
1

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

30.04.2015

7
15

Periodens resultat

2 266

-6 925 RE.15

12
14
-2

6 RE.16
8 RE.17
-2 RE.18

0
0

0 RE.19
0 RE.20

2 265

-6 927 RE.21

0
-2 013
-2 013

0 RE.22
6 963 RE.23
6 963 RE.24

252

35 RE.25

-252
-252

-35 RE.26
-35 RE.27

Disponeringer
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

8

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

9
9

0
0
0

0 RE.28
0 RE.30
0 RE.31

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

10
10

0
0
0

0 RE.32
0 RE.33
0 RE.34
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Balanse
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tall i 1000 kroner
Note

30.04.2015

31.12.2014 Referanse

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

4
4

0
771
771

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

5
5
5
5
5

0
8 114
22 277
0
0
30 392

0
7 695
23 732
0
0
31 426

AII.01
AII.02
AII.03
AII.04
AII.05
AII.1

11
11
11

0
0
2 425
0
2 425

0
0
2 425
0
2 425

AIII.01
AIII.02
AIII.03
AIII.04
AIII.1

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

33 588

0 AI.01
889 AI.02
889 AI.1

34 741 AIV.1

B. Omløpsmidler
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører

12
12

0
0
0

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

13
14
16

1 890
18 868
235
20 993

III Investeringer
Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

8

0
0

IV Kasse og bank
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Andre kontanter og kontantekvivalenter
Sum kasse og bank

17
17
17

119 305
0
0
119 305

125 940
0
0
125 940

Sum omløpsmidler

140 298

137 356 BIV.5

Sum eiendeler

173 885

172 096 BV.1

0 BI.1
0 BI.2
0 BI.3

5 092
5 651
674
11 416

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

0 BIII.01
0 BIII.1

BIV.1
BIV.2
BIV.3
BIV.4
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Balanse
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tall i 1000 kroner
Note

30.04.2015

31.12.2014 Referanse

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
C. Virksomhetskapital
I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital

8

2 425
2 425

2 425 C.01
2 425 C.02

II Opptjent virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

8

3 775
3 775

3 524 C.03
3 524 C.04

6 200

5 949 C.1

31 163
0
31 163

32 316 DI.1
0 DI.2
32 316 DI.3

Sum virksomhetskapital
D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

4, 5

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
IV Avregning med statskassen
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum avregninger

0
0

16
18, 20

15
15
15

0 DII.01
0 DII.1

11 327
13 731
10 793
37 603
5 251
1 852
80 558

15 989
11 704
10 684
27 743
4 382
3 884
74 387

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

0
50 808
5 157
0
55 965

0
48 683
10 762
0
59 445

DIV.1
DIV.2
DIV.3
DIV.4
DIV.5

Sum gjeld

167 685

166 148 DV.1

Sum virksomhetskapital og gjeld

173 885

172 096 DVI.1
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Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tall i 1000 kroner
Note

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater
innbetalinger av utbytte
innbetalinger av renter
innbetaling av refusjoner
andre innbetalinger
Sum innbetalinger

22

21

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
utbetalinger av renter
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger og overføringer til andre statsetater
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
- utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+)
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
- utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+)
- utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+)
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)
innbetalinger av virksomhetskapital
- tilbakebetalinger av virksomhetskapital (+)
- utbetalinger av utbytte til statskassen (+)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

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

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

30.04.2015

30.04.2014

154 421

148 063

0

0

0

0

11 211

8 179

0

0

4 000

2 059

0

0

0

0

2 607

2 898

B 2015 Referanse

155 000 KS.1
0 KS.2
0 KS.3
8 333 KS.4
0 KS.5
3 333 KS.6
0 KS.7
0 KS.8
2 667 KS.9
3 333 KS.10

6 894

6 267

179 133

167 467

172 667 KS.INN

110 298

104 197

72 846

68 838

112 333 KS.11
54 353 KS.12

3

3

0

167

0

0

0

0

17 KS.13
0 KS.14
0 KS.14A
0 KS.14B

0

0

0 KS.15

183 147

173 206

166 703 KS.UT

-4 014

-5 738

5 964 KS.OP

1

0

2 622

2 710

0

0

0

0

0

0

0 KS.16
4 167 KS.17
0 KS.18
0 KS.19
0 KS.20
0 KS.21
-4 167 KS.INV

0

0

-2 621

-2 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0 KS.24
0 KS.FIN

0

0

0 KS.24A

0 KS.22
0 KS.23

-6 635

-8 449

1 797 KS.25

125 940

114 417

119 305 KS.26

119 305

105 968

121 102 KS.BEH

30.04.2015

30.04.2014

252

35

KS.27

0

0

KS.28

3 793

3 385

KS.29

0

0

KS.30

2 148

-6 963

KS.31

0

0

KS.32

0

0

KS.33

-2 622

-2 710

KS.34

0

0

KS.35

0

0

KS.36

-1 153

-675

KS.37

0

0

KS.38

3 202

4 313

KS.39

-5 605

1 417

KS.40

0

0

KS.41

-4 662

-21 337

KS.42

0

0

KS.43

0

0

KS.44

0

0

KS.45

2 621

2 710

KS.46

111

0

-2 099

14 086

KS.47

-4 014

-5 738

KS.AVS

KS.46A
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for
føring av statsregnskapet. Dette innebærer at opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og
kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra 1. januar til
31. desember.
Bevilgningsoppstillingens øvre del viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med
i statens kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene
er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk verdi på
transaksjonstidspunktet.
Bevilgningsoppstillingens midtre del omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til
statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetes oppgjørskonto og
øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens
konsernkontosystem og øvrige beholdninger i Norges Bank.

Bevilgningsoppstillingens nedre del gir en oversikt over utbetalingene som er registrert i statens
konsernkontosystem. Utbetalingene er avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter
inndelingen Stortinget har fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i
tildelingsbrevene.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2015 for nettobudsjetterte virksomheter
Tall i 1000 kroner
Beholdninger på konti i kapitalregnskapet
Konto
Tekst
6001/8202xx
Oppgjørskonto i Norges Bank
628002
Leieboerinnskudd
640205
Tøyenfondet
640206
Observatoriefondet
6402xx/8102xx Gaver og gaveforsterkninger

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Note
17
11

1)

30.04.2015 31.12.2014
119 305
125 940
0
0
0
0
0
0
0
0

Note

Oppgjørskonto i Norges Bank
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

17
17

Endring
-6 635
0
0
0
0

Referanse
BRI.011
BRI.012
BRI.013
BRI.014
BRI.015

Regnskap
2015
125 940 BRII.001
-6 635 BRII.002
119 305 BRII.1

2)

Øvrige bankkonti Norges Bank
Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

0 BRII.021
0 BRII.022
0 BRII.2

17
17

Samlet tildeling i henhold til utbetalingsbrev
Utgiftskapittel
260
280
280
280
280
281

Kapittelnavn
Universiteter og høyskoler
Felles enheter
Felles enheter
Felles enheter
Felles enheter
Felles utgifter for
universiteter og høyskoler

Post
50
01
21
50
51
01

Posttekst
Statlige universiteter og høyskoler
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Senter for internasjonalisering av utdanning
Drift av nasjonale fellesoppgaver

Samlet
tildeling
154 421
0
0
0
0

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

BRIII.011
BRIII.012
BRIII.013
BRIII.014
BRIII.015

0 BRIII.016

281
Felles utgifter for universiteter og høyskoler
45
Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
Sum høyere utdanning og fagskoler

0 BRIII.017
154 421 BRIII.01

xxxx
[Formålet/Virksomheten]
xxxx
[Formålet/Virksomheten]
Sum utbetalinger i alt

0 BRIII.018
0 BRIII.018
154 421 BRIII.1

xx
xx

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo,
endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet.
2) Vesentlige beløp
spesifiseres særskilt nedenfor.
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Generelle regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS) og de tilhørende
veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med
Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.
Anvendte regnskapsprinsipper
Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette
innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet
i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre
departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV
Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre
statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger
etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige
virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og
presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen.
Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre
som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte
bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende
gjelder for gaver og gaveforsterkninger.
Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den
perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om
vederlag oppstår.
Kostnader
Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er
resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.
Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og
kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende
avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt
estimerte kontraktskostnader.
Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap
konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell
underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap,
er det avsatt for latente tap.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i
løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet
10
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Aksjer og andre finansielle eiendeler
Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet.
Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar
2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt
virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har
motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt
utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å
være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler
balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler.
Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner
dermed resultatvirkningen av avskrivningene.
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes
som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført
verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra
forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1.
For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for
verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler.
Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og
andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er
gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels
på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til
nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i
åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten.
Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som
en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som
finansieringen dekker.
For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er
virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.
Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets
forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler.
Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner
dermed resultatvirkningen av avskrivningene.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for
påregnelig ukurans.
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Internhandel
Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.
Pensjoner
De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig
tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i
pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Virksomhetskapital
Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av
de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens
tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen.
Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital
ved enhetene.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.
Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i
universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn.
Selvassurandørprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å
reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle
bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.
Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt IV i
balanseoppstillingen.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Tall i 1000 kroner

30.04.2015

30.04.2014

B 2015 Referanse

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)

0

0

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

157 549
-2 640
0
3 793
0
0
0
0
0

144 209
-2 710
0
3 385
0
0
0
0

155 000 N1.2
-4 167 N1.3
0 N1.4
3 333 N1.5
0 N1.5A
0 N1.6
0 N1.7
0 N1.8
0 N1.9

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

158 701

144 884

154 167 N1.10

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement

0

0

0 N1.19

158 701

144 884

154 167 N1.20

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer *
Periodens tilskudd /overføring 1
Periodens tilskudd /overføring 2
Andre tilskudd /overføringer i perioden*
- utbetaling av tilskudd til andre (-)
Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)
Periodens tilskudd /overføring fra NFR
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres)

1 706
0
0
0
2 265
0
2 594
0
0

1 414
0
0
0
1 879
0
1 379
0
0

1 333
0
0
0
3 333
0

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

6 564

4 672

5 533 N1.31

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet*
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-)
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horizon 2020)
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet
- utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)
Periodens tilskudd/overføring fra andre

130
0
1 472
266
-101
13
0
0
0
0

0
0
2 461
219
316
0
0
0
0
0

0
0
1 000
667
667
0
0
0
0
0

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

1 780

2 997

2 333 N1.38

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

0
0
0

0
0
0

0 N1.40
0 N1.41
0 N1.42

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

0

0

0 N1.43

8 344

7 669

7 867 N1.44

Salg av eiendom
Salg av maskiner, utstyr mv
Salg av andre driftsmidler

0
1
0

0
0
0

0 N1.45
0 N1.46
0 N1.47

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet)

1

0

0 N1.48

N1.1

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

* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)

N1.21
N1.21
N1.21A
N1.21B
N1.21C
N1.21D
867 N1.23
0 N1.29
0 N1.30

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til
investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

N1.22A
N1.22B
N1.32
N1.33
N1.34
N1.35
N1.35A
N1.36
N1.36A
N1.37

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til
investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som
benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet.

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.*

* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at
det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note
9.
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts
Salgs- og leieinntekter
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige etater
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre

1 091
1 434
106
698
0

274
508
332
909
0

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

3 329

2 022

3 833 N1.55

Andre salgs- og leieinntekter
Andre salgs- og leieinntekter 1
Andre salgs- og leieinntekter 2
Andre salgs- og leieinntekter*

128
5
404

334
15
364

50 N1.56
500 N1.56
0 N1.57

Sum andre salgs- og leieinntekter

538

713

550 N1.59

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

3 867

2 735

4 383 N1.60

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

0
3 863
406
100

0
2 487
337
90

0
4 683
333
500

Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)

4 369

2 915

5 517 N1.65

Gebyrer og lisenser*
Gebyrer
Lisenser

0
0

0
0

0 N1.661
0 N1.662

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

0

0

0 N1.66

175 282

158 202

171 933 N1.67

1 433
733
167
1 500
0

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

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

*Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for
institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av
staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og
presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

Sum driftsinntekter
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 2 Lønn og sosiale kostnader
DEL I
Tall i 1000 kroner

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader*
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

30.04.2015
85 773
10 640
13 358
10 268
-3 307
885
117 617

Antall årsverk:

30.04.2014 Referanse
80 224
10 197
12 684
10 194
-3 736
714
110 276

440

N2.1
N2.2
N2.3
N2.4
N2.5
N2.6
N2.7

443 N2.8

*Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet):
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats til Statens pensjonskasse er 12,7 prosent for 2015.
Premiesatsen for 2014 var13,15 prosent.

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 3 Andre driftskostnader
Tall i 1000 kroner
30.04.2015
Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader (*)
Sum andre driftskostnader

24 440
0
58
4 055
413
1 713
3 043
5 180
4 624
8 081
51 606

30.04.2014 Referanse
23 806
0
169
4 906
333
1 435
2 798
4 457
4 445
9 117
51 466

N3.1
N3.2
N3.3
N3.4
N3.5
N3.6
N3.7
N3.8
N3.9
N3.10
N3.11

(*) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 4 Immaterielle eiendeler
Tall i 1000 kroner
Rettigheter
mv.

F&U
Anskaffelseskost 31.12.2014
+ tilgang pr. 30.04.2015 (+)
- avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2015 (-)
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)
Anskaffelseskost 30.04.2015
- akkumulerte nedskrivninger 31.12.2014 (-)
- nedskrivninger pr. 30.04.2015 (-)
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-)
- ordinære avskrivninger pr, 30.04.2015 (-)
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2015 (+)
Balanseført verdi 31.12.2014
Avskrivningsatser (levetider)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 063
0
0
0
1 063
0
0
-174
-118
0
771

Under
utførelse

Referanse

SUM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 063
0
0
0
1 063
0
0
-174
-118
0
771

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

Virksomhetsspesifikt
5 år / lineært

Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler, skal oppgi
hvilke immaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr 30 000
(dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år.
Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader.
Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger for:

30.04.2015

30.04.2014 Referanse

Immaterielle eiendeler

0

0

Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler

0

0

N4.11
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 5 Varige driftsmidler
Tall i 1000 kroner
Driftsbygninger

Tomter
Anskaffelseskost 31.12.2014
+ tilgang pr. 30.04.2015 (+)
- avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2015 (-)
+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)
Anskaffelseskost 31.08.2014
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-)
- nedskrivninger pr. 30.04.2015 (-)
- akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-)
- ordinære avskrivninger pr. 30.04.2015 (-)
+ akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2015 (+)
Balanseført verdi 30.04.2015
Avskrivningsatser (levetider)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingen
avskrivning

Øvrige
bygninger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10-60 år
dekomponert

Anlegg under Infrastruktur- BeredskapsMaskiner,
utførelse
eiendeler
anskaffelser transportmidler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20-60 år
dekomponert

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingen
avskrivning

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 879
854
0
0
13 734
0
0
-5 185
-435
8 114

Virksomhets- Virksomhetsspesifikt
spesifikt
3-15 år lineært

Annet
inventar og
utstyr

Referanse

Sum

76 181
1 786
-18
0
77 948
0
0
-52 449
-3 240
18
22 277

89 060
2 640
-18
0
91 682
0
0
-57 634
-3 675
18
30 392

N5.1
N5.2
N5.3
N5.4
N5.5
N5.6
N5.7
N5.8
N5.9
N5.10
N5.11

3-15 år
lineært

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

1 N5.12
0 N5.13
1 N5.14

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten:
Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi
avhendede anleggsmidler" .
* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten:
*Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen.
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Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som
har en kostpris større enn kr 30 000 (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og økonomisk levetid over 3 år.
Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsføres som andre driftskostnader.
Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:

30.04.2015

30.04.2014 Referanse

Eiendom og bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg)
Teknisk data og undervisningsutstyr
Anleggsmaskiner og transportmidler
Kontormaskiner og annet inventar

0
1 500
854
267

0
1 777
67
866

Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler

2 622

2 710 N5.15
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
Tall i 1000 kroner
30.04.2015

30.04.2014 Referanse

Finansinntekter
Renteinntekter
Agio gevinst
Oppskrivning av aksjer
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

0
12
0
0
12

0
5
0
0
6

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

3
0
11
0
14

3
0
4
0
8

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

0
0
0
0

0
0
0
0

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer
Agio tap
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Utbytte fra selskaper m.v.
Mottatt utbytte fra selskap X
Mottatt utbytte fra selskap Y
Mottatt utbytte fra selskap Z
Mottatt utbytte fra selskap andre selskap*
Sum mottatt utbytte

0

N6.010
N6.010
N6.010
N6.011
0 N6.11

* Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.
Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

Balanseført verdi immaterielle eiendeler
Balanseført verdi varige driftsmidler
Sum

30.04.2014
889
31 426
32 316

Gjennomsnitt i
31.12.2014 perioden
830
771
30 909
30 392
31 739
31 163

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2015:
Fastsatt rente for år 2015:
Beregnet rentekostnad på investert kapital*:

4

31 739
1,79 %

189

Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til
"Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital".

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital
skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)
Tall i 1000 kroner
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte
og bidrags finansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra
oppdragsfinansiert aktivitet.
Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet
virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.
Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som
derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den
enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.
Innskutt virksomhetskapital:

Beløp Referanse

0
0
0
0
0

N8I.011
N8I.012
N8I.013
N8I.014
N8I.1

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2015
Kjøp av aksjer i perioden
Salg av aksjer i perioden (-)
Oppskrivning av aksjer i perioden
Nedskrivning av aksjer i perioden (-)
Bunden virksomhetskapital 30.04.2015

2 425
0
0
0
0
2 425

N8I.021
N8I.022
N8I.023
N8I.024
N8I.025
N8I.2

Innskutt og bunden virksomhetskapital 30.04.2015

2 425 N8I.sum

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2015
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)
Salg av eierandeler i perioden (-)
Innskutt virksomhetskapital 30.04.2015
Bunden virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2015
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-)
Overført fra periodens resultat
Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-)
Annen opptjent virksomhetskapital 30.04.2015

3 524
0
252
0
3 775

Sum virksomhetskapital 30.04.2015

6 200 N8.total

N8II.011
N8II.012
N8II.013
N8II.014
N8II.1

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og
gruppering av opptjent virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen.
(Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler
Tall i 1000 kroner

OrganisasjonsAntall
nummer
Ervervsdato aksjer/ andeler
Aksjer
Trøndelag forskning og utvikling AS
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Selskap 3
Selskap 4
Selskap 5
Øvrige selskap***
Sum aksjer

989229389
988067075

Andeler (herunder leieboerinnskudd)
Paul Okkenhaug-selskapet SA
Selskap 2
Øvrige selskap***
Sum andeler

897706512

03.02.2006
14.04.2006

01.03.2012

Balanseført verdi 30.04.2015

2 400
1

20

Eierandel
48,1 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

20,0 %

Årets
resultat*

Balanseført
verdi i
Rapportert til
virksomkapitalBalanseført hetens regn- regnskapet
egenkapital**
skap
(1)
Referanse

-169
570
0
0
0
0

8 683
2 472
0
0
0
0

2 400
5
0
0
0
0

2400
5
0
0
0
0

401

11 155

2 405

N11.010
N11.010
N11.010
N11.010
N11.010
N11.011
2 405 N11.1

-32
0
0

120
0
0

20
0
0

20 N11.021
0 N11.021
0 N11.022

-32

120

20

20 N11.2

369

11 275

2 425

2 425 N11.3

* Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap
** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap
*** Vesentlige poster spesifiseres i eget avsnitt under oppstillingen
Rapportering av aksjer og andeler til statens kapitalregnskap skal følger reglene i kapittel 4.4 i Meld. St. 3
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 13 Kundefordringer
Tall i 1000 kroner
30.04.2015
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)
Sum kundefordringer

31.12.2014 Referanse

2 112
-222
1 890

5 668 N13.1
-576 N13.2
5 092 N13.3

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Tall i 1000 kroner
Fordringer
Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Fordring på datterselskap m.v*
Sum

30.04.2015

31.12.2014

20
29
37
0
16 135
2 647
0
18 868

0
185
9
0
3 510
1 947
0
5 651

Referanse
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N14.5
N14.6
N14.7
N14.8

* gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Tall i 1000 kroner
Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en
forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne
avsnitt under oppstillingen.
Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal
behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet
Utsatt virksomhet
Forpliktelser overfor stipendiater/opplesningstid ledere
Avsetning FoU-midler
Annen utsatt virksomhet
Andre prioriterte oppgaver*
SUM utsatt virksomhet
Strategiske formål
Strategiske midler avsatt ved avdelingene og sentralt
Samarbeid med praksisfeltet, helsefag
Satsinger i Namdalen
Andre prioriterte oppgaver*
SUM strategiske formål
Større investeringer
Planlagte investeringer
Prioritert oppgave 2
Prioritert oppgave 3
Andre prioriterte oppgaver*
SUM større investeringer
Andre avsetninger
Undervisningsformål
Kompetanseheving tilsatte
Formål 3
Andre formål*
SUM andre avsetninger
Sum Kunnskapsdepartementet
Andre departementer
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre departementer
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet

Overført fra
virksomhetskapital

Avsetning pr.
30.04.2015

Avsetning pr.
31.12.2014

Endring i
perioden

Referanse

10 276
8 119
9 141
0
27 536

0
0
0
0
0

8 904
8 251
14 953
0
32 109

1 372
-132
-5 812
0
-4 572

N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.012
N15I.1

14 078
944
756
0
15 778

0
0
0
0
0

7 086
1 142
447
0
8 675

6 993
-198
309
0
7 104

N15I.021
N15I.021
N15I.021
N15I.022
N15I.2

4 299
0
0
0
4 299

0
0
0
0
0

2 798
0
0
0
2 798

1 502
0
0
0
1 502

N15I.031
N15I.031
N15I.031
N15I.032
N15I.3

2 631
452
0
0
3 082
50 696

0
0
0
0
0
0

4 468
635
0
0
5 102
48 683

-1 837
-183
0
0
-2 020
2 013

N15I.041
N15I.041
N15I.041
N15I.042
N15I.4
N15I.KD

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

50 696

0

48 683

2 013 N15I.5A
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Inntektsførte bidrag:
Andre statlige etater
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre statlige etater

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

Norges forskningsråd
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum Norges forskningsråd

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

N15I.071
N15I.072
N15I.073
N15I.074
N15I.7

Regionale forskningsfond
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum regiuonale forskningsfond

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

Andre bidragsytere*
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre bidragsytere

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

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

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert
aktivitet
Korreksjon - feriepengeforpliktelser
Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8

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

111

50 808
-111

111 N15I.FPF

0

48 683
0

2 124 N15I.10
-111 N15I.10A

0 N15I.10B

2 013 N15I.11
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts
Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:

Kunnskapsdepartementet
Utsatt virksomhet
Utsatt virksomhet, øremerka tilskudd
Tiltak/oppgave/formål*
Sum Kunnskapsdepartementet

Endring i
perioden

Avsetning pr.
31.12.2014

Avsetning pr.
30.04.2015

Referanse

-3 128
250
0
-2 878

0
0
0
0

-3 128
250
0
-2 878

N15II.011
N15II.011
N15II.011
N15II.1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

6 321
0
0
6 321

7 723
0
0
7 723

-1 402
0
0
-1 402

N15II.061
N15II.061
N15II.061
N15II.6

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

-95
0
0
-95

1 091
0
0
1 091

-1 186
0
0
-1 186

N15II.031
N15II.031
N15II.031
N15II.3

Regionale forskningsfond
Utsatt virksomhet
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum regionale forskningsfond

320
0
0
320

230
0
0
230

90
0
0
90

N15II.041
N15II.041
N15II.041
N15II.4

Andre bidragsytere
Utsatt virksomhet
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum andre bidragsytere

1 489
0
0
1 489

1 719
0
0
1 719

-230
0
0
-230

N15II.051
N15II.051
N15II.051
N15II.5

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag

5 157

10 762

0
0
0
0

0
0
0
0

5 157

10 762

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

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver
Tiltak/oppgave/formål/giver
Tiltak/oppgave/formål/giver*
Sum gaver og gaveforsterkninger
Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv

-5 605 N15II.BB

0
0
0
0

N15II.071
N15II.071
N15II.071
N15II.7

-5 605 N15II.BBG

* Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med
presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i
påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer.
I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som
spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt
virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til
institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de
terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller
andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom
bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten
spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor.
* I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål",
"Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Tall i 1000 kroner
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
30.04.2015
Prosjekt 1
Øvrige prosjekter*
Sum fordringer

235
0
235

31.12.2014 Referanse
674 N16.010
0 N16.011
674 N16.1

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
30.04.2015
Prosjekt 1
Øvrige prosjekter*
Sum gjeld

5 251
0
5 251

31.12.2014 Referanse
4 382 N16.021
0 N16.022
4 382 N16.2

Prosjektene spesifiseres etter sin art.
* Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende
Tall i 1000 kroner
30.04.2015
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkonti i Norges Bank *
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank*
Håndkasser og andre kontantbeholdninger*
Sum bankinnskudd og kontanter

119 305
0
0
0
119 305

31.12.2014 Referanse
125 940
0
0
0
125 940

N17.1
N17.2A
N17.2B
N17.3
N17.4

* Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Tall i 1000 kroner
Gjeld
Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Midler som skal videreformidles til andre**
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til datterselskap m.v*
Sum

30.04.2015

31.12.2014 Referanse

290
0
0
0
1 562
0
0
1 852

690
0
0
1 372
0

1 822
0
3 884

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

* Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
Alle vesentlige poster skal spesifiseresi egne avsnitt under oppstillingen.

** Gjelder midler som skal videreformidles til andre samarbeidspartnere
i neste termin.
Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Se
også note 20 om spesifikasjon av midler som er videreformidlet.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømoppstillingen)
Tall i 1000 kroner
Andre innbetalinger

B 2015 Referanse

30.04.2015

30.04.2014

1 079

844

1 167 N21.1

289

710

667 N21.2

52
0
0

197
0
0

400 N21.3
0 N21.5
17 N21.7

1 421

1 750

2250 N21.8

0

0

0 N21.9

0

0

0 N21.10

0

0

0 N21.11

0

0

0 N21.11A

0

0

0 N21.12

0

0

0 N21.13

0

0

0 N21.14

0

0

0 N21.15

0

0

0 N21.16

0

0

0 N21.17

0

0

0 N21.18

1 421

1 750

2 250 N21.19

0

0

0 N21.20

5 473

4 517

1 083 N21.21

6 894

6 267

3 333 N21.22

DEL I

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser
Innbetalinger fra næringsliv/private
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål

Innbetalinger fra andre
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
DEL II

Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7
Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI)
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185
Direkte innbetalinger fra Horizon 2020
Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer
Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.
DEL III
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 25)
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+)
Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.

DEL IV (oppsummering)

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 16)
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 25)
Øvrige innbetalinger
Sum andre innbetalinger

Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs
rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.18) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Sum
andre innbetalinger (linje N21.22) skal samsvare med linje KS10 i kontantstrømoppstillingen.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)
Tall i 1000 kroner
DEL I
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater

B 2015 Referanse

30.04.2015

30.04.2014

547

333

333 N22.010

322

292

333 N22.011

540

22

1 408

647

1 067 N22.1

1 408

647

1 067 N22.031

0

0

1 408

647

DEL III
Direkte innbetalinger fra RFF
+ innbetalinger fra RFF via andre statlige etater
+ innbetalinger fra RFF via andre
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF

220
0
0
220

0
0
0
0

DEL IV
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 23)
- utbetaling av tilskudd fra RFF til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra RFF

220
0
220

0
0
0

DEL V
Direkte innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra Utdanningsdirektoratet

2246
90
0
0
2336

350
1 084
0
0
1 434

0
0
0
0
0

N22.061
N22.062
N22.063
N22.064
N22.6

DEL VI (Oppsummering)
Innbetalinger direkte fra NFR (linje 9)
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 10)
Innbetalinger direkte fra RFF (linje 20)
Innbetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 21)
Innbetalinger direkte fra Utdaninningsdirektoratet (linje 31)
Innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater (linje 32)
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater
Sum innbetalinger fra andre statlige etater

547
322
220
0
2 246
90
576
4 000

333
292
0
0
350
1 084
0
2 059

333
333
0
0
2 000
1 333
2 667
6 667

N22.071
N22.072
N22.073
N22.074
N22.075
N22.076
N22.077
N22.7

Direkte innbetalinger fra NFR
+ innbetalinger fra NFR via andre statlige etater
+ innbetalinger fra NFR via andre
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR
DEL II
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 12)
- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra NFR

400 N22.012

0 N22.032
1 067 N22.3

0
0
0
0

N22.041
N22.042
N22.043
N22.4

2 000 N22.051
1 333 N22.052
3 333 N22.5

Merknad: Formålet med note 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til tilskudd og overføringer fra Norges
forskningsråd og regionale forskningsfond (RFF) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren.
Tilskudd og overføringer fra Utdanningsdirektoratet inngår ikke i finansieringssystemet, men brutto og netto kontantstrøm fra
direktoratet er tatt med for oversiktens skyld og for de institusjoner som ønsker å spesifisere disse tildelingene, jf. også note 1. Vær
ellers oppmerksom på at Sum innbetalinger fra andre statlige etater (linje 45) skal være lik linje KS.6 i kontantstrømoppstillingen.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger)
Tall i 1000 kroner

Prosjektnavn (tittel)
SAINT, Slow adventure in northern territories, NPA programme EU
Prosjekt 2
Prosjekt 3
Osv
Sum

Prosjektets kortnavn
(hos EU)
SAINT

Tilskudd fra EUs
rammeprogram for
forskning

Tilskudd fra EUs
randsoneprogram til FP7
13

13

0

Tilskudd fra andre
tiltak/programmer
finansiert av EU

Koordinatorrolle
Referanse
(JA/NEI)
NEI
EU.011
ja/nei
EU.011
ja/nei
EU.011
EU.011
ja/nei
0
EU.1

Forklaring
Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter som
finansieres via EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter
skal opplyse om dette. Det vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport
Tall i 1000 kroner

Budsjett pr: Regnskap pr:

Avvik
budsjett/ Regnskap pr:
regnskap
30.04.2015
30.04.2014

30.04.2015

30.04.2015

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

155 000
0
6 000
0
8 333
3 333
172 667

158 701
0
8 344
1
3 867
4 369
175 282

-3 701
0
-2 344
-1
4 467
-1 035
-2 615

144 884
0
7 669
0
2 735
2 915
158 202

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer og påkostninger
Avskrivninger
Nedskrivninger
Sum driftskostnader

112 333
0
54 353
0
4 167
0
170 853

117 617
0
51 606
0
3 793
0
173 015

-5 283
0
2 747
0
374
0
-2 163

110 276
0
51 466
0
3 385
0
165 127

1 814

2 266

-452

-6 925

0
17
-17

12
14
-2

-12
3
-15

6
8
-2

0
0

0
0

0
0

0
0

1 797

2 265

-467

-6 927

0
-1 797
-1 797

0
-2 013
-2 013

0
216
216

0
6 963
6 963

Periodens resultat

0

252

-251

35

Disponeringer
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

0
0

-252
-252

0
0

-35
-35

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
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Konto
1040
1041
1104
1105
1200
1201
1202
1203
1230
1231
1250
1251
1280
1281
1282
1283
1292
1293
1299
1351
1352
1501
1530
1540
1541
1542
1570
1574
1580
1701
1961
2053
2055
2058
2150
2160
2167
2168
2170
2171
2180
2181
2182
2184
2185
2186
2187
2401

Beløp
Lisenser/programvare
Akkumulert avskrivning lisenser/programvare
Påkostning andres bygg
Akkumulert avskrivning påkostning andres bygg
Maskiner og anlegg
Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg
Forsknings- og laboratorieutstyr
Akkumulert avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr
Biler
Akkumulert avskrivning biler
Inventar/innredning
Akkumulert avskrivning inventar
Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr
Akk. avskr. kontormaskiner og øvrig kontorutst.
IT/Audiovisuelt utstyr
Akkumulert avskrivning IT/Audiovisuelt utstyr
Undervisningsutstyr
Akk. avskrivning undervisningsutstyr
Kunst
Aksjer
Andeler
Kundefordringer
Opptjente oppdragsinntekter
Reiseforskudd
Lønnsforskudd
Lønnslån
Fordringer NAV
Interimskonto refusjoner NAV
Avsetning tap på fordringer
Forskuddsbetalt leie
Konsernkonto Norges Bank
Opptjent virksomhetskapital ved enhetene
Ufordelt virksomhetskapital ved enhetene
Til/fra bunden VK
Forpliktelser anleggsmidler
Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet
Ubrukte midler ved avdelingene
Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl arbeidsgiveravgift
Ikke inntektsført bevilgning KD
Ikke inntektsført bevilgning fra KD øremerket
Ikke inntektsført tilskudd NFR
Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltn.organer
Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram
Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke
Ikke inntektsført tilskudd regionale forskningsfond
Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser
Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private
Leverandørgjeld norske

1 062 635,00
-291 577,74
34 000,00
-2 549,99
6 657 205,67
-1 063 071,22
1 282 590,50
-615 479,99
5 793 953,00
-3 940 799,70
18 854 997,85
-12 574 687,71
22 262,25
-22 262,25
52 812 758,55
-40 477 139,79
5 224 121,98
-2 594 113,63
1 000 000,00
2 405 000,00
20 000,00
2 111 871,43
234 664,97
29 481,26
19 500,00
37 499,00
2 719 729,38
-72 784,00
-221 991,00
16 134 701,06
119 304 975,82
-3 523 800,38
-251 684,02
-2 425 000,00
-31 162 842,78
-44 472 192,82
-6 224 288,75
-111 263,00
3 127 620,00
-250 000,00
95 027,22
-6 320 951,22
12 619,00
-705 176,00
-319 932,10
-338 155,85
-457 852,21
-11 327 341,42
32

Høgskolen i Nord-Trøndelag Orgnr. 971 575 905 Delårsregnskap 1. tertial 2015
2601
2631
2641
2741
2771
2782
2783
2911
2942
2943
2944
2945
2966
2967
2970
2991
2995
2999
3030
3031
3034
3036
3201
3230
3231
3232
3233
3235
3240
3400
3409
3410
3419
3424
3430
3434
3435
3439
3440
3449
3450
3459
3600
3640
3671
3672
3679
3800
3900
3910

Forskuddstrekk
Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK
Gruppelivsforsikring, avsetning
Oppgjørskonto merverdiavgift
Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsf.
Påløpt arb.g.avg av påløpte feriepenger
Påløpt arb.g.avg. av arb.g. pensjonsinnskudd
Påløpt lønn og honorar
Skyldig feriepenger påløpt foregående år
Utbetalt feriepenger påløpt foregående år
Skyldig feriepenger påløpt inneværende år
Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år
Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK
A konto utbetaling til SPK
Uopptjent inntekt oppdrag
SAIH
Uavklarte innbetalinger
Annen kortsiktig gjeld
Avgiftspliktig inntekt - oppdrag
Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet
Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl
Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig
Kopieringsinntekter
Kurs-/studieinntekt - oppdrag
Kurs og studieinntekter enkeltstudenter
Materiellpenger
Eksamensavgift, privatist
Utleie arbeidskraft - utenfor avgiftsområdet
Periodisering oppdrag
Tilskudd fra NFR
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NFR
Tildelinger fra andre statlige virksomheter
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra statlige virksomheter
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra komm.og fylkeskomm.etater
Tilskudd fra regionale forskningsfond
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
Periodisering ikke opptjente fra organisasjoner og stiftelser
Tilskudd fra næringsliv/private
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private
Hus-/framleieinntekter, statens bygg
Andre leieinntekter
Purregebyr
Erstatning for bøker/video/plater
Andre tilfeldige inntekter
Salg av anleggsmidler
Bevilgning fra KD, rammetildeling
Utsatt inntektsføring investering

-13 873 365,00
-1 616 783,70
-200 930,84
-22 743,00
-5 343 745,44
-4 793 440,03
-632 671,20
-290 000,00
-27 652 564,49
304 250,54
-10 627 958,03
372 948,42
-10 267 559,80
12 227 950,00
-5 251 222,42
-46 314,00
-1 741,00
-1 514 386,38
-1 238 520,00
-53 144,73
-500,00
-17 702,00
-71 185,25
-3 399 020,00
-3 793 102,25
-58 200,00
-11 295,00
-388 228,67
1 308 320,50
-1 408 139,00
-1 185 619,65
-2 568 082,00
-1 402 136,53
-12 619,00
-1 079 470,00
-392 920,94
-220 000,00
90 277,84
-289 140,00
22 958,00
-52 000,00
152 649,64
-404 131,00
-4 500,00
-1 890,00
400,00
-102 893,19
-500,00
-157 548 620,00
2 639 860,47
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3950
5001
5009
5051
5081
5099
5101
5102
5104
5105
5106
5108
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5119
5151
5181
5211
5241
5242
5251
5290
5301
5330
5332
5391
5401
5411
5412
5421
5711
5721
5801
5802
5803
5811
5813
5814
5901
5921
5992
5994
5998
6010
6040
6050

Utsatt inntektsføring avskrivning.
Fast tilsatte
Fast tilsatte - tillegg
Overtid fast tilsatte
Påløpte feriepenger fast tilsatte
Periodiseringskonto for gruppe 50
Bistillinger
Stipendiater
Åremålstilsatte
Vikarer
Engasjert personale/ekstrahjelp
Lærlinger
Timelærer mv
Gjesteforeleser
Øvingsundervisning/praksisveiledere
Sensorer
Eksamensvakter
Bedømmelseskomitè
Midlertidige stillinger - tillegg
Lønn overtid
Påløpte feriepenger
Elektroniske kommunikasjonstjenester
Rentefordel
Refusjon rentefordel
Fordel gruppelivsforsikring.
Motkonto for gruppe 52
Honorar styrer, råd og utvalg
Konsulenthonorar, trekkpliktig
Stipend trekkpliktig
Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig
Arb.g.avg. av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv
Arb.g.avg. av påløpte feriepenger.
Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd
Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK
Arbeidsmarkedstiltak
Tilretteleggingstilskudd for personale
Refusjon av sykepenger
Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto
Påløpt refusjon av feriepenger sykepenger
Refusjon av foreldrepenger
Påløpt refusjon av feriepenger foreldrepenger
Påløpte refusjoner av foreldrepenger/gj.gangskonto
Gaver til ansatte, ikke skattepliktig
Gruppelivsforsikring
Refusjon arbeidsbriller
Bevertning ved interne møter
Andre personalkostnader
Avskrivning varige driftsbygninger
Avskrivning på maskiner og transportmidler
Avskrivning å driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.

-3 792 611,35
61 911 681,08
114 127,60
175 022,00
7 879 208,25
46 550,00
126 773,60
3 785 524,20
5 331 195,20
3 364 778,96
6 157 811,93
110 635,35
1 733 365,06
57 677,76
755 056,70
882 583,25
745 956,90
161 728,26
7 466,80
43 581,40
2 760 956,70
3 253,66
49,39
-49,39
200 930,84
-206 656,50
22 421,00
104 684,00
15 000,00
141 319,75
10 699 100,18
1 349 479,26
1 309 795,26
10 267 559,80
-152 302,00
-61 200,00
-2 157 941,00
-159 911,00
-212 593,76
-543 504,00
-21 926,89
2 200,00
24 845,50
200 930,84
20 593,00
245 572,46
373 476,03
119 202,72
434 512,35
3 238 896,28
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6300
6304
6310
6321
6322
6340
6341
6360
6361
6363
6365
6366
6367
6368
6390
6391
6392
6393
6399
6401
6402
6421
6422
6440
6450
6460
6500
6510
6522
6541
6543
6550
6551
6560
6570
6590
6591
6592
6630
6631
6632
6634
6660
6661
6662
6663
6690
6700
6710
6720

Husleie andre m. kontrakt
Tilfeldig leie
Husleie statsbygg
Renovasjon,vann, avløp o.l.
Avfallshåndtering/gjenvinning
Elektrisitet
Fjernvarme
Renholdstjenester, eksternt firma, faste kontrakter
Andre renholdstjenester, eksternt firma
Vakthold
Adgangskontroll
Alarmer
Nøkler og låser
Renholdsmateriale
Lyspærer, lysrør o.a.
Driftsmateriell
Skilting
Planter og plantevedlikehold
Annen kostnad lokaler
Leie av faglig- vitenskapelig- og undervisningsutstyr
Leie maskiner og verktøy
Leie datasystemer(servere, pc, skrivere)
Leie programvare
Leie andre kontormaskiner
Leie av biler
Leie av transportmidler
Maskiner til undervisningsformål
Verktøy
IT-software
Inventar
Annet inventar/utstyr
IT-hardware
AV-utstyr
Telefon og telefaks, kjøp
Arbeidsklær og verneutstyr
Forbruksmateriell
Undervisningsmateriell
Annet driftsmateriale
Rørleggertjenester, leide lokaler
Elektrotjenester, leide lokaler
Andre håndverkertjenester, leide lokaler
Service/vedlikehold ventilasjon, leide lokaler
Service/vedlikehold kontormaskiner
Service/vedl.hold andre maskiner (til undervisn.og drift)
Service/vedlikehold inventar
Service/vedlikehold IKT-utstyr
Andre reparasjoner og vedlikehold
Regnskaps-, revisjon- og økonomitjenester
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsn.mv
Uninett tjenesteavgift

10 299 607,07
7 882,16
14 140 030,29
119 392,59
1 077,16
2 048 046,98
944 554,04
316 553,15
462,50
133 776,34
160 032,69
62 430,98
22 512,00
66 915,25
92 444,41
2 794,50
588,00
2 329,50
73 167,00
56 075,00
15 333,03
1 652 512,35
249 560,61
279 775,25
766 371,62
14 360,00
8 096,00
778,00
245 855,23
13 401,90
33 006,48
126 058,49
96 092,08
15 982,10
13 294,00
414 569,40
738 881,76
15 917,60
1 511,00
38 743,79
7 113,00
10 327,50
47 241,00
9 748,00
19 625,00
8 593,16
96 692,04
14 995,32
167 625,00
714 666,68
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6721
6730
6790
6791
6792
6794
6795
6799
6801
6802
6803
6821
6822
6824
6829
6830
6839
6840
6841
6842
6843
6845
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6862
6870
6871
6872
6880
6901
6941
7001
7021
7099
7101
7131
7132
7151
7152
7191
7194
7197
7301
7302

Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT
Kjøp av tjenester til org.utvikling, rekruttering mv
Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig
Kjøp av forskningstjenester
Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning
Bedriftshelsetjenesten, fast avtale
Kjøp av transporttjenester
Andre tjenester
Kontorrekvisita
Papir til printere- og kopimaskiner
Datarekvisita
Trykningsutgifter
Innbinding, fotografering
Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono
Andre kopieringsutgifter
Stillingsannonser
Annen kunngjøring
Avis-abonnement
Tidsskrift-abonnement
Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk
Bøker generelt
Bøker til ansatte
Bøker (bibliotek)
E-bøker (bibliotek)
Avis-abonnement (bibliotek)
Tidsskrift-abonnement (bibliotek)
Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk (bibliotek)
Filmer (bibliotek)
Elektroniske medier (bibliotek)
Databaseabb./søketjeneste (bibliotek)
Møtekostnader
Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte
Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte
Kompetanseheving
Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere
Telefoni og datakomm., samband og internett
Porto
Drivstoff
Transportmidler, service/vedlikehold
Annen kostnad transportmidler
Bilgodtgjørelse
Tjenestereiser oppgavepliktige.
Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Diettkostnad, oppgavepliktig.
Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
Reisekostnad studenter
Reisekostnader fakturert i universitet/høgskolen
Refusjon av reisekostnader
Salgskostnad
Utgifter til messer

657 933,53
179 628,00
2 697 105,58
345 404,47
2 066 809,96
7 168,00
8 698,15
386 601,20
117 038,56
1 069,69
19 285,89
151 751,33
20 707,00
-682 003,00
5 701,23
455 849,33
36 002,50
321 577,50
15 215,00
4 900,00
16 384,00
155 134,42
254 183,90
58 288,96
40 434,04
245 931,05
16 128,70
855,50
185 704,97
326 857,89
10 555,00
434 303,18
431 839,33
142 363,08
633 710,43
196 415,59
355 372,25
156 924,31
231 600,60
79 916,67
581 046,75
37 429,80
1 368 173,76
608 402,00
13 311,40
501 010,40
1 293 339,46
-16 038,00
4 156,25
26 492,00
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7320
7321
7352
7401
7411
7609
7710
7771
7798
7799
7840
8052
8061
8151
8161
8801
8900
8907
9000
9029
9030
9040
9100
9129
9130
9140
9200
9201
9202
9210
9211
9212
9300
9311

Profilannonsering
Studieannonsering
Bevertning for øvrig
Kontingent
Gave til eksterne
Diverse lisenser
Styremøter
Bank- og kortgebyr
Gebyr ved inkasso/forliksklager
Annen kostnad
Avsatt til tap på fordringer
Renteinntekter fordringer
Agiogevinst
Morarenter
Agiotap.
Periodens resultat disponert av enhetene
Avregning ordinær aktivitet
Avregning ubrukte midler ved avdelingene
Interne tilskudd, godskrevet
Andre varer og tjenester, godskrevet
Investeringskostnader, godskrevet
Indirekte kostnader til felles, godskrevet
Interne tilskudd, belastet
Andre varer og tjenester, belastet
Investeringskostnader, belastet
Indirekte kostnader til felles, belastet
Restmidler interne prosjekter
Restmidler bidragsprosjekter
Restmidler betalingsstudier
Oppsamling restmidler interne prosjekter
Oppsamling restmidler bidragsprosjekter
Oppsamling restmidler betalingsstudier
Resultat oppdragsprosjekter
Oppsamling prosjektresultat oppdrag

3 937,50
778 137,05
195 018,37
420 628,70
6 525,00
624 243,82
1 060,00
3 970,00
9,01
332 024,34
-353 742,00
-386,18
-12 011,86
3 232,10
10 794,48
251 684,02
8 242 091,37
-6 229 001,00
-5 000,00
-34 150,00
-1 274 923,22
-3 478 885,23
5 000,00
34 150,00
1 274 923,22
3 478 885,23
875,55
-40 989,28
523 922,49
-875,55
40 989,28
-523 922,49
251 684,02
-251 684,02
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32/15(V) Riksrevisjonens revisjon av regnskap og
budsjettdisponering for 2014
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/01002-14
131
Tomm Sandmoe

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.05.2015

Saknr
32/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret tar Riksrevisjonens revisjonsbrev og beretning for 2014 til
etterretning.
Sammendrag
Riksrevisjonen har gjennom sitt revisjonsbrev og beretning godkjent regnskapet for
2014.
Etter Riksrevisjonens mening gir HiNT’s årsregnskap i det alt vesentlige et dekkende
bilde av virksomhetens samlede tildeling, beholdninger, finansiell stilling og av
resultater og kontantstrømmer i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring.
Videre berettes det at Riksrevisjonen ikke er kjent med forhold som tilsier at
virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med de administrative
bestemmelser om økonomistyring.

Vedlegg:
Riksrevisjonen: «Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Høgskolen i NordTrøndelag 2014» og «Riksrevisjonens beretning» (Begge utsatt offentlighet jf. Rrevl.
Paragraf 18(2)).

Vedlegg til sak
Vedlegg til
sak-revisjon av regnsk
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33/15(V) Revidering av forskrift om eksamen ved Høgskolen i NordTrøndelag
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00699-8
008
Toril Irene Kringen

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.05.2015

Saknr
33/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar ny studieforskrift for Høgskolen i Nord- Trøndelag jfr. vedlegg
2. Den nye forskriften trer i kraft fra 1. august 2015. Samtidig oppheves forskrift
15. februar 2012 nr. 244 om eksamen ved HiNT og forskrift 20. juni 2013 nr.
894 om bachelorgraden ved HiNT.

Sammendrag
I henhold til universitets- og høgskoleloven utarbeidet Høgskolen i Nord-Trøndelag
ny eksamensforskrift 01.01.2006. Denne er senere blitt revidert 18.12.2008 og
15.02.2012.
Lovendringer, erfaringer fra dagens eksamensforskrift og saker i klagenemda, og
innføringen av digital eksamen og Emweb (verktøy for håndtering av fag – og
studieplaner) tilsier at dagens eksamensforskrift må revideres.
Studiesjefen nedsatte en prosjektgruppe våren 2014 som fikk i oppgave å revidere
forskrift og utfyllende bestemmelser. Prosjektgruppen ble satt sammen av
representanter både fra fag og administrasjon.
Den nye studieforskriften omfatter opptak og studier i tillegg til eksamen, herunder er
forskrift om bachelorgraden ved HiNT tatt inn med endringer. Utfyllende
bestemmelser fjernes. Noen av bestemmelsene i utfyllende bestemmelser er tatt inn i
den nye studieforskriften, mens andre må tas inn i retningslinjer. Alle retningslinjer
med tilhørende rutiner må gjennomgås som følge av innføringen av ny studieforskrift.

Vedlegg:
Ny studieforskrift
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Utredning:
Studiesjefen nedsatte en prosjektgruppe våren 2014 som fikk følgende mandat:
1) Innen 11. juni skal arbeidsgruppa gjøre en vurdering av hvor mye det haster
med å få en revisjon på plass, og sette opp en plan for arbeidet. Planen skal
presenteres i møte i utvalg for utdanningskvalitet den 11. juni.
2) Revidere forskrift og utfyllende bestemmelser. Det kan også være behov for å
justere retningslinjer som henger sammen med forskriften og de utfyllende
bestemmelsene.
Prosjektgruppen har bestått av:
Juridisk rådgiver, Toril Kringen (leder)
Gruppeleder i Studietjenesten, Åse Skatland
Studieleder Kroppsøving, Terje Rønning
Rådgiver Studietjenesten/sekretær for Klagenemnda, Cathrine Moseng
Seniorkonsulent Studietjenesten, Hans-Kristian Øyan.
Prosessen
Forslag til ny studieforskrift er utarbeidet i henhold til kravet om utredningsplikt m.m. i
forvaltningsloven § 37. Prosjektgruppen utarbeidet først et forslag til ny studieforskrift
med utgangspunkt i lovendringer, innspill og erfaringer fra bl.a. klagenemnd.
Forslaget ble sendt ut på høring til Studentorganisasjonen og alle avdelinger og
seksjoner i HiNT 10. mars 2015 med høringsfrist 1. april. Studentorganisasjonen,
Avdeling for trafikklærerutdanning, Avdeling for helsefag, Avdeling for næring,
samfunn og natur, Avdeling for lærerutdanning og studietjenesten leverte
høringssvar.
Høringssvarene ga grunnlag for å endre flere av de mest sentrale endringsforslagene
i det opprinnelige forslaget til ny studieforskrift. I møte for Utvalg for
utdanningskvalitet 22. april 2015 la prosjektgruppen frem reviderte endringsforslag
med begrunnelse. Etter innspill fra Utvalg for utdanningskvalitet ble det gjort noen
mindre endringer. Det er ikke fremkommet behov for endringer som følge av
innføringen av digital eksamen og Emweb.
De mest sentrale endringene
§ 2-4. Krav til graden bachelor
Kravet til å få godkjent selvvalgt bachelor blir noe innskjerpet. Etter ordlyden i dagens
eksamensforskrift kan en student få vitnemål på bachelorgrad i HiNT på grunnlag av
inntil 10 helt ulike fagområder. Etter den nye bestemmelsen godkjennes kun emner i
samme eller tilgrensende fagområder, noe som er mer i tråd med hvordan dagens
bestemmelse faktisk praktiseres i HiNT.
§ 3-2. Søknad om nytt opptak etter tap av studierett
Muligheten for å søke nytt opptak innskrenkes noe. Da det i dag er mulig å søke nytt
opptak til samme studieprogram mens man fortsatt har studierett der, noe som
enkelte studenter gjør for å sikre at de ikke forsinkes p.g.a. progresjonskrav. Dette
kan imidlertid medføre at en del studieplasser blir stående tomme. Prosjektgruppen
foreslo først en karantenetid for å kunne søke nytt opptak, noe som var et ønske fra
enkelte fagpersoner og studietjenesten. I høringsrunden kom det tilbakemeldinger i
om at dette ble for strengt. Forslaget om karantenetid ble derfor ikke videreført. Etter
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den nye bestemmelsen i studieforskriften kan ikke en student ha 2 studieplasser
samtidig på samme program.
§ 4-7. Obligatoriske arbeidskrav
Det innføres en bestemmelse om at obligatorisk deltakelse kun kan kreves når faglig
begrunnet. Dette er i stor grad i henhold til gjeldende praksis, men presiserer at en
beslutning om å kreve obligatorisk deltakelse av studentene krever en faglig
begrunnelse.
§ 5-4. Normert tid
Bestemmelsen om utvidelse av normert tid er innskrenket. En student kan etter den
nye bestemmelsen beholde studieretten i inntil ett år i tillegg til normert tid for
studieprogrammet. Innvilget permisjon kommer i tillegg. Denne endringen er en følge
av tilbakemeldinger om at det var ønsket en strengere praksis på området for
studierett, og må ses i sammenheng med innskrenkingen i muligheten for å søke nytt
opptak. Det må bemerkes at tilbakemeldingene vedrørende endringen i § 3-2 (1) var
noe sprikende. Enkelte ønsket en karantenetid og mye strengere praksis, mens
andre ønsket å beholde dagens bestemmelser. For å ivareta alle behov på best
mulig måte innføres en mellomløsning om å endre dagens bestemmelse om normert
tid.
§ 5-5. Permisjoner
Etter den nye studieforskriften gis permisjoner kun i studieprogram med minimum 60
sp. En student vil ikke lenger ha rett til å følge opprinnelig studieplan ved
gjenopptakelse av studier etter permisjon, men må normalt forholde seg til gjeldende
studieplan for det kullet han skal følge etter endt permisjon. Dette vil bidra til at HiNT
får færre studenter som følger gamle studieplaner.
§ 6-9. Utsatt eksamen - ny eksamen
Ny/utsatt eksamen skal arrangeres senest i påfølgende semester for studenter i
studier med progresjonskrav. Dette er en ny bestemmelse som er i tråd med gjeldene
praksis. Gjennomføring av obligatorisk praksisperiode er unntatt.
§ 6-13. Sensur
Det innføres et krav om at det skal utarbeides sensorveiledning for skriftlige
eksamener. Etter innføringen av bestemmelsen om «blind sensur» i universitets- og
høgskoleloven, har vi sett at det kan være stort sprik mellom opprinnelig karakter og
karakter gitt etter klagesensur. Det er sannsynlig at man kan reduseres dette spriket
dersom både sensorer og klagesensorer kan vurdere eksamensbesvarelsene mot en
sensorveiledning. Det innføres en utvidet sensurfrist på 6 uker for bachelor- og
masteroppgaver på mer enn 20 sp. Dette gjøres med bakgrunn i tilbakemeldinger om
at 3 ukers sensurfrist er vanskelig å overholde for slike store oppgaver.
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Forskrift om studier ved høgskolen i Nord-Trøndelag
Hjemmel: Fastsatt av Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 28. mai 2015 med hjemmel i lov
1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl) § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-9, § 3-10 og §
5-3.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1-1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for alle studier og emner ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).
§ 1-2. Beslutningsmyndighet
(1) Rektor kan vedta utfyllende bestemmelser innenfor rammen av denne forskrift.
(2) Studiesjefen kan vedta retningslinjer innenfor rammen av denne forskrift.
(3) Myndigheten til å treffe vedtak med hjemmel i denne forskrift er lagt til studiesjefen,
såfremt ikke annet er fastsatt.
§ 1-3. Definisjoner
1. Nasjonal rammeplan
En plan som fastsetter nasjonale rammer for et studieprogram.
2. Studieprogram
En gitt samling emner som studenter kan tas opp til og få studierett på. Et studieprogram
kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye emner innenfor
studieprogrammet.
3. Studieplan
En plan som bl.a. beskriver opptakskrav, innhold, emnebeskrivelser og læringsutbytte i et
studieprogram. I denne forskrift omtales også fagplan og programplan som studieplan.
4. Emne
En studiepoenggivende enhet med avsluttende vurdering som kan inngå i et studieprogram.
5. Emnebeskrivelse
En beskrivelse av innhold, omfang, læringsutbytte, vurderingsordning, eventuelle
arbeidskrav, eventuell vektingsreduksjon o.l. i et emne.
6. Studiepoeng
Et mål på arbeidsmengde i de enkelte emner i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett
års studium på heltid.
7. Student
Som student regnes den som gjennom opptak i henhold til uhl §§ 3-6 og 3-7, er tatt opp til
studier ved HiNT.
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8. Privatist
Som privatist regnes den som etter reglene i uhl § 3-10 fremstiller seg til eksamen, uten å
være tatt opp som student.
9. Kandidat
Som kandidat regnes den som fremstiller seg til eksamen, herunder både studenter og
privatister.
10. Studierett
Rettigheter og plikter knyttet til det å være tatt opp som student. Studenter med studierett har
bl.a. rett til undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og vurdering i samsvar med
studieplan/emnebeskrivelse.
11. Utdanningsplan
En plan som utarbeides mellom HiNT og den enkelte student for gjennomføring av et
studieprogram av 60 studiepoengs omfang eller mer, i samsvar med uhl § 4-2.
12. Individuell utdanningsplan
En utdanningsplan som utarbeides mellom HiNT og den enkelte student når der er nødvendig
å gjøre endringer i utdanningsplanen underveis i studieforløpet. Dette kan f.eks. være aktuelt
når en student er forsinket i studiene.
13. Vurdering
Alle typer prøving av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
14. Eksamen
En vurderingsform som omfatter alle typer prøving som gir grunnlag for fastsettelse av
selvstendig karakter for et emne, enten ved at resultatet skal inngå på vitnemål/karakterutskrift
eller innregnes i en samlet karakter på vitnemål/karakterutskrift.
15. Ordinær eksamen
Den eksamen som ordinært arrangeres i henhold til studieplan.
16. Utsatt eksamen
Den eksamen som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller hatt annet
dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen.
17. Ny eksamen
Den eksamen som arrangeres for studenter som har vært vurderingsmeldt, men som ikke har
bestått ordinær eksamen.
18. Godskriving
Godskriving av beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og
høgskoler som tilbyr akkrediterte studier.
19. Fritak
Fritak for deler av utdanning på grunnlag av realkompetanse, eller velegnet eksamen eller
prøve tatt ved utenlandske og norske institusjoner som ikke tilbyr akkrediterte studier.
20. Obligatoriske arbeidskrav
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Et arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent for å gi adgang til vurdering og/eller
kvalifisere for endelig vurdering i et emne. Dette kan være skriftlige oppgaver, obligatorisk
deltakelse i undervisning m.m.
21. Mappeeksamen
En samling av tekster og/eller arbeider som inngår i en eksamen hvor karakter først settes når
alle tekstene og arbeidene er levert.

Kapittel 2. Grader og utdanninger
§ 2-1. Tilknytningskrav
For å få tildelt en grad må minst 60 studiepoeng av graden være avlagt ved HiNT.
§ 2-2. Tildeling av ny grad
En student som tidligere er tildelt en grad, må ha gjennomført minst 60 nye studiepoeng
for å få tildelt nytt gradsvitnemål, inkludert et nytt selvstendig arbeid (kandidat-, bacheloreller masteroppgave).
§ 2-3. Krav til graden høgskolekandidat
Graden høgskolekandidat oppnås ved fullført 2-årig utdanning på 120 studiepoeng med
egen studieplan som er godkjent av styret.
§2-4. Krav til graden bachelor
(1) Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på 180 studiepoeng. Grunnlaget for graden
skal omfatte ett av følgende:
a. Studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang, som i henhold til nasjonal
rammeplan eller vedtak i styret gir bachelorgrad.
b. Integrert utdanning eller annet studieprogram av minimum 120 studiepoengs omfang
kombinert med påbygging eller fordypning innenfor samme eller tilgrensende
fagområde av minimum 60 studiepoengs omfang.
c. Selvvalgt studium av minimum 180 studiepoengs omfang, med faglig fordypning på
minimum 90 studiepoeng. Fordypningen må inneholde et selvstendig arbeid (bachelor
eller kandidatoppgave) på minimum 15 studiepoeng. Innenfor de resterende 90
studiepoeng godkjennes kun emner eller emnegrupper i samme eller tilgrensende
fagområder. Av disse må minst ett emne eller emnegruppe være på minimum 30
studiepoeng. De resterende emner eller emnegrupper må være på minimum 7,5
studiepoeng. Graden kan inneholde examen philosophicum eller tilsvarende
filosofiske emner på minimum 7,5 studiepoeng, og examen facultatum eller
tilsvarende vitenskapsteoretiske emner på minimum 7,5 studiepoeng.
(2) Selvvalgt fullført 3-årig studium kan etter søknad gi bachelorgrad med navnet «Bachelor
med fordypning i [fagretning] - faglige emner».
§ 2-5. Krav til yrkesutdanning
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Yrkesutdanning oppnås ved fullført 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn eller 5.–
10. trinn. (240 studiepoeng)
§ 2-6. Krav til graden master
Krav til innhold og omfang i mastergrad framgår av egen forskrift fastsatt av
departementet.

Kapittel 3. Opptak
§3-1. Opptakskrav
(1) Opptak er regulert i uhl §§ 3-6 og 3-7 med tilhørende forskrifter.
(2) Opptakskrav skal fremgå av studieplan. Eventuelle rangeringsregler skal fremgå av
studiets nettside.
(3) For oppdragsfinansierte studier kan det avtales andre regler for opptak.
§ 3-2. Søknad om nytt opptak etter tap av studierett
(1) En student som har tapt studieretten etter §§ 5-2 eller 5-3, kan tidligst få nytt opptak til
samme studieprogram ved neste ordinære opptak. En student kan ikke samtidig ha mer enn én
studieplass per studieprogram.
(2) Ved nytt opptak får studenten nye forsøk til eksamen jfr. § 6-2 (3).
§ 3-3. Avlysning
Dersom manglende søking eller andre tvingende grunner gjør det nødvendig, kan dekan
beslutte å ikke sette i gang et studium/emne.
§ 3-4. Reservert studieplass
(1) Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og
tungtveiende forhold, som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner
kan være fødsel, adopsjon, innkalling til militærtjeneste o.l.
(2) Søknaden må fremsettes innen 3 uker etter at studenten mottok studietilbudet.
(3) Studieplassen kan reserveres i inntil ett år.
(4) En student som er innvilget reservert studieplass, er garantert å få studieplass på det
aktuelle studiet ved neste ordinære opptak. Det forutsettes at studietilbudet fremdeles
eksisterer og at studenten søker på studiet innen søknadsfristen.
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Kapittel 4. Studier- generelle bestemmelser
§ 4-1. Etablering og nedlegging av studier
(1) Styret gjør årlig vedtak om hvilke studieprogram som skal inngå i HiNTs studieportefølje.
(2) Styret vedtar etablering og nedlegging av bevilgningsfinansierte studier med mer enn 60
studiepoengs omfang.
(3) Dekan kan vedta etablering og nedlegging av eksternfinansierte studier, og studier på 60
studiepoeng eller mindre.
§ 4-2. Studieplaner
(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studieprogram som tilbys ved HiNT.
(2) Styret godkjenner studieplaner for nye bevilgningsfinansierte studieprogram med mer enn
60 studiepoengs omfang.
(3) Dekan godkjenner studieplaner for eksternfinansierte studier og for studier på 60
studiepoeng eller mindre, samt endringer i studieplaner for de studietilbud som allerede er
etablert ved avdelingen.
§4-3. Emnebeskrivelse
(1) Dekan godkjenner emnebeskrivelse for alle emner som tilbys ved avdelingen, og avgjør
hvilke emner som skal tilbys som enkeltemner.
(2) Dersom det er tvingende nødvendig, kan det gjøres endringer i emnebeskrivelse i løpet av
studieåret.
§ 4-4. Godskriving og fritak
(1) Studiesjefen avgjør søknader om godskriving av studiepoeng og fritak fra vurdering etter
uhl §3-5. Avgjørelsen gjøres i samråd med dekan.
(2) Det gis normalt ikke godskriving eller fritak for deler av emner.
(3) Det kan ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad.
(4) Studiepoengreduksjon foretas i det emne som gir gunstigste resultat for studenten.
(5) Godskriving og fritak etter uhl § 3-5 skal fremgå på vitnemål og karakterutskrift, med
merknad om grunnlaget for godskrivingen/fritaket.
§4-5. Språk
Språk ved undervisning og vurdering er norsk, med mindre annet er fastsatt i studieplan og
emnebeskrivelse.
§4-6. Tilrettelegging av studiesituasjonen
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(1) Dersom tungtveiende hensyn tilsier det, kan en student med særskilte behov innvilges
tilrettelegging av studiesituasjonen.
(2) Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans som spesifiserer behovet for
tilrettelegging.
(3) Det kan ikke innvilges tilrettelegging som kan medføre en reduksjon av de faglige krav
som stilles ved det enkelte studium/emne.
§4-7. Obligatoriske arbeidskrav
(1) Alle typer arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent for at studenten gis adgang
til vurdering og/eller kvalifiserer for endelig vurdering, skal fremgå av studieplan og
emnebeskrivelse.
(2) Obligatorisk deltakelse kan kun kreves når det er faglig begrunnet.
(3) Rektor kan vedta retningslinjer for obligatorisk deltakelse og arbeidskrav ved HiNT.

Kapittel 5. Studierett
§ 5-1. Vilkår for studierett
(1) For å få studierett må studenten registrere seg og innen fastsatte frister betale
a.
b.
c.
d.

semesteravgift,
kopinoravgift,
avgift til læremidler og materialkostnader knyttet til undervisningen, og
egenbetaling/studieavgift, dersom dette fremgår av studieplan eller avtale

(2) Dersom studieprogrammet krever utdanningsplan må studenten, for å få eller beholde
studieretten, godkjenne utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist.
§ 5-2. Opphør av studierett
Studieretten opphører når studieprogrammet er fullført. Det samme gjelder dersom
studenten
a. selv trekker seg fra studiet,
b. ved forespørsel ikke legger frem originaldokumentasjon brukt i opptaket, eller
c. ikke oppfyller vilkårene i § 5-1.
§ 5-3. Tap av studierett
(1) Studieretten kan tapes dersom studenten
a. har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksis i henhold til denne forskrifts § 6-2,
b. har overskredet den fastsatte grensen utover normert tid jf. denne forskrift § 5-4, eller
c. ikke har avlagt studiepoeng i løpet av siste studieår i det studieprogrammet studenten
har studierett i. Dette gjelder ikke dersom annet er avtalt i individuell utdanningsplan.
(2) Der det fattes vedtak om utestengelse gjelder egne bestemmelser, jfr. uhl §§ 4-8 til 4-10.
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§ 5-4. Normert tid
(1) Normert tid skal fremgå av studieplanen.
(2) Dersom en student er innvilget permisjon, utvides studieretten tilsvarende permisjonens
lengde.
(3) Dersom en student er forsinket utover normert tid og eventuell permisjon, beholdes
studieretten i inntil ett år i tillegg.
§ 5-5. Permisjoner
(1) En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under
svangerskap og til omsorg for barn, jfr. uhl § 4-5. Permisjon kan også gis ved
førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende årsaker.
(2) Permisjon kan kun innvilges for studenter som er tatt opp på studieprogram av minimum
60 studiepoengs omfang.
(3) Normalt innvilges permisjon for inntil ett år av gangen.
(4) En student med permisjon kan fremstille seg til vurdering i permisjonstiden. Det
forutsettes da at pålagte avgifter betales for det aktuelle semesteret.
(5) En student som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på
tilsvarende nivå som før permisjonen, forutsatt at studiet fortsatt eksisterer. Ved
gjenopptakelse av studiene skal det utarbeides en individuell utdanningsplan, og denne skal
normalt være tilpasset gjeldende studieplan for det kullet studenten heretter skal følge.

Kapittel 6. Vurdering
§ 6-1. Vurderingsordninger
(1) Vurderingsordningen skal fremgå av emnebeskrivelsen.
(2) Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving. Innenfor et studieprogram skal
individuell prøving normalt utgjøre minst 50 % av vurderingen.
§ 6-2. Adgang til eksamen
(1) En student som har studierett til studieprogram eller emne, har rett til å gå opp til de
vurderinger som inngår i det aktuelle studiet/emnet.
(2) En kandidat kan først fremstille seg til eksamen når han har oppfylt alle obligatoriske
arbeidskrav som ifølge emnebeskrivelsen må være godkjent før det kan gis adgang til
eksamen.
(3) En student kan ikke fremstille seg til eksamen i samme emne mer enn 3 ganger. Dersom
det kan dokumenteres at sterke velferdsgrunner kan ha påvirket forberedelser til eller
gjennomføringen av eksamen, kan søknad om et 4. forsøk innvilges. Det kan da kreves at
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studenten følger undervisning og/eller gjennomfører nye arbeidskrav. En student kan ikke
fremstille seg til praksis i samme emne mer enn 2 ganger.
(4) Dersom en avsluttende oppgave på minst 15 studiepoengs omfang (fordypnings-/kandidat/bachelor-/masteroppgave) vurderes til ikke bestått, har kandidaten rett til å levere samme
oppgave i bearbeidet form 1 gang. Dette blir da tellende som nytt eksamensforsøk. En
oppgave som er vurdert til bestått kan ikke leveres til ny vurdering.
(5) Dersom en mappeeksamen levert til endelig vurdering vurderes til ikke bestått, har
kandidaten rett til å levere samme mappeeksamen i bearbeidet form 1 gang. Dette blir da
tellende som nytt eksamensforsøk. En mappeeksamen som er vurdert til bestått kan ikke
leveres til ny vurdering.
§ 6-3. Muntlig og praktisk eksamen
(1) I henhold til uhl § 3-9 er muntlig og praktisk eksamen offentlig. Dekan kan avgjøre at
eksamen skal være unntatt offentlighet i det enkelte tilfelle etter ønske fra kandidaten dersom
tungtveiende hensyn tilsier det.
(2) Dersom endelig karakter fastsettes etter justering ved muntlig eller praktisk eksamen, skal
foreløpig karakter på den skriftlige delen senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for
muntlig eller praktisk eksamen. Studiesjefen kan i særlige tilfeller vedta unntak for denne
fristen.
(3) Dersom endelig karakter fastsettes etter justering ved muntlig eller praktisk eksamen, må
det skriftlige produktet være vurdert til bestått karakter før muntlig eller praktisk eksamen kan
gjennomføres.
§ 6-4. Privatister
(1) Den som ikke er tatt opp som student, men som fyller opptakskravene og andre krav for å
gå opp til eksamen i et emne, har rett til å fremstille seg til eksamen i henhold til uhl § 3-10,
dersom vedkommende har søkt innen fastsatt frist.
(2) Privatister må betale semester- og eksamensavgift i henhold til fastsatte satser og frister.
(3) Privatisters rettigheter begrenser seg til adgangen til å delta i offentlige forelesninger der
det ikke er fastsatt egenbetaling,
§ 6-5. Oppmelding til eksamen
(1) Ved å godkjenne utdanningsplanen, blir studenten oppmeldt til ordinær eksamen i de
emner som inngår i utdanningsplanen.
(2) Kandidaten må selv melde seg opp til ny/utsatt eksamen og eksamen i enkeltemner innen
gitte frister.
(3) Kandidaten har selv ansvar for å kontrollere at eksamensoppmeldinger er korrekte.
(4) Kandidaten kan selv trekke seg fra en eksamen innen 2 uker før eksamensdato.
Kandidaten kan selv trekke seg fra praksisperiode innen 1 uke før oppstart av praksisperioden.
Eksamensforsøk vil da ikke bli registrert.
(5) Oppmelding og trekk fra vurdering gjøres via StudentWeb, såfremt ikke annet er avtalt.
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(6) Kandidaten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid, sted og vurderingsordning
for eksamen.
§ 6-6. Spesiell tilrettelegging i vurderingssituasjonen
(1) Studenter som har behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med vurdering, må innen
fastsatte frister søke om dette. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for tilrettelegging
er uforutsett eller akutt.
(2) Søknad om tilrettelegging skal inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans som
spesifiserer behovet for tilrettelegging i vurderingssituasjonen.
(3) Studenter med varig behov for tilrettelegging kan søke om å få innvilget tilrettelegging for
den tiden studieprogrammet er normert til. Studenter som bruker lengre tid enn normert må
søke på nytt.
(4) Spesiell tilrettelegging kan bl.a. være utvidet eksamenstid, endret vurderingsform, og bruk
av hjelpemidler.
(5) Det kan ikke innvilges tilrettelegging som kan medføre en reduksjon av de faglige krav
som stilles ved det enkelte studium/emne.
§ 6-7. Bruk av hjelpemidler ved eksamen
Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelse, og skal
framgå av eksamensoppgaven.
§ 6-8. Fravær fra eksamen
(1) Dersom en student er oppmeldt til eksamen, men unnlater å møte eller levere besvarelse
uten gyldig grunn, regnes dette som 1 eksamensforsøk.
(2) Gyldig grunn kan være sykdom eller andre sterke velferdsgrunner som er dokumentert ved
legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Denne dokumentasjonen skal leveres innen 1 uke
etter eksamensdato eller avbrutt praksis. Studiesjefen avgjør i hvert tilfelle hva som
godkjennes som gyldig fravær. En student har rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel
jfr. uhl § 4-5 (1).
(3) Tilsvarende gjelder for studenter som blir syke underveis i en vurdering.
§ 6-9. Utsatt eksamen - ny eksamen
(1) Utsatt eksamen kan tilbys studenter som kan dokumentere gyldig grunn til fravær fra
ordinær eksamen jfr. § 6-10 (2). Utsatt eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester.
(2) Ny eksamen kan tilbys studenter som ikke har bestått ordinær eksamen. Denne arrangeres
normalt samtidig som neste ordinære eksamen, eller samtidig med utsatt eksamen dersom
sådan arrangeres.
(3) Studenter som har gyldig fravær fra muntlig eller praktisk justering av et skriftlig produkt,
eller som etter slik justering er vurdert til ikke bestått, kan tilbys ny eller utsatt muntlig eller
praktisk eksamen. Det skriftlige produktet vurderes ikke på nytt. Gjennomføring av ny
muntlig eller praktisk eksamen teller som et nytt eksamensforsøk.
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(4) Ny eller utsatt praksisperiode tilbys studenter som har gyldig fravær eller ikke har bestått
den ordinære praksisperioden. Ny eller utsatt praksisperiode arrangeres normalt samtidig som
neste ordinære gjennomføring av praksisemnet.
(5) I studier med progresjonsbestemmelser der videre studier er avhengig av bestått eksamen,
skal studenten få mulighet til å gå opp til ny/utsatt eksamen innenfor samme semester eller i
påfølgende semester. Dette gjelder ikke for ny eller utsatt praksisperiode.
(6) Hvis det arrangeres ny/utsatt eksamen, kan studenter som ønsker å forbedre karakteren og
studenter som ikke har møtt/levert ved ordinær eksamen, gis adgang.
(7) Ved ny eller utsatt eksamen gjelder pensumet som var fastsatt for siste ordinære eksamen i
emnet.
§ 6-10 Ekstraordinær eksamen
En ekstraordinær eksamen kan ved behov arrangeres når et emne opphører. Denne
arrangeres normalt innen ett år etter siste ordinære eksamen i emnet. Dersom slik eksamen
arrangeres, gjelder de samme reglene for oppmelding som ved ordinær eksamen.
§ 6-11. Vurderingsuttrykk. Utregning av endelig karakter.
(1) Vurderingsuttrykket skal framgå av studieplan og emnebeskrivelse. Vurderingsuttrykket
er enten bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for
ikke bestått.
(2) Dersom karakteren i et emne fastsettes på grunnlag av flere deleksamener, skal alle
deleksamener være bestått før endelig karakter gis. Reglene for beregning av endelig karakter
i et emne som består av flere deleksamener, skal framgå av emnebeskrivelse.
(3) Dersom en student har avlagt samme eksamen flere ganger, gjelder den beste karakteren.
§ 6-12. Fusk
(1) Fusk og forsøk på fusk er regulert i uhl §§ 4-7 og 4-8 og gjeldende retningslinjer for
håndtering av mistanke om fusk ved HiNT.
(2) Som fusk ved vurdering regnes blant annet
a.
b.
c.
d.

å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen.
å presentere andres arbeid som sitt eget.
å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder uten tilstrekkelig kildehenvisning.
å gjenbruke eget arbeid som tidligere er vurdert/sensurert ved HiNT eller annen
institusjon uten tilstrekkelig kildehenvisning.
e. å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved f.eks. å ha fusket ved
gjennomføring av arbeidskrav, ved intern prøving eller å ha fusket med oppmøtelister
for obligatorisk deltakelse.
f. ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
(3) Manglende kjennskap til regler for kildebruk, tillatte hjelpemidler o.l. fritar ikke studenten
for ansvar.
(4) Dersom det under en skoleeksamen oppstår mistanke om fusk, skal studenten straks gjøres
oppmerksom på at hun/han vil bli rapportert. Studenten har rett til å fullføre eksamen.
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(5) Dersom det oppstår mistanke om fusk, vil sensur avventes gjennomført/kunngjort. Sensur
gjennomføres og/eller kunngjøres først når det foreligger endelig vedtak om at fusk ikke har
forekommet.
(6) Dersom en student får en eksamen annullert på grunnlag av fusk, regnes dette som ett
eksamensforsøk.
§ 6-13. Sensur
(1) Dekan oppnevner sensorer og klagesensorer i tråd med høgskolens gjeldende
retningslinjer.
(2) Så langt det er mulig, skal kandidaten sikres anonym sensur.
(3) Det skal utarbeides sensorveiledning for skriftlige eksamener. Denne skal være
tilgjengelig for sensor i forbindelse med vurdering.
(4) Sensur skal foreligge innen 15 virkedager, såfremt ikke annet er vedtatt av styret. Sensur
på bachelor- og masteroppgaver med mer enn 20 studiepoengs omfang skal foreligge innen 30
virkedager. For klagesensur gjelder forvaltningslovens frister.
(5) Sensur kunngjøres på Studentweb.

Kapittel 7. Begrunnelse og klage
§ 7-1. Klage over formelle feil ved eksamen
(1) Klage på formelle feil ved eksamen eller sensur er regulert i uhl § 5-2.
(2) En kandidat kan klage på formelle feil ved eksamen innen tre uker etter at han eller hun er
eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Er krav om begrunnelse for
karakterfastsetting eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen fra
kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
§ 7-2. Begrunnelse for karakterfastsetting
(1) Krav om begrunnelse må fremsettes innen 1 uke etter at karakteren er kunngjort.
(2) Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse
fremsettes innen 24 timer etter at karakteren er kunngjort.
§ 7-3. Klage over karakterfastsetting
(1) Klage på karakterfastsetting er regulert i uhl § 5-3.
(2) En kandidat kan klage på karakterfastsetting innen tre uker etter at sensuren er kunngjort.
Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved vurderingen
fremsatt, løper klagefristen fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av
klagen foreligger
(3) Ved muntlig justering av skriftlig eksamenskarakter kan klage på det skriftlige produktet
først fremsettes når den endelige karakteren er kunngjort.
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(4) Ved mappeeksamen kan klage over karakterfastsettingen først fremsettes når den endelige
karakteren er kunngjort.
(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter
sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
(6) Karakterfastsetting på gruppearbeid kan kun påklages når alle gruppens medlemmer
samtykker i klagen.
(7) Ved klagesensur sendes eksamensoppgave, klagers besvarelse og sensorveiledning til
klagesensorene. Hvis det ved plagiatkontroll eller ved førstegangs sensur blir oppdaget
manglende kildehenvisning som ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å opprette sak om fusk, kan
HiNT opplyse om de manglende kildehenvisningene til nye sensorer.
§7-4. Fremsettelse av krav om begrunnelse og klage.
Krav om begrunnelse for karakterfastsetting, klage på formelle feil eller klage på
karakterfastsetting skal fremsettes på fastsatt elektronisk skjema.

Kapittel 8. Vitnemål og karakterutskrifter
§ 8-1. Vitnemål - karakterutskrift
Det utstedes vitnemål og Diploma Supplement (DS) etter avsluttet grad, yrkesutdanning
eller annet utdanningsprogram. For mindre enheter, ikke fullførte yrkesutdanninger eller annet
utdanningsprogram, utstedes karakterutskrift.
§ 8-2. Tilknytningskrav
Studenter som har fått godskriving etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 og som
tilfredsstiller kravene til fullført studium, kan få vitnemål dersom minst 60 studiepoeng av
studiet er gjennomført ved HiNT.
§ 8-3. Utstedelse av vitnemål og endelig karakterutskrift
(1) Vitnemål utstedes kun en gang for hver fullført grad. Dersom en kandidat forbedrer
karakterer som inngår på vitnemålet, skrives det ut karakterutskrift. Dersom en kandidat kan
sannsynliggjøre at vitnemål er tapt, kan det i særskilte tilfeller utstedes duplikatvitnemål.
Dette merkes som duplikat. Det kreves avgift for utstedelse av duplikatvitnemål.
(2) Har studenten klaget i.h.t §§ 7-1 eller 7-3, må studenten avvente resultatet av
klagebehandlingen før vitnemål eller karakterutskrift blir utstedt. Har studenten allerede fått
utstedt vitnemål/karakterutskrift som omfatter den aktuelle eksamen, vil en klage ikke bli
behandlet før vitnemål/karakterutskrift er returnert.
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Kapittel 9. Diverse bestemmelser
§ 9-1. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft fra 1. august 2015. Samtidig oppheves forskrift 15. februar 2012
nr. 244 om eksamen ved HiNT og forskrift 20. juni 2013 nr. 894 om bachelorgraden ved
HiNT.
§ 9-2. Overgangsbestemmelser
For alle eksamener avlagt før 1. august 2015 gjelder forskrift 15. februar 2012 nr. 244 om
eksamen ved HiNT.

30

34/15(V) Ny bachelorutdanning i musikk - prøveprosjekt
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00971-1
Egil Solli

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.05.2015
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34/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner studieplan for bachelor i musikk
med oppstart høsten 2015.
2. Det forutsettes at studiet finansieres innenfor Lærerutdanningens egen
budsjettramme. Det kan ikke påregnes basisfinansiering ved senere budsjettildeling
så lenge studiet kommer i tillegg til eksisterende studieportefølje.

Sammendrag
Søknad om å få «Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen»
etablert som et pilotprosjekt fra høsten 2015 - samt godkjenning av studieplan for
studiet.
Studiet er et pilotprosjekt som tar opp 7 studenter, samkjørt med
faglærerutdanningen i musikk i de fagområdene som har felles tangeringspunkter (se
studieplan).
Bakgrunn







Signalisert behov for ny utdanning rettet mot kulturskolene.
Ny rammeplan for kulturskolen med nye krav i forhold til innhold og kompetanse.
Nye veier å gå innenfor områdene oppvekst og helse.
Det nye studiet kan tilpasses innenfor faglærerutdanningens nye rammeplan på
vesentlige områder.
Behov for nytt marked – flere bein å stå på.
Politisk aktør i utvikling av kulturskolen som en ressurs i lokalsamfunnet – også i
relasjon til helsesektoren.

Markedet må utvides. På landsbasis har vi i dag 130 1.-prioritetssøkere til
faglærerutdanningene i musikk. Vi rekrutterer flest med 47 søkere. Det forteller litt om
markedet. Derfor er det svært viktig at dette blir utvidet. Dette er den første
utdanningen som er skreddersydd for kulturskole-markedet og føringene som ligger i
ny rammeplan for kulturskolen
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Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen
 oppvekst og helse
 bachelorutdanning i musikk (180 studiepoeng)
Søknad om å få «Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen»
etablert som et pilotprosjekt fra høsten 2015 - samt godkjenning av studieplan
for studiet.
Studiet er et pilotprosjekt som tar opp 7 studenter, samkjørt med
faglærerutdanningen i musikk i de fagområdene som har felles tangeringspunkter (se
studieplan).
Bakgrunn







Signalisert behov for ny utdanning rettet mot kulturskolene.
Ny rammeplan for kulturskolen med nye krav i forhold til innhold og kompetanse.
Nye veier å gå innenfor områdene oppvekst og helse.
Det nye studiet kan tilpasses innenfor faglærerutdanningens nye rammeplan på
vesentlige områder.
Behov for nytt marked – flere bein å stå på.
Politisk aktør i utvikling av kulturskolen som en ressurs i lokalsamfunnet – også i
relasjon til helsesektoren.

Markedet må utvides. På landsbasis har vi i dag 130 1.-prioritetssøkere til
faglærerutdanningene i musikk. Vi rekrutterer flest med 47 søkere. Det forteller litt om
markedet. Derfor er det svært viktig at dette blir utvidet. Dette er den første
utdanningen som er skreddersydd for kulturskole-markedet og føringene som ligger i
ny rammeplan for kulturskolen
Opptak – økonomi
Vi tar opp maks 7 studenter. Med så liten gruppe og med samkjøring med
faglærerutdanningen kan vi gjennomføre studiet innenfor tilført ressursramme.
Samarbeidspartnere
Norsk kulturskoleråd. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Oppstart
Høst 2015.
Vedlegg
1. Grunnlagsdokument
2. Studieplan
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GRUNNLAGSDOKUMENT
Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen
oppvekst og helse
3-årig bachelorutdanning i musikk

Etableringen av faglærerutdanningen i musikk i 2006 var et vendepunkt og en berikelse for
vår seksjon, noe som har resultert i et styrket faglig og sosialt miljø, nye stillinger, økt
kompetanse – og ikke minst nivåheving og økt rekruttering. I løpet av få år er bemanningen
økt fra ca. 5 til 20 stillinger, med høy spesialkompetanse. (Viser forøvrig til virksomhetsplan).
Av landets 6 faglærerutdanninger har HiNT høyeste søkertall ved årets opptak.
Søkertall pr. 15. april 2015 (1.-prioritet):
HiNT:
47 studenter
UiA – rytmisk:
44
Hamar:
19
Stord:
11
UiA – klassisk:
8
I 2011 startet arbeidet med ny rammeplan for faglærerutdanningene, hvor HiNT var
representert med en person fra vår seksjon. Rammeplanutvalget fikk store utfordringer da
det på vesentlige punkter erfarte at det ikke var samsvar mellom Rammeplanutvalgets
«landskapsbeskrivelse» og departementets planlagte «kart», som hadde
 fokus på 8.-13. klasse, og
 svært lite fokus på kulturskolen
HiNT sin representant involverte studielederområde musikk i dette arbeidet helt fra første
dag, noe som førte til sterkt engasjement i saken og senere resulterte i et brev, sendt til
Kunnskapsdepartementet. Dette brevet ble underskrevet av alle landets faglærerutdanninger
i musikk – se vedlegg. Trykk fra Rammeplanutvalget og reaksjon fra
utdanningsinstitusjonenes fagmiljø førte til en dispensasjon og oppmyking av aldersfokuset,
men ellers ble det ingen endringer. Bekymringen som ble uttrykt i ovennevnte brev lever
derfor fortsatt.
Fra høsten 2014 trådte den nye rammeplanen i kraft og vi er nå ferdig med det første året
under den nye planen.

Kulturskolen – innhold og ny rammeplan
Studielederområde musikk ved HiNT ser nødvendigheten av å utvikle et studietilbud som er
direkte rettet mot kulturskolene og som samsvarer med føringene gitt i den nye
rammeplanen.

Planen er nå under utarbeidelse og skal trå i kraft i løpet av 2016. Innholdet
som skisseres i planen legger sterke føringer på innhold og kompetanse i
kulturskolene.
Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale
standarder og lokale læreplaner i skoleslaget. Den forutsetter at det
etableres kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging av
kulturskolenes virksomhet. (fra Rammeplan)
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Den nye rammeplanen stiller større krav til kompetanse og gir innholdet en forpliktende og
mer målstyrt retning enn tidligere. Dette vil også påvirke kulturskolenes faglige og sosiale
rolle, spesielt rettet mot områdene oppvekst og helse, i sine respektive kommuner.
Det er lovbestemt at alle kommuner skal ha en kulturskole. Denne basen blir følgelig et viktig
utgangspunkt dersom kommunene har et reelt ønske om å gi gode og differensierte
kulturtilbud til alle ungdommene i fritiden. Signalene vi har fått, bl.a. fra Verdal kommune
(gjennom samarbeidsprosjektet «Spæll i lag»), bekrefter at kulturskolene kan få en svært
viktig rolle i det å møte utfordringene i ungdomsmiljøene, nettopp fordi det er den eneste
lovpålagte møteplassen som kan nå ungdommer flest i fritiden. Dette forutsetter selvsagt at
kulturskolen må anskueliggjøre og til dels omdefinere sin forståelse av målgruppen. Det må
også innebære tiltak for å øke kompetansen på forebygging og forståelse av hva som må til
for å utvikle gode barne- og ungdomsmiljøer. Dette er i tråd med føringene i den nye
rammeplanen for kulturskolen – men det vil også være utfordrende for
utdanningsinstitusjonene, som får ansvar for å utdanne personer med den kompetansen som
kreves. Derfor er det nå viktig at vi etablerer et nytt studietilbud som har fokus på
kulturskolen. På den måten blir vi en viktig aktør for å styrke kulturskolens rettmessige plass i
de enkelte kommunene.
Videreføring av vår faglærerutdanning i musikk er viktig. Faglærerutdanningen har gjennom
årene opparbeidet seg et svært godt rykte, dessuten er den en viktig utdanning på
ungdomstrinnet, spesielt nå i forbindelse med innføring av valgfag. Ved å plusse på et annet
fag som fjerde år (for eksempel norsk), vil studentene faktisk oppnå
undervisningskompetanse i to fag. På den måten er dette en spennende utdanning som vil
være attraktiv i grunnskolen, og i den sammenheng kan fokusområdet 8.-13. klasse forstås.
Flere av våre studenter har valgt en slik løsning med godt hell.
Det nye studiet knyttes ikke opp mot faglærerutdanningens rammeplan, all den stund
kulturskolene ikke ligger under kunnskapsdepartementet. I den fasen vi nå er i, er det viktig
at vi kan stå fritt i oppbyggingen, spesielt ut ifra vårt etablerte samarbeid med Norsk
kulturskoleråd og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Fordypningsområdene i vårt utdanningstilbud blir:
 Et helhetlig oppvekstmiljø
 Helse - Folkehelse
 Eldre som målgruppe
 Musikk-/kulturformidling – konsert og forestilling

Et helhetlig oppvekstmiljø – utdyping
Her tas det utgangspunkt i de utfordringene som kommunene sliter med når det gjelder
ungdomsproblematikk i oppvekstmiljøet: rus, kriminalitet, arbeidsledighet, utestengelse osv.
Verdal var på midten av 2000-tallet en av de kommunene som gikk ut og satte fokus på
problematikken. Erkjennelsen kommunens politikere og administrasjon kom til, resulterte i
igangsettingen av et 3-årig prosjekt kalt ”Oppvekstmiljøet i Verdal – nye veier å gå”.
Musikkseksjonen ved HiNT ble invitert med i årene 2004-07 og spilte en sentral rolle i
prosjektet, finansiert av kommunen, som førte til opprettelse av studiet Spæll i lag (30 stp).
Dette prosjektet satte fokus på ungdomsmiljøene i noen utvalgte oppvekstområder i
kommunen. Ungdommene ble tilbudt ulike kulturaktiviteter med studenter fra Spæll i lag som
pedagoger/formidlere. Våre musikkstudenter gikk inn i miljøet, igangsatte og ledet ulike
musikkaktiviteter, basert på frivillighet og medvirkning. Ungdommene ble tilbudt aktiviteter
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innenfor ulike verksteder som samspill, data-/musikkteknologi, dans, afrikanske trommer etc.
Noen av aktivitetene foregikk også i skoletiden.
Det å bygge selvtillit og tilrettelegge for positiv opplevelse og mestring uten for strenge
prestasjonskrav, var et sentralt utgangspunkt både for planlegging og metodetenkning.
Dessuten var det å betjene kollektiver med aldersulike-/like brukere et vesentlig poeng.
Her lå også en helsegevinst. Skal man imidlertid komme seg inn i en helseforebyggende
posisjon, er det nødvendig å bruke virkemidler som gjør en i stand til å betjene de utsatte
barne- og ungdomsmiljøene. Her fikk vi bekreftet at musikkfaget er et særdeles viktig,
pedagogisk verktøy i kraft av å ha en anerkjent og befestet plass innen ungdomskulturen.
Perspektivene som er skissert her, gjør dette studiet annerledes enn andre musikkstudier i
landet, all den stund det retter seg direkte mot barne- og ungdomsgruppene og de
utfordringene som kommunene sliter med i håndteringen av disse. For å betjene
ungdomsmiljøene og være i stand til å aktivere, engasjere og motivere i tråd med
studieplanens intensjoner, må studentene bruke mye av seg selv innenfor et organisert og
strukturert mønster. Derfor har studiet lagt til rette for en god balanse mellom musikalsk
utøvelse og metodisk tenkning.

Lag og organisasjoner har til alle tider vært sentrale bidragsytere for å gi fritiden til og
barn og unge et innhold, f.eks. gjennom deltakelse i korps, idrettslag og teaterlag.
Disse vil fortsatt ha stor betydning i framtiden. Men for enkelte barn og unge er ikke
disse tilbudene interessante nok. Dette vet vi også gjennom at de fleste barn/unge i
13-14 årsalderen slutter med sine fritidsaktiviteter, samtidig som flere og flere ikke
kommer inn i miljøene – de faller utenfor. Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
reguleres dessuten i stor grad av foreldre og venners tidligere erfaringer og
relasjoner til slike aktivitetstilbud.
Ulike lag og organisasjoner uttrykker ambisjoner om å få flest mulig med, lengst
mulig, i ulike fritidsaktiviteter. En kan imidlertid få inntrykk av at det er vanskelig å
lykkes med dette. Derfor framtvinger det seg en ny og nødvendig tenkning om
kompetanse, både i skolen og i fritiden. Det handler faktisk om en fagliggjøring av
fenomenet «oppvekst i en helhetlig sammenheng» – inklusiv fritid.
Kultur og helse
1. juli 2014 ble Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg etablert i Levanger.
Senterets viktigste oppgave er å bidra til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i
pleie og omsorg. Kompetansesenteret skal være en ressurs som kommuner,
forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og andre interesserte kan spille på.
Miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper på har vist seg å virke positivt på behandling,
livskvalitet, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får
mulighet til å bruke sang og musikk systematisk og terapeutisk, fungerer dette positivt mot
uro, depresjon ved demens og mot utagering i stell og daglige aktiviteter.
Ressurssenteret har invitert Studieområde musikk ved HiNT til et samarbeid for å utvikle et
studium i Kultur og helse, i tråd med det om her er nevnt. Studiet Kultur og helse tar sikte på
å gi kunnskap om kunst og kultur som kilde til opplevelse og gi kompetanse i bruk av
virkemidler på individ-, gruppe og systemnivå. Studiet har både et helsefremmende,
forebyggende og rehabiliterende fokus.

Mye tyder på at dette blir et nytt marked der musikkfaglig kompetanse innenfor dette
feltet blir viktig.
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Utøvelse og formidling av musikk.
Den utøvende delen av dette studiet er viktig, men det blir tydelig rettet mot
målgruppene som skal «serve» oppvekstmiljøene og helseinstitusjoner:
 Barnehager
 Skole – fritid
 Alders og sykeheim
Våre studenter skal i kraft av å være musikere utvikle konsertprosjekter som har
relevans for de målgruppene som er representert innenfor nevnte institusjoner.
Mange av dagens tilbud innenfor dette områdene har både statlig og fylkeskommunal
finansiering:
 Den kulturelle skolesekken (inkludert barnehager)
 Den kulturelle spaserstokken
 Andre konserter gjennom Rikskonsertene
Det pedagogiske fokuset vil også her ha en viktig funksjon, da tilrettelegging,
tilpassing og presentasjon alltid er en viktig basis i all formidling.
Ulike aktører man som musikk-lærer gjerne kommer i befatning med:
Rikskonsertene: Rikskonsertene ble opprettet i 1967, og er i dag landets største
formidler av levende musikk. Konsertene er produsert i samarbeid med utøvere og
aktører innen norsk og internasjonalt musikkliv. Barn og unge er ei prioritert
målgruppe. Hvert år blir ca. 10 000 konserter spilt i skoler, kulturhus,
klubber, konserthus og barnehager over hele landet. (kilde:
http://www.rikskonsertene.no/BarnasVerdensdager/)
Den kulturelle skolesekken: Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever i
landet oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre, levert av profesjonelle
formidlere/kunstnere.
Den kulturelle skolesekken administreres lokalt av fylker og kommuner. Fylkene
velger ut kunstproduksjonene og utformer selv sin egen skolesekk.
Den kulturelle spaserstokken: Er et tilbud for eldre. Ordningen ble etablert i 2007
og er en oppfølging av stortingsmeldingen "Mestring, muligheter og mening.
Framtidas omsorgsutfordringer" utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 og
en avtale om konkretisering av "Omsorgsplan 2015 og 2020", også utgitt av Helseog omsorgsdepartementet.
Mål (kulturdepartementet):
 Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren
 Utvikle gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre
og uttrykk
 Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner
seg i dagliglivet
Det er tidligere nevnt at det er flere tangeringspunkter mellom vår faglærerutdanning
og det nye studiet. Derfor kan deler av studiet samordnes med faglærerutdanningen.
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Denne samkjøringen gjør det også mulig å finansiere studiet innenfor gitt
ressursramme. Dette forutsetter at vi tar opp en liten gruppe (maks. 7 studenter).
Som vist tidligere, er markedet for faglærerutdanningene lite på landsbasis – 130 1.prioritetssøkere. Det ligger mye sårbarhet her og vi må hele tiden være i forkant i
forhold til det samfunnet har behov for, men også sørge for at vi har flere bein å stå
på. Den retningen som denne utdanningen har, betyr at vi nå beveger oss innenfor
et nytt marked som gir oss et langt større nedslagsfelt. Vi ønsker å være i første
rekke her, ikke minst er et tett samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg viktig. Dette vil være det eneste
bachelortilbudet som finnes i landet og vil være viktig for vår seksjon og HiNT, faglig
og økonomisk.
Organisering
Selv om studiet er et eget studium, vil det, som tidligere nevnt, bli samkjørt med
faglærerutdanningen, i og med at flere fagområder er sammenfallende.
Samkjøringen bidrar også til at studentene får utvikle seg innenfor et større miljø.
Dermed oppnås en gunstig dynamikk der studiene beriker hverandre; fellesnevneren
for begge er barn og ungdom, men med forskjellig utgangspunkt. Som
utdanningsinstitusjon har vi et ansvar for å bidra til ny tenkning og utvikling innenfor
kultur, oppvekst og helse. Dette studiet er i så måte et viktig bidrag til en slik utvikling
– her skal HiNT være i første rekke.

Vedlegg til sak
Vedlegg sak
bachelor i musikk - M
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INNLEDNING
Studiet skal gi en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i kulturskole, i kulturlivet for øvrig, og innenfor oppvekst-/helsefeltet.
Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker, med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked.
Utdanningen er organisert i 9 hovedemner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samspill og ensembleledelse, 20 stp
Hovedinstrument, 20 stp
Biinstrumenter, 20 stp
Formidling og konsertproduksjon, 15 stp
Arrangering, komponering (arr/komp) og hørelære, 25 stp
Musikkhistorie og analyse, 20 stp
Profesjonsfag, 45 stp
Bacheloroppgave, 15 stp
Praksis, tilsvarende 70 arbeidsdager

De fleste hovedemnene er delt opp i 2-3 delemner.
Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner
Studenter som tidligere har gjennomført musikkstudier i høyere utdanning, kan søke om å få innpasset disse helt eller delvis til denne utdanningen. Vår institusjon må i tilfellet godkjenne en slik
innpassing.
Med et integrert studieløp, og mye samspill og ensembleledelse også i et utvidet perspektiv, vil det være svært viktig at studenten kontinuerlig er en del av studentkullet.
Deler av studiet samkjøres med faglærerstudiet i musikk.

OPPTAKSKRAV OG RANGERING
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Det gjennomføres i tillegg en opptaksprøve.
Det kreves godkjent politiattest.

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om lovgrunnlag, herunder kulturskolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen

TEST DOCUMENT

TEST DOCUMENT

• har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning
• har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk tenkning
•
•
•
•
•

har bred kunnskap om gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom mennesker
har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
har god kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø
har kunnskap om samisk kultur
har kunnskap om musikkteknologiske emner både som læringsressurs og til bruk i egen skapende virksomhet

FERDIGHETER
Studenten
•
•
•
•
•
•

kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjoner
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn
kan bruke elementer fra samisk kultur
kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan anvende musikkfaglig kompetanse for å styrke helse og omsorg

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
•
•
•
•
•
•
•
•

har evne til å formidle sentralt fagstoff, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt samfunns- og kulturliv i opplæringen
kan anvende forskningsbasert kunnskap i eget arbeid og i undervisning
kan være en brobygger mellom kulturskole, grunnskole og oppvekstmiljøet forøvrig
kan vurdere og reflektere over musikkfaglig arbeid i et folkehelseperspektiv

PRAKSIS
Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringa, og den skal
være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.
Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår. Musikk i en helse- og omsorgsfaglig ramme vil være et
fokusområde i utdanningen.
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Praksisgjennomføring:
• 1. praksisperiode, første studieår: Grunnskole 1.-10. trinn, 20 dgr
• 2. praksisperiode, andre studieår: Kulturskolen, 20 dgr
• 3. praksisperiode, tredje studieår: Fordypningspraksis der musikk inngår i en helse- og omsorgsfaglig ramme, 30 dgr

ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER
Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på ekskursjoner.
Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. De sentrale læringsarenaene er fagstudiene, profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.
Det legges opp til integrerte utdanningsløp i semestrene mellom de ulike emnene. Dette forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.
Studenten vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, med minst én obligatorisk veiledningssamtale i semesteret, samt faglig veileder til bacheloroppgaven.
Fronter er kommunikasjonsplattform for studiet.
I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.
I 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for denne legges med grunnlag i semesterplanene.
All undervisning er obligatorisk. Denne obligatorikk er formelt et arbeidskrav i de ulike emnene. Det forutsettes minst 80 % deltagelse, med unntak av emnet praksisopplæring der det forutsettes 100
%.
Vurdering:
Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet.
Biinstrumenter del 1, Hovedinstrument del 1 og Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. De andre emnene har gradert karakter.
På emner som er delt opp (1, 2, 3) vil karakteren i emnene bli slått sammen til én karakter på vitnemålet.
For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen.

KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON
I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i
den teoretiske og den praktiske delen av studiet.
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TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov
for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «ITtjenester» på HiNT sine nettsider.

INTERNASJONALISERING
Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 4. eller 5. semester. Det er også mulig å legge inn et internasjonalt studium gjennom
bacheloroppgaven.
Nærmere premisser vil bli klargjort i studieåret 2016-17.
Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

KVALIFIKASJON/VITNEMÅL
Ved fullført studium tildeles graden " Musikk: bachelorgradsstudium".
Utdanningen kvalifiserer for musikkpedagogisk arbeid i kulturskole og gir et godt grunnlag for arbeid i kultur- og samfunnsliv for øvrig.
HiNT er i ferd med å utvikle et eget masterstudium i musikk med denne utdanningen som grunnlag.
Studiet gir også grunnlag for å søke andre mastere innen musikk.

STUDIEEVALUERING
Det skal gjennomføres skriftlige evalueringer med studentene en gang pr studieår.
Det legges stor vekt på at studentene driver eget tillitsvalgtarbeid, også med tanke på kontinuerlige evalueringer i studiet.

JOBBMULIGHET
Det er et økende behov for kvalifiserte musikkpedagoger både til de kommunale kulturskolene, og på tvers av sektorene, både innenfor oppvekst- og helsefeltet.
Studiet gir også kunstfaglig kompetanse som gir mulighet for for oppdrag innenfor den kulturelle skolesekken.

KOSTNADER
Studenten må påregne en kostnad i størrelsesorden 10000 kr til ekskursjon.
Det må påregnes en kostnad på ca 6000 kr til dataverktøyene Sibelius og Pro Tools.
I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis mm.
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Refusjon for kostnader i forbindelse med bacheloroppgave, konserter mm. avklares med studieleder.
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Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering
Sammendrag
Forsknings og utviklingsarbeidet er viktig for å utvikle ny kunnskap til studiene og for
våre samarbeidspartnere. KD ber hvert år om rapportering på ulike mål på
forskningsaktiviteten og mange av målene finns for 2014 i Årsrapporten. Vi har laget
denne sammenstilling om forskningsaktiviteten for å vise utvikling over tid og for å
kunne få et overblikk over forskningen og hvordan vi jobber med for å øke
forskningsaktiviteten i HiNT.
I 2014 har vi på nytt en økt eksternfinansiering av forskning og økt antall
publiseringer, mens antall publikasjonspoeng er gått ned i forhold til 2013.
Vedlegg:
Status for forskning i HiNT 2014
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Status for forskning i HiNT 2014
1. Status og måltall for forskning i HiNT
1.1 HiNTs FoU-mål
Alle Norges universiteter og høgskoler har som et av fire sektormål å drive forsknings- og
utviklingsarbeid (FoU). Ambisjonen med FoU-arbeidet er at det skal være på et faglig
internasjonalt nivå og det skal være til nytte for regionen og styrke utdanningene ved
institusjonen. I HiNT har vi forankret målene for FoU-arbeidet i strategiske planer på to
organisasjonsnivåer: i) overordnet for høgskolen, og ii) avdelingene.
I Strategisk plan for HiNT 2013-2016, beskrives hovedmålet for FoU-arbeidet
(virksomhetsområde 2) på følgende måte:
- Høgskolen i Nord-Trøndelag skal i tråd med vår egenart, utføre forskning,
kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.
Målet skal nås gjennom å: I) Styrke forskning og forskningsbasert undervisning.
II) Gi gode forskningsvilkår til gode forskere. III) Bidra til økt studentaktiv forskning IV)
Utvikle og utnytte samarbeid med etablerte forskningsmiljø V) Øke antall publiseringer i
akkrediterte tidsskrift VI) Utvikle praksisnær FoU i dialog med arbeidsliv og praksisfelt i
regionen VII) Øke omfanget av eksternt finansiert FoU-virksomhet.

1.2 Vitenskapelig publisering
Det å øke antall publiseringer i akkrediterte tidsskrift er et resultatmål. Hvordan det skal nås, i
form av tiltak og virkemidler, blir i stor grad bestemt innen hver avdeling. HiNT har
tradisjonelt hatt en relativt lav andel akkrediterte publikasjoner i forhold til en rekke andre
høgskoler. I følge Database for statistikk om høgere utdanning (DBH) hadde HiNT 35
publikasjonspoeng i 2010, 55 publikasjonspoeng i 2011, 59 publikasjonspoeng i 2012, 90
publikasjonspoeng i 2013 og 70 publiseringspoeng i 2014 (Figur 1). Publikasjonspoeng er et
vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for
universiteter og høgskoler. De 70 publikasjonspoengene i 2014 er en merkbar nedgang fra
2013, men samtidig det nest høyeste nivå noen gang for HiNT. I 2013 ble det publisert hele 7
monografier mens det i 2014 ble publisert 1 monografi. Det var store forskjeller mellom
avdelingene i antall poeng og publikasjoner med desidert flest fra Avdeling for
lærerutdanning (Tabell 1). 2014-poengene er et resultat av at HiNT-ansatte har vært med på i
alt 116 publikasjoner. Dette er et gledelig høyt antall - da det er et mål på forskningsaktivitet.
Aldri før har vi vært involvert i så mange vitenskapelige publikasjoner. Publikasjonene
fordeler seg på 58 i form av periodika artikler, 57 antologiartikler og 1 monografi (Tabell 1).
En annen interessant observasjon for 2014, er at vi hadde så mye som 57 antologiartikler.
Blant alle de statlige høyskolene hadde vi andelsvis (64 %) flest publikasjonspoeng produsert
gjennom antologiartikler. Dette kan være et uttrykk på vår publikasjonskultur. Totalt syv av
publikasjonene var på nivå II, mens 109 var på nivå I.
Endringene fra ett år til et annet trenger ikke vise varige forhold, men kan være en indikasjon
på utvikling. Det er også viktig å være klar over at antall vitenskapelige publikasjoner
inneværende år er et resultat av prosesser som startet for minst et par år siden og ofte mange
år siden. Det vil derfor oppstå tilfeldige variasjoner mellom år innen en institusjon.
Statistikken for de siste fem årene viser imidlertid tydelig at de statlige høyskolene samlet sett
øker sitt vitenskapelige publikasjonsvolum, og endringen fra 2013 til 2014 forsterker denne
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trenden. På HiNT har vi de siste årene forsøkt å jobbe systematisk med tiltak og
ressursfordeling for å lykkes bedre med FoU-arbeidet. DBH viser overfladisk statistikk, derfor
er det viktig å prøve å forstå de underliggende årsaksmekanismene.
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Figur 1. Antall vitenskapelige publikasjoner og antall publikasjonspoeng for i HiNT i
perioden 2007 – 2014. DBH 2015

Tabell 1. Antall publikasjonspoeng og antall vitenskapelige publikasjoner for HiNT i 2014.
Publ.
Antall publikasjoner
poeng
Kvalitetsnivå og publikasjonsform
Avdeling

Totalt:

70,2

116

109

7

58

Antolo
.
artikle
r
57

Avdeling for næring,
samfunn og natur
Avdeling for
lærerutdanning
Avdeling for helsefag

22,0

41

40

1

21

20

0

43,3

56

52

4

19

36

1

4,9

26

24

2

23

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Avdeling for trafikk‐
lærerutdanning

Antall

Nivå
1

Nivå
2

Periodik
a
artikler
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Resultatbasert finansiering på forskning har ført til at vitneskaplig publisering har økt i UHsektoren. Publisering per faglig stilling (Undervisning, forskning og formidlingsstilling, UFF)
er en indikator som brukes i Tilstandsrapporten for høyere utdanning for å få et
sammenlignbart bilde på forskningsaktiviteten mellom institusjonene. I rapporten står HiNT
oppført med 0,26 publiseringspoeng per faglig stilling i 2014, 0,33 poeng i 2013 og 0,22 i
2012. Vi registrerer at det er en nedgang i forhold til toppåret 2013 (se Figur 2).
Gjennomsnittverdien blant de totalt 18 statlige høyskolene (hvor de vitenskapelige ikke er
medregnet) var 0,42 publiseringspoeng per UFF-stilling. Det var tre høyskoler som hadde
lavere snittverdi enn HiNT, henholdsvis høyskolene i Nesna, Stord/Haugesund og Harstad.
Høyskolen i Sør-Trøndelag ligger på plassen rett over HiNT med sine 0,28 poeng per UFFstilling. De tre statlige høyskolene med høyest snittverdier i 2014 var Samisk høyskole (0,85
poeng/UFF-stilling), Høyskolen i Telemark (0,60 poeng/UFF-stilling) og Høyskolen i Gjøvik
(0,55 poeng/UFF-stilling). Uten sammenligning for øvrig har universitetene et samlet snitt på
0,98 publiseringspoeng per UFF-stilling.
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Figur 2. Publiseringspoeng per faglig stilling i HiNT og gjennomsnitt for alle høgskoler i
perioden 2007 – 2014. DBH 2015
Forklaringene på hvorfor antall publikasjonspoeng varierer mellom høgskoler er sammensatt,
men en åpenbar årsak er antall årsverk fagansatte og andelen tildelt FoU-tid. Dernest er det
nærliggende å tro at fordelingen av stillingskategorier spiller inn. DBH-tall fra oktober 2014,
viser følgende antall årsverk blant de ulike undervisnings- og forskerstillingene på HiNT: 1,0
amanuensis, 9,2 dosent, 50,6 førsteamanuensis, 27,9 førstelektor, 126,0 høgskolelektor, 23,4
høgskolelærer og 9,3 professor. Høgskoler som har en høy andel ansatte med doktorgrad
(altså førsteamanuensisser og professorer), må også forventes å ha gode publiseringstall.
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Kompetanse og sammensetning av fagansatte kan påvirkes gjennom kompetanseutvikling
blant nåværende ansatte og gjennom rekruttering. Utførelse av forskning på et høyt
internasjonalt nivå, gjøres i hovedsak av forskere med fullført doktorgrad og av PhDstipendiater i samarbeid med erfarne forskere. Vi anser derfor andelen fagansatte med
doktorgrad som en viktig faktor for kunne oppnå høye publikasjonstall.
Det er imidlertid også andre forhold ved en høgskole som avgjør omfanget av vitenskapelig
publisering. Det handler om ressurser til å kunne drive med forskningsarbeid. Tid til å drive
forskningsarbeid kan være en knapp ressurs. Fagansatte som er motiverte og dyktige har
muligheter til å utvide rammen med FoU-tid i HiNT. Det gjøres gjennom å søke interne og
eksterne FoU-midler. De interne midlene er meget begrenset, og bør først og fremst brukes
som egeninnsats for å få eksterne midler. De eksterne FoU-midlene er i realiteten nærmest
ubegrenset. Utfordringen ligger i å vinne fram i konkurransen om de eksterne
forskningsmidlene.

1.3 Kunstnerisk utviklingsarbeid
Universitets- og høgskoleloven av 1995 sidestiller kunstnerisk utviklingsarbeid med
forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid legges allikevel ikke til grunn for den offisielle FoUstatistikken i UH-sektoren og gir heller ikke vitenskapelig publiseringspoeng. HiNT har
tradisjon for å produsere et høyt antall kunstneriske utviklingsarbeider, se tabell nedenfor.
Tabell 2. Publikasjoner fra kunstnerisk utviklingsarbeid, 2012-2014.
Publikasjonsår
Kunstneriske
Kunstneriske og museale
produksjoner
presentasjoner/produkter
2012
30
3
2013
19
4
2014
9
7

1.4 Ressurser brukt til FoU
Forventning til forskningsaktiviteten vil være relatert til de ressurser som er satt av til FoUarbeidet. Det brukes ressurser til FoU fra flere poster i HiNT sitt budsjett, og det jobbes
kontinuerlig med å få ekstern finansiering av FoU-prosjekter. I 2014 ble det brukt 42 mill.
NOK til FoU-arbeid i HiNT, fordelt mellom postene: 1) finansiering av stipendiater og
professorkvalifiseringsløp, 2) interne FoU-midler, og 3) innhentede eksterne FoU-midler
(Figur 3). I tillegg har hver faglig tilsatt 250 timer til faglig oppdatering, utviklingsarbeid
innen undervisning og FoU i sin arbeidsplan. Faglig oppdatering og FoU brukes til ajourhold
av faglig kompetanse og FoU-arbeid. 150 av disse arbeidstimene skal dokumenteres i
arbeidsplanen og godkjennes av nærmeste faglig leder. Disse timene er i noen utstrekning
brukt til FoU, enten til mindre prosjekert uten ekstern finansiering eller som egeninnsats i
eksternt finansierte FoU-prosjekter. Noe av tiden er også brukt til pedagogsik
utviklingsarbeid. Fordeling mellom pedagogsik bruk og FoU bruk er det vanskelig å anslå.
Når det gjelder professorer og dosenter i HiNT har de 50 % forskningstid, men det bør
forventes at de skaffer eksterne prosjektmidler for å få kostandsdekking av denne
tidsressursen.
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Figur 3. Samlede ressurser (målt i mill NOK) brukt til til FoU i HiNT i perioden 2010 – 2014,
hvor tallene for «eksterne FoU-midler» er hentet fra regnskapet, «interne FoU-midler» er
timer i arbeidsplan omregnet i kroner i forhold til en gjennomsnittsats per årsverk på 700 000
kr. (reduksjon på 6000 arbeidstimer fra 2013), midler til «stipendiater og
professorkvalifisering» er i henhold til midler avsatt (og brukt) i budsjettet, antall årsverk
stipendiater og gj.snittsats på 700 000 kroner, og «egenutviklingstid faglig ansatte» er DBHdata tilsatte, UFF-stillinger fratrukket stipendiater, (egenutviklingstid satt til 250 timer per
årsverk ihht arbeidsvilkår for faglige ansatte). Tallene fra 2012 og 2013 er korrigert pga av
dobbeltelling av stipendiater.
.

1.5 Eksternfinansiering av FoU-prosjekter
Vi har en omsetning i eksternt finansierte FoU-prosjekter på i underkant av 18 mill. kroner,
og det er gledelig at vi ser en positiv tendens de siste årene for avdelingene Helsefag og
Lærerutdanning (se figur nedenfor). Av den totale omsetning på FoU har avdeling NSN i
mange av de siste årene stått for nesten halvparten eksternfinansieringen.
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Figur 4. Omsetning i eksternt finansierte FoU-prosjekter ved hver avdelingen og samlet for
HiNT i perioden 2009-2014.

1.6 Stipendiater
Interne midler som går til finansiering av PhD-stipendiater utgjør en betydelig andel av det
totale beløpet som HiNT har til rådighet for å utføre FoU-arbeid. Våre stipendiater er viktige
ressurser for at vi skal nå våre uttalte FoU-mål. Det er derfor viktig at vi forvalter våre
stipendiater på en best mulig måte – og at de benyttes som en del av vårt forskningsstrategiske
arbeid.
Antall stipendiater og gjennomføring
Stipendiater i HiNT kan være finansiert via bevilgningen fra KD = HiNT stipendiater.
Stipendiatene kan også være tilsatt som stipendiater ved andre institusjoner, som regel NTNU
(Tabell 3). Til den bevilgningen HiNT får fra KD følger det med et måltall for antall
stipendiater vi skal ha (Tabell 3). HiNT fikk i 2014 penger til 14 stipendiatstillinger, og med
tildelingsbrevet for 2015 fikk vi en ny stilling. I forhold til disse midlene bør vi i gjennomsnitt
ha 3-4 disputaser pr år. Vi har på nåværende tidspunkt 27 ansatte HiNT-stipendiater (se Tabell
3). Fra 2007 til og med 2014 har i alt 33 av våre tilsatte disputert for doktorgrad. Da er det
inkludert både stipendiater finansiert av HiNT og de som har hatt annen finansieringskilde.
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Tabell 3. Finansiering, antall stipendiater, ferdigstilte dr. grader finansiert av HiNT og andre
institusjoner som er registrert i DBH.
Årstall

Penger til
HiNTstipendiater
(i 1000 kr)

Antall tildelte
stipendiatstilli
nger fra KD

Antall
ansatte
stipendiater
finansiert av
HiNT

Antall stipendiater
finansiert/delfinan
siert av eksterne
eller ansatt ved
andre
institusjoner

Tilsatte
stipendiater
i løpet av
året

Antall HiNT
stipendiate
r
avsluttet
med
disputas

2007
2008
2009
2010
2011
2012

5.524
6.400
7.618
9.160
9.474
12.709

10
12
13
14
14
14

18
20
25
25
22
25

9
9
8
8
8
5

3
3
6
5
4
8

7
2
0
3
8*
0

3
4

9**
4***

2013
14
26
0
2014
13.020
14
24
2
* herav 6 HiNT-stipendiater og 2 med annen finansiering
** herav 8 HiNT-stipendiater og 1 med annen finansiering
*** herav 2 HiNT- stipendiater og 2 med annen finansiering

1.7 Forskningsformidling
HiNT legger stor vekt på praksisnær kunnskap og både vitenskapelig og populærvitenskapelig
formidling av kunnskap har stor betydning for oss. I forbindelse med forskningsformidling til
allmennheten, har HiNT jobbet målbevisst med formidling gjennom media. Et eksempel er
konseptet ”speed-dating” av forskere under ettermiddagssendinger på NRK-radio Trøndelag.
Dette startet i 2013, pågår fremdeles og høster positive tilbakemeldinger. HiNT koordinerer
dette på vegne av Helse Nord-Trøndelag, SINTEF, HiST, NTNU og TFoU.
Hvert år avholder HiNT en rekke seminarer og konferanser. Det er ulike målgrupper for disse
arrangementene, deriblant næringsliv og offentlige ansatte, fagfolk og forskere. HiNT har
blant annet i samarbeid med Norges Idrettsforbund og HUNT forskningssenter, arrangert
Nasjonal folkehelsekonferanse. Et annet eksempel er en konferanse om grønn
næringsutvikling som ble arrangert i samarbeid med Partnerskap Namdalen og næringsaktører
innen grønn omsorg, reiselivsnæringen og landbruket.
Forskningsdagene 2014: Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer
forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for
allmennheten på nye og spennende måter. I tradisjonen tro bidro HiNT merkbart med
forskningsformidling i Nord-Trøndelag under Forskningsdagene den 17.-28. september 2014.
HiNT har vært primus motor og koordinert Forskningsdagene i Nord-Trøndelag gjennom en
årrekke. Forskningsdagene har arrangementer på alle fire studiesteder, i tillegg til mange
andre arenaer. Det ble i 2014 daglig dekning på NRK og lokalavisene. Tema for
Forskningsdagene 2014 var kommunikasjon, og under åpen dag ved HiNTs Campus Namsos
ble det holdt en forelesningsrekke som speilet ulike former for kommunikasjon. Og i
samarbeid med Vitensenteret arrangerte seksjon for Medieteknologi v/ Høgskolen i NordTrøndelag «Tekno-torg», med en rekke spennende aktiviteter. Øvrige arrangement som kan
nevnes avholdt under Forskningsdagene 2014 i Nord-Trøndelag er:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

07.09, Steinkjer: Soppkontroll og sopputstilling
18.09, Levanger: HUNT 30 år. Åpning av jubileumsprogrammet.
19.09, Levanger:Fagdag 1 ved HUNT forskningssenter.
23.09, Levanger: «Itjnå tvil. Det virke!»
24.09, Namsos:Åpen dag ved HiNTs campus Namsos
24.09, Mære: Konferanse om kortnebbgåsa (Mære landbruksskole).
24.09, Mære: Landbruk og klimagasser - samarbeidsprosjekt mellom Mære og
Bioforsk.
25.09, Stjørdal: Hvordan oppnå gode holdninger og adferd i trafikken?
25.09, Steinkjer: Folkemøte om kommunesammenslåing.
26.09, Steinkjer:Tekno-torg.
26.09, Levanger:Fagdag 2 ved HUNT forskningssenter.
27.09, Levanger: Åpen dag ved HUNT Forskningssenter.
01.10, Levanger: Jubileumsmarkering av Høgskolen i Nord-Trøndelag 20 år.
02.10, Steinkjer:Dialogseminar: Ungdom og medvirkning - Hvordan involvere, skape
engasjement og gi rom for ungdommen i utviklingen av deres lokalsamfunn?

2. Vurderinger, tiltak og pågående prosesser iverksatt for
å styrke vår forskningsaktivitet
2.1 Fokus på forskningskultur og prosjektarbeid
Tiltakene innen forskning er nært knyttet til HiNTs virksomhetsmål 2, det vil si «2.1 øke
produksjon av FoU-basert kunnskap og kunstnerisk utviklingsarbeid», «2.2 øke omfanget av
eksternfinansiert FoU med regional relevans», og «2.3 konsentrere FoU-aktiviteten innen
helse, oppvekst og næring».
Mer og tyngre forskningsaktivitet må skje gjennom en stegvis opptrappingsprosess. Vi tror
valg av strategi og iverksatte tiltak har stor betydning for utviklingen. Det handler i stor grad
om å bygge kultur for forskning. I 2014 har vi jobbet bevisst med å motivere til forskning.
Dette er gjort med forskningsteamets medlemmer som viktige bidragsytere og med
forskningsfokus fra ledere på alle nivå i organisasjonen. Forskningsteamet har kjørt prosesser
med forskningsgrupper i sin avdeling, der de selv har satt seg mål for utvikling av gruppens
forskningsaktivitet og bruker det som verktøy for å utvikle gruppen. Dette har fungert meget
godt på avdeling for helsefag. Vi opplever at kulturer endrer seg i riktig retning og at
forskningsaktivitet oppfattes som et viktig bidrag til utdanningskvalitet.
Team- og prosjektarbeid er i stor grad den gjeldende arbeidsformen for forskningsarbeid.
HiNT har vært relativt flinke til å innhente FoU-finansiering fra Interreg-programmet SverigeNorge og regionale aktører. Vi må derimot bli bedre på å få bevilget finansiering fra
Forskningsrådet og EU (andre program enn Interreg Sverige-Norge) til forskning. I
Kunnskapsdepartementet sitt tildelingsbrev 2015 til HiNT er deltagelse i Horisont 2020
oppgitt som en ny måleparameter for forskningskvalitet. Skal vi øke vår eksternfinansierte
FoU-virksomhet, må vi løfte fram prosjektarbeid som arbeidsform. Et av tiltakene som
Forskningsteamet gjennomførte i fjor, var kurs i vitenskapelig søknadsskriving. Målet var å
øke kvaliteten på våre søknader, og gjennom det oppnå økt tildeling i en stadig tøffere kamp
om midler.
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2.2

Regional relevans

HiNT jobber aktivt med å koble sin forskning i enda større grad tettere sammen med
praksisfelt og studenter for å skape innovasjon og utvikling i regionen. I den sammenheng er
det derfor gledelig å trekke fram suksessen vi har hatt med våre søknader til utlysningstypen
Strategiske institusjonsprosjekter i Regionalt forskningsfond Midt-Norge. I den
temaspesifikke utlysningen fra oktober i fjor innen verdikjede mat – grønn sektor, fikk
prosjektet «Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og
næringsutvikling» tilslag på 3,24 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond. Det var svært
gledelig å få tilslag på denne søknaden, i sterk konkurranse med andre gode søknader. Og det
er spesielt spennende å nå frem i forhold til et trekantsamarbeid med et lokalt grønt
kompetansemiljø i Lierne og Norges ledende FoU-miljø innen naturforskning, NINA, i
Trondheim. I tillegg deltar vi med søknader på en lignende utlysning, men der det er tematisk
åpent og opp til institusjonene og de regionale samarbeidspartnerne å definere hvilke områder
prosjektene skal omfatte. Formålet med ordningen er å bygge opp og styrke den langsiktige,
regionalt relevante og strategiske kompetansen i regionens forskningsmiljø. Prosjektene skal
bidra til å styrke forskningsmiljøer av høy kvalitet eller bygge opp nye miljøer på områder av
strategisk betydning for regionen. Det er en to-trinns søknadsprosess, hvor to av tre HiNTprosjektskisser ble tildelt 130.000 kr hver for å utarbeide en hovedsøknad. Våre to prosjekter
er “Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity” og «Nettbasert
selvhjelpsprogram for psykiske lidelser – Utvikling og evaluering av et selvhjelpsprogram
som integrerer spillelementer (gamifiction)». Det er ennå ikke avklart, men skulle vi være så
heldige å få tildelt midler vil det åpne opp for en betydelig ekstra forskningsaktivitet på HiNT.
Begge våre ønskede prosjekter har en total kostnadsramme på litt i underkant av 10 millioner
kroner over en 3-års periode. Det kan også være verdt å nevne at rektoratet ved HiNT har
bevilget 500.000 kr i friske interne midler til de omtalte HINT-prosjektene som måtte få
tilslag på denne utlysningstypen i Regionalt forskningsfond i 2014/2015.

2.3

Stipendiater

I 2014 disputerte fire HINT-ansatte til graden PhD. Erfaringsmessig er det en utfordring å få
stipendiatene ferdig med doktorgraden innenfor normert tid. Vi ønsker derfor at alle nye
stipendiater blir tilknyttet en forskergruppe med et definert forskningsprosjekt. Vi tror det
skaper større læringsutbytte, økte forventninger og mer fornøyde stipendiater. Et godt
eksempel mener vi er de to stipendiatene som i 2014 ble ansatt gjennom tildelte hovedmidler
fra Landbruks- og matdepartementet. Disse to stipendiatene er prosjektmedarbeidere under to
store eksternfinansierte forskningsprosjekter (henholdsvis «Optibeef» og «Grazeland») hvor
det samarbeides på tvers av en rekke tunge forskningsaktører. Den ene stipendiaten er
immatrikulert ved PhD-programmet til NMBU mens den andre ved Sveriges
landbruksuniversitet (SLU), og begge har en involvert biveileder på HiNT.
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2.4

Kvalifiseringsløp til professor og dosent

Motiverte og vitenskapelig kompetente forskere er premisser i forskningsverden. Det er derfor
viktig å kunne tilby rom for forskning og publisering blant våre fremste forskere. HiNT har
øremerket midler for å tilby noen av våre fagansatte et kvalifiseringsløp til professor eller
dosent. Det betyr at de får 50 % tid til FoU i tre år for å kvalifisere seg til professor eller
dosent. De første startet i 2010 og det var i alt 6 personer i slike løp høsten 2014.

2.5

Internasjonalisering

I den foreslåtte strategiske handlingsplanen for Internasjonalisering 2015-2018, oppgis det
følgende målsettinger: I) Øke andelen av ansatte med forskningskompetanse og internasjonale
nettverk til 50% av de faglig ansatte. II) Øke totalomfanget av forskningsaktivitet med
internasjonalt samarbeid. Det tilstrebes at både internt og eksternt finansierte FoU-prosjekt
skal ha internasjonalt samarbeid. III) Økt forskningsfinansiering fra internasjonale kilder til
5% av HiNTs totalomsetning. IV) Utnytte internasjonale forskningsnettverk til å etablere
gode mobilitetsaktiviteter for ansatte og studenter.
De instanser som deler ut forskningsmidler stiller i økende grad krav om samarbeid på tvers
institusjoner og landegrenser. Det er derfor gledelig å se at vi har mange målrettede prosesser
på gang hva gjelder nettverksbygging mot viktige forskningsmiljø både nasjonalt og
internasjonalt. Og mange av disse er knyttet opp mot planlagte og igangsatte
forskningsprosjekter. Et eksempel i denne sammenheng er prosjektet «Slow Adventures in
Northern Territories» (SAINT). Prosjektet ledes av University of the Highlands and Islands i
Skottland og hvor det inngår 10 forskningspartnere (deriblant HiNT) fra ulike land rundt
omkring i Europa. Prosjektet er finansiert gjennom Interreg-programmet Nothern Peripherry
and Artic Programme.

2.6

Forskningsetikk

Et aktivt forhold til etikk bidrar til å ivareta hensynet til enkeltpersoner og samfunn. Derfor
skal etisk refleksjon være gjennomgripende for alt FoU-arbeid ved HiNT.
De nasjonale forskningsetiske komiteene har som nasjonal rådgivende instans i
forskningsetikk initiert Forskningsetisk forum. Forumet skal være en ressurs for medlemmer i
forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk på forskningsinstitusjonene i Norge.
Målet med forumet er å lage en arena for samarbeid og erfaringsutveksling for alle dem som
arbeider med forskningsetikk på lærestedene, for slik å styrke kvaliteten på undervisningen i
forskningsetikk i PhD-utdanningen og arbeidet i utvalgene.
HiNT fikk nylig en henvendelse fra Forskningsetisk forum hvor de blant annet ønsket å få
vite om vi har etablert et forskningsetisk utvalg. Svaret er at vi på HiNT for tiden jobber med
å få nedsatt et eget forskningsetisk utvalg, og er inne i en prosess med å utarbeide mandatet
for utvalget. Slik situasjonen er per i dag, fungerer forskningsteamet som et bindeledd mellom
avdelingene og rektorat vedr. forskningsaktivitet på HiNT, og forskningsetikk er et av
områdene som berører forskningsteamet.
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