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MØTEINNKALLING
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Arkivkode:

29.10.2015 kl. 10:00
A-306, Steinkjer
15/00013
012

Mulige forfall meldes snarest til Jorunn Aurstad.

Innkallingen er sendt til:
Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye
Tone Jørstad
Christian Stav
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen
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SAKSKART

Side
Vedtakssaker

64/15

15/0003916

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

65/15

14/0075613

(V) Referatsaker og orienteringer

12

66/15 15/01786-1

(V) Studieportefølje 2016/2017

41

67/15 15/00308-3

(V) TLU-organisering

81

68/15 15/01787-1

(V) Valgreglement for Nord universitet

83

69/15 15/01788-1

(V) Bachelor i Økonomi og landbruk

98

70/15 15/01789-1

(V) Avslutning av prosjekt ECTS-Label og
studiehåndbok på engelsk, fra sak 2013/38

122

71/15 15/01373-3

(V) Styrehonorar

123

72/15 14/00543-9

(V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag
utenfor rammen

128

73/15

Eventuelt

B-sak: Nøkkeltall
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64/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00039-16
012
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
64/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner protokoll fra møtet 30.09.2015.
Sammendrag
Det har kommet tilbakemelding om tre endringer i protokollen:
•

På listen over de som var tilstede på styremøte, tas Steinar Nebb tatt inn.

•

Sak 59/15 - ordlyden i protokolltilførsler endres for disse ikke skal få form som et
styrevedtak, til:
o Helse og oppvekst må tydeliggjøres som strategiske satsingsområder i det
nye universitetets faglige profil.
o Begrepet i sikringsbestemmelsen for representasjon i det nye styret
(«anbefales») må erstattes med «det skal innføres», og bestemmelsen må
også gjelde etter 2019.
o TLU må sikres instituttstatus og egen ledelse fra 1. januar 2016, og TLU må få
mulighet til å velge fakultetstilhørighet fra 1. januar 2017. At universitetet
erkjenner et nasjonalt ansvar for trafikklærerutdanning må anføres i
plattformen.
o Fra 01.01.2017 må det etableres et eget fakultet for lærerutdanning i det nye
universitetet. Fakultetet skal ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag. Det bør
opprettes et dr.grads-løp i dette lærerutdanningsfakultetets regi så snart det er
faglig grunnlag for det.
o Det må i plattformen uttrykkes ambisjon om at helsefagmiljøene over tid skal
utvikles i retning av å bli et eget fakultet med ledelse plassert i NordTrøndelag.

•

Sak 62/15 - formuleringen i kulepunkt to under møtebehandling, endres til: «Styret ba
om at man …»

Alle tre endringene er tatt inn i protokollen.
Vedlegg:
Møteprotokoll fra 30.09.2015

Steinar Nebb
rektor
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MØTEPROTOKOLL
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
Dato:
Sted:
Arkivsak:

30.09.2015 kl. 8:30 – 11:00
Scandic Hell, Værnes
15/00013

Tilstede:

Bjørg Tørresdal – styreleder
Reidar Bye - nestleder
Tone Jørstad
Christian Stav
Grethe Bøgh Næss
Aina Elisabeth Hildrum
Roar Tromsdal
Kåre Haugan
Bjørn Heistad
Hege Døllner Amdal
Christoffer Hauge Johannessen
Steinar Nebb

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Bente Aina Ingebrigtsen - prorektor
Kristin Bratseth – dekan
Rikke Mo Veie – dekan
Joar Nyborg – dekan
Egil Solli – dekan
Beate Aspdal – direktør
Margrethe M. Solli – studiesjef
Olav Frigaard – seksjonssjef for kommunikasjon og
utvikling Tomm Sandmoe – økonomisjef
Tor Dybdahl-Holte – infoleder
Studentorganisasjonen ved Kevin Hovdahl Holmli
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
56/15

15/0003914

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

57/15

14/0075611

(V) Referatsaker og orienteringer

3

(I) Budsjettprosessen HiNT 2016

3

(V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom
Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og
Høgskolen i Nord-Trøndelag

4

(V) Forslag til ny og revidert forretningsorden

6

(V) Delårsregnskap 2. tertial 2015

6

(V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering
2015-2018

7

58/15 14/00543-7
59/15

14/0079934

60/15 15/01373-4
61/15

15/0091412

62/15 15/00931-3
63/15

14/0079935

(B-sak) Innmelding av liste med navn/eksterne
styrekandidater til fusjonsstyre/nytt styre

7

64/15

14/0079938

(B-sak) Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjonsog utviklingsprosjektet i det nye universitetet

8

B-sak: Nøkkeltall
B-sak: Notat fra avd. helsefag
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56/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
56/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet 27.08.2015.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet 27.08.2015.

57/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.

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

Saknr
71/15
57/15
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58/15 (I) Budsjettprosessen HiNT 2016
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
30.09.2015

Saknr
58/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar saken til orientering.

59/15 (V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
2 IDF-utvalget sentralt

Møtedato
30.09.2015
28.09.2015

Saknr
59/15
73/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland/
Høgskolen i Nesna med virkning fra 1.1.2016. Den fremforhandlede plattformen
legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering av fusjonen.
Møtebehandling
Forslag fra Roar Tromsdal om å endre rektors innstilling, for å sikre likelydende
innstilling med UiN. Endringen besto i å endre ordet «vedtar» til «anbefaler».
Roar Tromsdal, Kåre Haugan og Bjørn Heistad fremmet alternativt forslag til vedtak:
Styret kan ikke slutte seg til fusjonsplattformen slik den nå foreligger. Den forelagte
plattformen er utilstrekkelig og må videreforhandles med utgangspunkt i følgende:
 Helse og oppvekst må tydeliggjøres som strategiske satsingsområder i det
nye universitetets faglige profil
 Begrepet i sikringsbestemmelsen for representasjon i det nye styret
(«anbefales») må erstattes med «det skal innføres», og bestemmelsen må
også gjelde etter 2019.
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TLU må sikres instituttstatus og egen ledelse fra 1.januar 2016 og TLU må få
mulighet til å velge fakultetstilhørighet fra 1.januar 2017. At universitetet
erkjenner et nasjonalt ansvar for trafikklærerutdanning må anføres i
plattformen.
Fra 1.1.17 etableres det et eget fakultet for lærerutdanning i det nye
universitetet. Fakultetet skal ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag. Det skal
opprettes et dr.grads-løp i dette lærerutdanningsfakultetets regi så snart det er
faglig grunnlag for det.
Styret ønsker nedfelt i plattformen en uttrykt ambisjon om at helsefagmiljøene
over tid skal utvikles i retning av å bli et eget fakultet med ledelse i plassert i
Nord-Trøndelag

Votering
Forslagene ble satt opp mot hverandre. Innstilling fra rektor ble ved vedtatt med 8
mot 3 stemmer.
Vedtak
Styret anbefaler fusjon mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i
Nordland/ Høgskolen i Nesna med virkning fra 1.1.2016. Den fremforhandlede
plattformen legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering
av fusjonen.
Protokolltilførsel fra Roar Tromsdal, Kåre Haugan og Bjørn Heistad:


Helse og oppvekst må tydeliggjøres som strategiske satsingsområder i det
nye universitetets faglige profil.



Begrepet i sikringsbestemmelsen for representasjon i det nye styret
(«anbefales») må erstattes med «det skal innføres», og bestemmelsen må
også gjelde etter 2019.



TLU må sikres instituttstatus og egen ledelse fra 1. januar 2016, og TLU
må få mulighet til å velge fakultetstilhørighet fra 1. januar 2017. At
universitetet erkjenner et nasjonalt ansvar for trafikklærerutdanning må
anføres i plattformen.



Fra 01.01.2017 må det etableres et eget fakultet for lærerutdanning i det
nye universitetet. Fakultetet skal ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag. Det
bør opprettes et dr.grads-løp i dette lærerutdanningsfakultetets regi så
snart det er faglig grunnlag for det.



Det må i plattformen uttrykkes ambisjon om at helsefagmiljøene over tid
skal utvikles i retning av å bli et eget fakultet med ledelse plassert i NordTrøndelag.
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60/15 (V) Forslag til ny og revidert forretningsorden
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
74/15
60/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar forretningsorden gjeldende fra 1.
oktober 2015.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar forretningsorden gjeldende fra 1.
oktober 2015.

61/15 (V) Delårsregnskap 2. tertial 2015
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
30.09.2015

Saknr
61/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for
2. tertial 2015.

Møtebehandling
Signering av delårsregnskap.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner det framlagte delårsregnskap for
2. tertial 2015.

62/15 (V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering 20152018
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Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
76/15
62/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til vedlagte forslag til strategisk
handlingsplan for internasjonal virksomhet.

Møtebehandling
 Styret ga tilbakemelding om at planen var viktig, konkret og inneholdt gode
tiltak
 Styret ba om at man eventuelt løftet velferd og konkurransekraft som
overordnede mål
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til vedlagte forslag til strategisk
handlingsplan for internasjonal virksomhet.

63/15 (B-sak) Innmelding av liste med navn/eksterne
styrekandidater til fusjonsstyre/nytt styre
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato

Saknr

30.09.2015

63/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer til
fusjonsstyre fra 1.11.15 – 31.12.15 og styre for det nye universitetet fra den 1.1.16 –
31.7.19:

Møtebehandling
Styret fikk presentert forslag til eksterne kandidater til fusjonsstyre og nytt styre i det
nye universitetet. Hensynet til alder på kandidater ble løftet inn som et
diskusjonspunkt, som ble bedt fulgt opp i det videre arbeidet. Styret diskuterte den
videre prosessen og ba administrasjonen følge opp saken. Styret ble oppfordret om å
melde inn aktuelle kandidater til administrasjonen. Saken vil fremmes i nytt styremøte
for endelig behandling, da den må koordineres med UiN etter vedtak i kgl.res.
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Votering

Vedtak
Styret ga sin tilslutning til de forslag som var lagt fram og ba administrasjonen ta
hensyn til alder i det videre arbeidet med å sluttføre lista av navn som meldes inn
som forslag til eksterne styremedlemmer.

64/15 (B-sak) Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjons- og
utviklingsprosjektet i det nye universitetet
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
30.09.2015

Saknr
64/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag går inn for at rektor Steinar Nebb tilsettes som
prorektor ved nytt universitet i Nordland og Nord-Trøndelag fra og med 01.01.2016
med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt ansvar for å ivareta
byggingen av det nye universitetet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag går inn for at rektor Steinar Nebb tilsettes som
prorektor ved nytt universitet i Nordland og Nord-Trøndelag fra og med 01.01.2016
med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt ansvar for å ivareta
byggingen av det nye universitetet.

12

65/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00756-13
011
Jorunn Aurstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
65/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.
Sammendrag
Muntlige orienteringer:
• Egenpresentasjon fra avdelingene
• Diverse saker
Vedlegg:
Referatsak – Brev til KD datert 14. oktober, Oversendelsebrev - innmelding av
eksterne kandidater for nytt styre ved Nord universitet, med liste over kandidater
Referatsak - Brev fra KD datert 9. oktober, Sammenslåing av Universitetet i
Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna, med Kongelig
Resolusjon
Referatsak – Brev fra KD datert 9. oktober, Vedtak om sammenslåing av
Studentsamskipnaden i Nordland og Studentsamskipnaden
Referatsak – Brev fra KD datert 12. oktober, Statsbudsjettet 2016
Referatsak – e-post opprettet 29. september, Planer for utvikling og effektiv bruk
av campus og bygg
Referat fra møte i IDF-sentralt 26.10.2015
Referat fra Omstillingsutvalget for UiN, HiNe og HiNT 26.10.2015

Steinar Nebb
rektor
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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Innmelding av eksterne kandidater for nytt styre ved Nord universitet
Viser til brev av 9.10.15 og kongelig resolusjon av 9.oktober 2015 der det ble besluttet at Universitetet
i Nordland (UiN), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal organiseres
som ett universitet under navnet Nord universitet.
Universitetsstyrets funksjonsperiode er satt fra 1.1.16, men det er av institusjonene et ønske om å få
styret etablert fra 1.12.15, der det fram til 31.12.15 skal opptre som fusjonsstyre for institusjonene.
I den sammenheng er institusjonene bedt om å oversende innspill på aktuelle eksterne kandidater til
nytt styre.
Vedlagt følger innspillet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi har valgt å foreslå åtte personer som
Kunnskapsdepartementet bes ta med i sin vurdering ved opprettelse av nytt styre for Nord universitet.

Med hilsen

Beate Aspdal
Direktør

Vedlegg: Forslag på eksterne styremedlemmer for Nord universitet
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Forslag styre- og varamedlemmer – Nord Universitet
Geografisk Utdannings- og erfaringsbakgrunn
tilknytning/
Adresse

Styremedlemmer

1

2

3

4

5

Bjørg Tørresdal

X

X

X

X

X Jernbanegata.2 Utdanning:
7. A
7600
Levanger
Alder: 56

(Rektor, Levanger
ungdomsskole)

Reidar Bye
(Visekonsernsjef
SINTEF)

X

X

X

X

X Branesveien
11, 7606
Levanger
Alder: 48

Merknad
Styreleder i HiNT 2011 – d.d.

-

Lærerutdanning ved Stavanger lærerhøgskole, 3-årig alm.lærer inkl. 1
år spes.ped. 1977-1980
Grunnfag engelsk ved Stavanger lærerhøgskole 1980-1981
Arbeidserfaring:
Enhetsleder/rektor ved Frol oppvekstsenter, Levanger fra 2012
Pedagogisk leder for skolene i Levanger kommune fra 2010
Rektor ved Øygard ungdomsskole 1994-2001
Undervisningsinspektør ved Øygard ungdomsskole 1991-1994
Rådgiver ved Kristianslyst skole 1988-1991
Lærer ved Kristianslyst skole Stavanger 1981-1988
Reiseleder for nordmenn i Europa 1978-1992 (sesongarbeid)
Verv/ andre funksjoner: Styreleder HiNT, Styreleder Misjonshøgskolen,
Olavfestdagene, Omsetningsrådet for landbruksvarer
Flere verv i KrF, lokalpolitikk og nasjonalt. Stortingsrepresentant for
Rogaland 2001 – 2009.
E-post: bjorg.torresdal@levanger.kommune.no
Utdanning:
Økonomi og administrasjon, HiNT. 1985-1987
Siviløkonom, økonomistyring, Universitetet i Nordland. 1988-1990
Arbeidserfaring:
Visekonsernsjef, SINTEF fra 2006- d.d
Økonomidirektør, SINTEF 2005-2006
Fabrikkdirektør, Norskeskog 2000-2005
Økonomi, logostikk, ITsjef, Norske Skog 1994-2000
Verv/ andre funksjoner: Nestleder i HiNTs styre, Styreleder SINTEF
fiskeri og havbruk AS, Styreleder SINTEF Raufoss Manufacturing AS,
styremedlem Innovasjon Norge
E-post: Reidar.Bye@sintef.no

Nestleder i styret for HiNT
2011 – d.d.

Christian Stav
(Konsernsjef i

X

X

NTE)

Steinkjer
Åsveien 77,
7715 Steinkjer
Alder: 47

Utdanning:
Siviløkonom, NHH, 1987-1991
Statsautorisert revisor, NHH, 1991-1992
Autorisert finansanalytiker, NHH, 2000-2001
Arbeidserfaring:
Konsernsjef NTE, desember 2012-d.d
Konserndirektør økonomi og finans NTE, 2007-2012
Partner Ernst & Young, 2005-2007
Revisor Arthur Andersen & co, 1992-2005
-

Styremedlem i HiNT 2015
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Verv/ andre funksjoner: Styreleder i NTE Holding AS sine
datterselskaper NTE Energi AS, NTE Nett AS og NTE Marked AS,
styremedlem i HiNT 2015

E-post: christian.stav@nte.no

Tone Jørstad
(Direktør på
Falstadsentret)

X

X

X

X

X Zinkrennan,
7620 Skogn
Alder: 68

Utdanning:
- Lærerutdanning, Stavanger Lærerskole, 1966-1968
- Norges Idrettshøgskole 1968-1969
- Statens lærerskole i forming, Notodden 1974-1975
- Hovedfag i medievitenskap, 1997 UIB
Arbeidserfaring:
- Direktør Stiftelsen Falstadsenteret, 2000- d.d
- Kultursjef/kultur- og miljøsjef i Levanger Kommune 1988-2000
Verv/ andre funksjoner Varamedlem i nobelkomite, statens representant
v/ Kulturdepartementet i styret for Norsk Skogmuseeum (2003 – 2008).
Medlem av styret for NTNU Vitenskapsmuseet fra 2009 - 2011.) 2013 d.d.)
medlem av fakultetstyret, humanistisk fakultet, NTNU 2013 – d.d.
Medlem i den norske delegasjonen i den internasjonale organisasjonen Task
Force on International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research. 27 medlemsland. Delegasjonen ledes av
Utenriksdepartementet.
Leder av styringsgruppa for forskningsprosjektet "Painful Heritage" samarbeidsprosjekt med Vitenskapsmuseet, finansiert av Forskningsrådet.
Varamedlem til styreleder i HiNT 2011-2015, styremedlem i HiNT 2015.
E-post: tone.jorstad@falstadsenteret.no

Varamedlem til styreleder i
HiNT 2011-2015, styremedlem
i HiNT 2015

Millian
Myraunet

X

X

X

X Rudolf
Nilsens veg
37, 7024
Trondheim

(pensjonert
fylkesrådmann)

Alder: 66 år

Utdanning:
- Lærerutdanning 1970
- Videreutdanning i pedagogikk (mellomfag) og kroppsøving
(grunnfag)
- Grunnfag i Ledelse og personalarbeid, Levanger 1987
Arbeidserfaring:
- Lærer i Trondheim kommune, 1970-1979
- Informasjonssjef i Aschehoug forlag, 1979-1983
- Inspektør/rektor i Trondheim kommune, 1983-1987
- Prosjektleder i Nordata as, 1987-1988
- Personal/orgsjef i avd Undervisning Trondheim kommune, 19881992
- Bydelssjef i Trondheim kommune, Nardo/Strinda, 1992-1997
- Personaldirektør/stabsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune,
1997-2000
- Fylkesrådmann i Sør Trøndelag fylkeskommune, 2000-2011
Verv/ andre funksjoner Kommunesektorens Etikkutvalg 2006-2010, Leder
i fylkesrådmannskollegiet 2006-2010, Styreleder KITH - Kompetansesenter
for IT i Helsevesenet 2000-2004, Styreleder Trøndelag Bomvegselskap as
2006 –2015, Styremedlem St.Olavs Hospital 2009-2010, Styreleder St.Olavs
Hospital 2010 2016, Styreleder Norvegfinans 2013-2015
E-post: milian@getmail.no

Tove Helland
Hammer
(Norskfødt
Professor ved
Cornell University
og mangeårig
redaktør av meget
anerkjent tidsskrift)

X

X

X Strandbakken
6, 3124
Tønsberg

Alder: ca. 70

http://www.ilr.cornell.edu/people/tove-hammer
Utdanning:
- BA, Psychology 1969, Cornell University
- MA, Psychology 1972, University of Maryland
- Ph.D., Industrial/Organizational Psychology, 1973, University of
Maryland
Arbeidserfaring:
- 1990-present Professor of Organizational Behavior, School of
Industrial and Labor Relations, Cornell University.
- 2005-present Professor II, Department of Psychology, Norwegian
University of Science and Technology (NTNU), Trondheim,
Norway.
- 2011-present Professor II, School of Hotel Management, University
in Stavanger (UiS), Stavanger, Norway.
- 2011 Visiting Professor, ESCP-Europe (European Business School
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-

-

in Paris), Paris, France.
1991 Visiting Professor, The Management School, Imperial
College, University of London, UK.
1993-present Adjunct Researcher and Consultant, Institute for
Social Research in Industry (IFIM) (1993-1999), and the Institute
for New Practice (1999 –
present), SINTEF, Norwegian University of Science and
Technology ( NTNU), Trondheim, Norway.
1983-1984 Visiting Professor, Department of Social and Economic
Studies, Imperial College, University of London, UK.
1981-1990 Associate Professor of Organizational Behavior, School
of Industrial and Labor Relations, Cornell University. Department
Chair (1988-92).
1973-1981 Instructor (1973-74) and Assistant Professor (1974-81),
School of Industrial and Labor Relations, Cornell University.

Verv/ andre funksjoner Redaktør for internasjonalt tidsskrift,
forskerkompetanse på styrearbeid.
E-post: thh2@cornell.edu

Marit Dille
(daglig leder
Nyskaping og
utvikling Ytre
Namdal IKS)

X

X

X

X 7970
Kolvereid
Alder: 50

Utdanning:
Bedriftslederskolen, NKS 1987-1988
Innføringskurs i akvakultur, Høgskolen i Bodø 2001
IKT, Høgskolen i Bodø 2002
Organisasjonsteori og ledelse I/II, Høgskolen i Bodø 2002-2003
Prosjektledelse, HiNT 2006
Styrekompetanse, BI Trondheim 2007
Næringsutvikling, HiNT 2015
Arbeidserfaring:
Daglig leder, Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS 2012- d.d
Daglig leder, Nærøy MarineFarm AS 2003-d.d.
Daglig leder, ProsessKompetanse AS 2006-2012
FoU ansvarlig, akvakultur spes. Val vgs AS 2003-2006
Regionleder matfisk Namdal, Fjord Seafood Norway AS 1999-2003
Kontormedarbeider, Namdal Salmon AS 1985-1986
Oppdrett og slakting av laks og ørret, Nærøy Fiskeoppdrett AS 19821999
Verv/ andre funksjoner: Styremedlem Ytre Namdal Elektromarked AS
(2015), årsmøterepresentant Coop Norge SA (2015), styremedlem CE
Eiendom AS (2013), styremedlem Museet Midt IKS (2013), styremedlem
Helse Nord Trøndelag (2014), nestleder Bindal Utvikling AS (2015),
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styreleder Friluft AS (2011-2014), styremedlem Sølvtrans Holding ASA
(2010-2013), representantmedlem Sparebanken 1 SMN - valgkomite (2009),
styreleder Profilbyggern AS (2009-2014), eier/styreleder
ProsessKompetanse AS (2008-2012), styremedlem akvARENA teknologi
(2008-2010), styreleder Nord Trøndelag Røde Kors Ambulanse AS (20072011, eier/styreleder Abelvær Industripark AS (2007-2009),
eier/styremedlem Nærøysund Maritime Næringspark AS (2007-2009),
styremedlem Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS (2006), styreleder
Innovasjon Norge Nord-Trøndelag (2004-2008), eier/styremedlem Nærøy
Næringshage AS (2003-2006), eier/styremedlem Nærøy MarineFarm AS
(2001), eier/styremedlem Nærøy Fiskeoppdrett AS (1983-1999),
styremedlem Forskningsrådet, Marked og samfunn (2000-2005),
styremedlem SND Nord-Trøndelag (1998-2000), styreleder/medlem Nord
Trøndelag Fiskeoppdretterlag (1996-2000), medlem NFF Norske
fiskeoppdretters forening (1998-2000), styremedlem
Havforskningsinstituttet (1998-2000), styreleder/medlem NHO Nord
Trøndelag (1995-2001)

Steinar
Krokstad
(direktør HuNT)

X

X

X

X

X Johan Bojers
gate 1, 7713
Steinkjer
Alder: 55

E-post: mdille@online.no
Utdanning:
Spesialist i psykiatri 2006
Medisinsk doktorgrad, NTNU 2004
Spesialist i allmennmedisin 2001-2006
Veileder i allmennmedisin 1999
Cand. med., Universitetet i Oslo 1989
Arbeidserfaring:
Professor, Daglig leder HUNT forskningssenter fra 2008-d.d
Prosjektleder Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT3 2001 –
2008
Stipendiat 1998 – 2000, HUNT forskningssenter, ISM, NTNU
Psykiatri 1997 - , Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF
Allmennpraksis, kommunelege II 1991 - 1997, Kommunelegen i
Holtålen
Verv/ andre funksjoner: Varamedlem i HiNT
E-post: steinar.krokstad@ntnu.no

Forslag til styrets kriterier (punkt 1-5 i tabellen):
1) Kontinuitet i styret
2) God kunnskap om regionen som helhet

Varamedlem til styret i HiNT
fra 2011-d.d.
Stiller seg til disposisjon som
varamedlem i nytt styre.

3) Kunnskap om HiNTs fagområder (Oppvekst, helse, næring)
4) Relevante nettverk
5) God kunnskap og forståelse om universitets og høgskolesektoren

Kriterier stilt i oppdragsbrev fra KD:
•
•
•
•
•

Tolv personer
Like mange menn som kvinner
Ulik geografisk tilknytning
Nominerte må være forespurt
Gjør rede for utdannings og erfaringsbakgrunn
• Deres private adresse og e-postadresse
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DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen
Ref nr
Saksnr
Dato

15/4398
09.10.2015

SAMMENSLÅING AV UNIVERSITETET I NORDLAND,
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG OG HØGSKOLEN I NESNA
I Meld. St. 18 (2014-215) viser regjeringen til universitets- og høyskolesektorens
store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for
mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å
bedre grunnlaget for utdanning og forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av
dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og
høyskolene ble det i kongelig resolusjon 19. juni 2015 bestemt at Universitetet i
Nordland og Høgskolen i Nesna blir slått sammen fra 1. januar 2016, med navnet
Universitetet i Nordland. Etter samtaler mellom Universitetet i Nordland,
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, ønsker institusjonene at
også Høgskolen i Nord-Trøndelag blir del av sammenslåingen fra 1. januar 2016.
Institusjonene har foreslått at universitetet etter sammenslåingen skal hete Nord
universitet.
Institusjonene har lagt til grunn at sammenslåingen skal gi et nytt universitet,
som skal bidra til å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns- og
arbeidsliv, styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og bidra til en bedre
regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for fremtiden.
Forskning og utdanning ved universitetet skal kjennetegnes av nærhet mellom
universitetet, samfunn, offentlig sektor, næringsliv og studenter. Utvikling av nye
og innovative arbeidsformer skal også stå sentralt i universitetets virksomhet.
Universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019,
og institusjonene har kommet frem til at styret bør ha 13 medlemmer i denne
perioden. Departementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og
ansatt rektor.

Kunnskapsdepartementet
tilrår:
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna
organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Nord universitet.
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Studentsamskipnaden i Nordland
Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag
Studentsamskipnaden i Nesna

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3227-

09.10.2015

Vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland avd. Bodø,
Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag
Vi viser til kongelig resolusjon 9. oktober 2015 der det fastsettes at Universitetet i Nordland,
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna fra 1. januar 2016 organiseres som ett
universitet under navnet Nord universitet.
Som det fremgår i Meld. St.18 (2011-2015) Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i
universitets- og høyskolesektoren, som ble behandlet av Stortinget 11. juni, må
organiseringen av studentsamskipnadene vurderes i sammenheng med endringer i strukturen i
universitets- og høyskolesektoren. Det ansees som hensiktsmessig at én institusjon i
utgangspunktet kun skal betjenes av én studentsamskipnad.
Departementet er opptatt av at det etableres en enhetlig organisering av studentvelferden for
studentene ved Nord universitet og fatter på denne bakgrunn vedtak om sammenslåing av
Studentsamskipnaden i Nordland avd. Bodø, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og
Studentsamskipnaden i Nesna fra 1. januar 2016, jf. studentsamskipnadsloven § 2 annet ledd.
Departementet legger opp til at sammenslåingen rent praktisk skal gjennomføres ved at
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og Studentsamskipnaden i Nesna avvikles med
virkning fra 1. januar 2016, og at alle deres rettigheter, eiendeler og forpliktelser i sin helhet
overdras til Studentsamskipnaden i Nordland som fra samme tid får navnet Nord
studentsamskipnad.
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Vi ber om at studentsamskipnadene snarest mulig starter arbeidet med å forberede
sammenslåingen, og treffer nødvendige beslutninger slik at dokumentasjon kan sendes
Foretaksregistret.
Det er opp til studentsamskipnadene hvordan arbeidet med fusjonen, innenfor gitte regelverk,
organiseres. Vi oppfordrer til å ta kontakt med departementet ved behov for eventuelle
avklaringer eller annen form for bistand.
Departementet vil gi til sammen 1 mill. kroner kr i tilskudd til arbeidet med sammenslåingen
og til organisasjonsutvikling. Med forbehold om Stortingets behandling av kommende års
statsbudsjett, legger departementet opp til Nord studentsamskipnad vil beholde
grunntilskuddet gitt over kap. 270 post 74 de kommende tre årene som om det var tre enheter.
Studentsamskipnaden i Nordland, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og
Studentsamskipnaden i Nesna skal ikke foreta vesentlige økonomiske disposisjoner eller
inngå vesentlige forretningsmessige avtaler i perioden frem til 1. januar 2016 med mindre
Kunnskapsdepartementet har godkjent dette.
Vi ønsker dere lykke til med fusjonsarbeidet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Monja Marie Evdahl
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Universitetet i Nordland
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Nesna
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/4429-

12.10.2015

Foreløpig tildelingsbrev for 2016
Vi viser til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar
publisert på regjeringen.no i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016.
http://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh
Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar (blått hefte) er et
foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt
får oversikt over målstrukturen og forslag til endringer i budsjettrammen, slik at de kan
planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår.
Kunnskapsdepartementet har revidert de nasjonale styringsparameterne som skal gjelde fra
2016 etter dialog med sektoren. Vi viser til kap. 2 Mål for universitet og høgskolar.
Institusjonene kan legge dette til grunn for planleggingen av virksomheten. Det tas forbehold
om ev. justeringer i endelig tildelingsbrev.
Vi gjør også oppmerksom på forslagene til endringer i finansieringssystemet for 2017, jf. kap
5.3.
Kunnskapsdepartementet forutsetter at samtlige styremedlemmer gjøres kjent med
orienteringen. Blått hefte er kun tilgjengelig i elektronisk utgave.
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Departementet vil sende ut endelige tildelings- og tilskuddsbrev etter at Stortinget har vedtatt
budsjett for 2016.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Mai-Lin Hofsøy
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Nettverk for private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
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Adresseliste
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania
Markedshøyskolen
Det teologiske
Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Høgskole for
førskolelærerutdanning
Dronning Mauds Minne
Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale
høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og
Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova

Fredrik Fransons vei 4

4635

KRISTIANSAND S

Postboks 6768 St. Olavs plass 0130

OSLO

Postboks 5344 Majorstuen
Postboks 39

0304
5841

OSLO
BERGEN

Postboks 1195 Sentrum

0107

OSLO

Postboks 5144 Majorstua

0302

OSLO

Postboks 184 Vinderen

0319

OSLO

Thoning Owesens gate 18

7044

TRONDHEIM

Sinsenvn. 15

0572

OSLO

0442

OSLO

Ulriksdal 10

5009

BERGEN

Vestlundveien 19
Postboks 7030

5145
5020

FYLLINGSDALEN
BERGEN

Postboks 235

3603

KONGSBERG

Postboks 191
Havnegt. 5
Postboks 400
Postboks 952

2802
9480
2418
2604

GJØVIK
HARSTAD
ELVERUM
LILLEHAMMER

Postboks 2110

6402

MOLDE

Postboks 385

Serviceboks 17
Postboks 1064

8505
8700
7729
0130
6851
7004
3901
6101
1757
6025
5407

NARVIK
NESNA
STEINKJER
OSLO
SOGNDAL
TRONDHEIM
PORSGRUNN
VOLDA
HALDEN
ÅLESUND
STORD

Postvegen 213

4353

KLEPP STASJON

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

Postboks 6716 St. Olavs plass 0130

OSLO
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Adresseliste
Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Kunst- og designhøgskolen i
Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale
høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Rudolf Steinerhøyskolen
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Communication and Technolgy
Westerdals - Oslo School of
Arts

Micheletsvei 62

1368

STABEKK

Strømgaten 1

5015

BERGEN

Postboks 6853 St Olavsplass

0130

OSLO

Lovisenberggaten 15 B

0456

OSLO

Misjonsveien 34
Postboks 74
Postboks 2956 Tøyen
Helleveien 30
Postboks 4014 Ullevål Stadion

4024
5812
0608
5045
0806

STAVANGER
BERGEN
OSLO
BERGEN
OSLO

Postboks 5003

1432

ÅS

Postboks 5190 Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

0260
9520
4604
5020
8049
0316
4036

OSLO
KAUTOKEINO
KRISTIANSAND S
BERGEN
BODØ
OSLO
STAVANGER

9019

TROMSØ

0178

OSLO

Professor Dahls gate 30
Hánnoluohkká 45
Serviceboks 422
Postboks 7800
Postboks 1490
Postboks 1072 Blindern

Maridalsveien 17D
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Planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i universitets- og høyskolesektoren
Kunnskapsdepartementet viser til stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren og Stortingets
innstilling til denne, jf. Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren. Stortinget sluttet seg til regjeringens mål for strukturreformen: utdanning og forskning av høy
kvalitet, robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling,
verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk.
En av forutsetningene for å nå disse målene er moderne og hensiktsmessige bygg og god infrastruktur. Dette ble også
understreket i Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 og Innst. 137 S
(2014-2015). Som en oppfølging av Langtidsplanen og rullering av denne, vil Kunnskapsdepartementet vurdere en plan for
investeringer i større bygge- og vedlikeholdsprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.
Bærekraftig campusutvikling og effektiv arealbruk
De fleste institusjonene er i prosesser med å utvikle og oppgradere bygg og infrastruktur og utvikle sine campus. I
strukturmeldingen ble det påpekt at denne utviklingen skal støtte opp under institusjonenes faglige prioriteringer og
målet om arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Det ble også fremhevet at Kunnskapsdepartementet vil ha økt
oppmerksomhet om effektiv arealbruk og nytenkning i bruk av infrastruktur. Formålet er å sikre at campusutviklingen
nasjonalt og ved den enkelte institusjon legger til grunn et bærekraftig og langsiktig perspektiv.
Campusutviklingsplaner
Et av tiltakene som ble vedtatt gjennom strukturmeldingen var at regjeringen vil be alle institusjoner som blir berørt
av ny struktur, utarbeide planer for god og effektiv bruk av campus, bygg og utstyr i samsvar med institusjonens faglige
prioriteringer. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at alle institusjonene direkte eller indirekte berøres av de
strukturelle endringene i sektoren. Departementet ber derfor om at alle statlige universiteter og høyskoler utarbeider
overordnede planer for utvikling av bygningsmassen og effektiv bruk av eksisterende og nye campuser.
En overordnet plan må ligge til grunn for eventuelle større oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte campus.
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Byggebehov som meldes inn til Kunnskapsdepartementet, skal relateres til institusjonens overordnede plan. Statsbygg vil
kunne bistå institusjonene i et slikt planarbeid.
Arealeffektivitet
Effektiv bruk av arealer er et sentralt virkemiddel både i et klimaperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Effektiv utnyttelse og endring i eksisterende lokaler bør alltid vurderes som alternativ til nybygg.
Generelle krav til utredninger i bygge- og leiesaker
Departementet forutsetter at institusjonene, før innmelding av byggebehov til Kunnskapsdepartementet, har gjennomført
nødvendige analyser og saksforberedelser i henhold til gjeldende regelverk. Det må fremgå av saksfremlegget hvilke
utredninger og vurderinger institusjonen har gjort i forhold til dette regelverket. Vi viser til Instruks om håndtering
av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
med endringer vedtatt 29. mai 2015. Vi viser også til Utredningsinstruksen og til reviderte retningslinjer for
behandling av statlige byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer (kurantprosjekter),
gjeldende fra 1. desember 2014. Instruksene kan hentes fra følgende lenker:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/endringer-i-instruks-for-handtering-av-bygge--og-leiesaker-i-statlig-sivil-sekt
or-av-20.-januar-2012-nr-39/id2425018/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredningsinstruksen/id107582/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-kurantprosjekter/id2340398/
Instruksene stiller konkrete krav til forhold som skal være tatt hensyn til og utredet. Kunnskapsdepartementet vil
særlig legge vekt på at det foreligger en god behovs- og funksjonsanalyse ved lokalanskaffelser. Videre er det viktig at
det fremgår hvilke alternativer til foreslått løsning som er vurdert.
Kunnskapsdepartementet legger til grunn at innmeldte behov er behandlet i styret, eller det samorganiserte styret for
institusjoner som er i ferd med å fusjonere, før de meldes inn til departementet.
Kunnskapsdepartementet ser fram til et fortsatt godt samarbeid med institusjonene om utvikling av gode og effektive
campuser og bygg for høyere utdanning og forskning.
Med hilsen
Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør

Erling W.Wist
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Kopi til:

Statsbygg
Statsbygg
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Adresseliste
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Postboks 6768 St. Olavs plass
0130
OSLO
Høgskolen i Bergen
Postboks 7030
5020
BERGEN
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Postboks 235
3603
KONGSBERG
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HiNT#201509291023851
Høgskolen i Gjøvik
Postboks 191
2802
GJØVIK
Høgskolen i Harstad
Havnegt. 5
9480
HARSTAD
Høgskolen i Hedmark
Postboks 400
2418
ELVERUM
Høgskolen i Lillehammer
Postboks 952
2604
LILLEHAMMER
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Postboks 2110
6402
MOLDE
Høgskolen i Narvik
Postboks 385
8505
NARVIK
Høgskolen i Nesna

8700
NESNA
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Postboks 2501
7729
STEINKJER
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130
OSLO
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Postboks 133
6851
SOGNDAL
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskoleadministrasjonen
7004
TRONDHEIM

Side 3
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HiNT#201509291023851
Høgskolen i Telemark
Postboks 203
3901
PORSGRUNN
Høgskolen i Volda
Postboks 500
6101
VOLDA
Høgskolen i Østfold

1757
HALDEN
Høgskolen i Ålesund
Serviceboks 17
6025
ÅLESUND
Høgskolen Stord/Haugesund
Postboks 1064
5407
STORD
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Strømgaten 1
5015
BERGEN
Kunsthøgskolen i Oslo
Postboks 6853 St Olavsplass
0130
OSLO
Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045
BERGEN
Norges idrettshøgskole
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806
OSLO
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postboks 5003
1432
ÅS
Norges musikkhøgskole
Postboks 5190 Majorstua
0302
OSLO

Side 4
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HiNT#201509291023851
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

7491
TRONDHEIM
Samisk høgskole
Hánnoluohkká 45
9520
KAUTOKEINO
Universitetet i Agder
Serviceboks 422
4604
KRISTIANSAND S
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020
BERGEN
Universitetet i Nordland
Postboks 1490
8049
BODØ
Universitetet i Oslo
Postboks 1072 Blindern
0316
OSLO
Universitetet i Stavanger

4036
STAVANGER
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

9019
TROMSØ

Side 5
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MØTEREFERAT
IDF-utvalget sentralt
Dato: 26.10.2015 kl 12.00 – 13.30
Sted: Steinkjer - Rundebordsrommet
Arkivsak: 15/0430
Til stede:
Navn
Elisabeth Boye Okkenhaug
Beate Aspdal
Bente Aina Ingebrigtsen
Ole Jakob Sørensen
Ingvild Mestad
Jann Birger Laugsand
Arne Grevskott
Hege Hjelde
Kåre Bye
Toril Iversen

Funksjon
Møteleder
direktør
Prorektor/rektors
stedfortreder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Representerer
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Forskerforbundet
Utdanningsforbundet
NSF
NITO
Parat
NTL
NTL til kl. 13.00

Forfall:
Steinar Nebb - rektor

Sakliste:
77/15
78/15
79/15
80/15
81/15
82/15

15/00426-23
14/00756-13
15/01786-1
15/00308-3
15/01787-1
15/01788-1

83/15

15/01789-1

84/15

15/01373-3

85/15

14/00543-9

Aktuelt i HiNT - oktober
(V) Referatsaker og orienteringer
(V) Studieportefølje 2016/2017
(V) TLU-organisering
(V) Valgreglement for Nord universitet
(V) Bachelor i Økonomi og landbruk
(V) Prosjektmidler til generell informasjon og
studiehåndbok på engelsk - forberedende søknad til
ECTS-label
(V) Styrehonorar
(V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor
rammen
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Innkalling og sakliste godkjent.
Innmeldt sak fra Parat – utlysning av stilling i økonomiseksjonen

IDF - 77/15 –I

Aktuelt i HiNT

a) dialog med rektoratet
Prorektor og direktør informerte fra fusjonsprosessen
Referatet fra felles ledergruppe er lagt ut – sekretær sender lenken til organisasjonen

-

b) ARK – arbeidsmiljøundersøkelsen
2. november skal faktaark sendes ut, skal underskrives av arbeidsgiver og VO
9. november vil det bli opplæring av ledere og VO
Selve undersøkelsen vil skje pr e-post og vil være åpen i ca. 2 uker i månedsskiftet
november og desember

-

Oppfølging av undersøkelsen vil være fra og med januar 2016

c) Sikkerhet og beredskap
Elisabeth Boye Okkenhaug informerte:
-

Torsdag 5. november skal det være en skrivebordsøvelse for ledergruppen
Det jobbes videre med det elektroniske verktøyet SIM

d) 2.3.4 forhandlinger - tirsdag 24. novemberr 8.30 – 11.30
e)

lokale referater
utdelt i møtet:
- IDF-NSN
- IDF-HEL
- IDF-ADM
- AMUL

f) utlysning av stilling i økonomiseksjonen
Innspillene gitt i møtet tas opp med økonomiseksjonen

Styresaker:
IDF-78/15- I
•
•
•
•
•

Referatsaker

Brev til KD - Oversendelsesbrev - innmelding av eksterne kandidater for nytt styre ved
NORD universitet.
Brev fra KD – Sammenslåing av Dokumentet «oversendelse av protokoll –
omstillingsavtale – Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i NordTrøndelag.
Brev fra KD – Vedtak om sammenslåing av studentsamskipnaden i Nordland og SiNoT
Statsbudsjett
Planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg
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IDF-79/15- D

Studieportefølje 2016/2017

Kommentar fra organisasjonene:
-

saken ser noe uferdig ut
det er noen feil i opplysningene

som navnet på NSN sitt nye bachelorstudium er ikke brukt konsekvent i saken.
Studiet skal benevnes «Bachelor i økonomi og landbruk»
-

Det bør jobbes med det språklige i saksfremlegget

IDF-80/15- D

TLU - organisering

Ingen merknader til saken

Valgreglement for NORD universitet
IDF-81/15- F
Saken tas opp i omstillingsutvalget (Felles IDF-utvalg)

IDF-82/15- D

Bachelor i Økonomi og landbruk

Ingen merknader til saken

IDF-83/15- I

Prosjektmidler til generell informasjon og studiehåndbok på
engelsk - forberedende søknad til ECTS-label

Ingen kommentar til saken

IDF-84/15- D

Styrehonorar

IDF-utvalget anbefaler virkningsdato fra 1.08.2015.
Utover dette ingen merknader.

IDF-85/15- D

Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen

Ingen merknader til saken

Fra 13.30 var det møte i omstillingsutvalget (felles fusjons IDF) som sluttet 15.20.
Det vil bli et eget referat fra dette møtet.

Magnhild Bratteberg
referent
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MØTEREFERAT
Omstillingsutvalget
Dato: 26. oktober 2015
Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Sted: Skype i møterom på Steinkjer, Bodø og Nesna
Til stede:
Navn
Elisabeth Boye Okkenhaug

Representerer
Arbeidsgiver

Anita Eriksen
Beate Aspdal
Øyvind Steinslett
Sven Erik Forfang
Aina Ingebrigtsen

Funksjon
Personal- og
organisasjonssjef/
Møteleder, HiNT
Personal- og
organisasjonsdirektør, UiN
Økonomi- og personalsjef,
HiNe
Ass.direktør, UiN
Direktør, HiNT
Direktør, HiNe
Rektor, HiNe
Pro-rektor, HiNT

Ole Jakob Sørensen
Erik Bratland
Majken Paulsen
Ingvild Mestad
Lisbeth Flatraaker
Kristen Okstad
Arne Grevskott
Pernille Høgseth Hansen
Jørgen Karlsen
Kari Antonsen
Hege Hjelde
Kåre Bye
Magnus Røkke
Trude Gystad

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Forskerforbundet - HiNT
Forskerforbundet - HiNE
Forskerforbundet UiN
Utdanningsforbundet - HiNT
Utdanningsforbundet - HiNe
NSF - HiNT
NITO - HiNT
Econa - UiN
Parat UiN
Parat HiNe
Parat-HiNT
NTL-HiNT
NTL - UiN
NTL - HiNe

Arne Brinchmann
Magne Elstad

Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver

Sekretærer: Runar Michaelsen, UIN og Magnhild Bratteberg, HiNT
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Agenda:
1. Aktuelt i fusjonsprosessen (I-sak)
2. Personalreglement fra 01.01.2016 – prosess (I-sak)
3. HiNe/UiN – omstilling og innplassering (F-sak)
4. Valgreglement Nord universitet (D-sak)

Godkjenning referat fra møtet 15.10.15:
Innspill fra Utdanningsforbundet ved HiNe. Referat korrigeres.
1. Aktuelt i fusjonsprosessen (I-sak)
Orientering ved Anita Eriksen:
- Ledelsen ved HiNT, UiN og HiNe har hatt felles møte for å foreta avklaringer av forhold knyttet
til fusjonen.
- Det vises til allerede utsendt referat fra felles ledermøte på Mo som oppsummerer de viktigste
forholdene knyttet til fusjonsarbeidet.
- Ledelsen ved UiN og HiNe har hatt møte vedrørende sak knyttet til innplassering av ansatte fra
Nesna i Nord universitet.
- Ny visuell profil er avklart av felles ledergruppe. Domene er ennå ikke avklart.
- Det gis kort informasjon om større saker under utredning til de ulike styrene, og det gjøres
rede for hvilke saker som kan avklares i de enkelte styrene før den nye institusjonen har et nytt
felles styre.
- Arbeidet med å realisere den nye institusjonen i løpet av 2016 skal prosjektorganiseres. Det er
satt i gang et arbeid for å legge til rette for dette.
- Det blir gitt kort informasjon om status i arbeidet i de ulike arbeidsgruppene og om hva som
gjøres for å knytte HiNT til det arbeidet som allerede er initiert av UiN og HiNE.
Innspill fra tjenestemannsorganisasjonene
- Parat UiN spør om arbeidsgiver har kontroll på om alle arbeidsgruppene er i virksomhet og om
de er der de skal være leveransemessig.
Svar fra arbeidsgiver ved Anita Eriksen: Mandatene for gruppene er oppdatert og de ulike gruppene vil
bli fulgt opp.
- Forskerforbundet ved UiN stiller seg undrende til at tjenestemannsorganisasjonene ikke er
representert i arbeidsgruppene. Det fremholdes at prosessen går fort, og at
tjenestemannsorganisasjonene bør være tettere integrert i prosessen for å sikre
medbestemmelse.
Arbeidsgiver ved Beate Aspdal informerer om at det vil tas nærmere stilling til hvordan tjenestemannsorganisasjonene skal knyttes til arbeidet når fusjonsarbeidet blir mer formalisert.
-

Forskerforbundet ved UiN påpeker at manglende formalisering på nåværende tidspunkt i
fusjonsarbeidet ikke bør være til hinder for at medbestemmelsen kan ivaretas. NTL og UF ved
HiNe slutter seg til FFs syn på saken.

-

Forskerforbundet ved HiNe utaler at de generelt sett opplever et underskudd på informasjon,
og påpeker at det må legges til rette bedre informasjonsrutiner i prosessen.

-

Forskerforbundet ved HiNe ber om at informasjon om fusjonen fra de felles ledermøtene
distribueres til samtlige tillitsvalgte i omstillingsforum via en lenke i en epost.
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2. Personalreglement fra 01.01.2016 – prosess (I-sak)
Arbeidsgiver ved Arne Brinchmann gir kortfattet informasjon om prosessen knyttet til det kommende
arbeidet med å utvikle et nytt personalreglement.

3. HiNe/UiN – omstilling og innplassering (F-sak)
Arbeidsgiver har i forkant av møtet presentert en organisasjonssak med en tilhørende tidsplan for
prosessen knyttet til omorganisering og innplassering av ansatte.
Det ble avholdt et formøte mellom arbeidsgiver ved UiN og HiNe og tjenestemannsorganisasjonene
ved HiNe i forkant av møtet i omstillingsforum.
Etter nærmere innspill fra organisasjonene foreslo arbeidsgiver å omgjøre utarbeidet vedtakssak til
fusjonsstyret for UiN/HiNe til en orienteringssak, og samtidig legge til rette for nye forhandlinger om
organisatoriske endringer og innplassering i påfølgende uke.
I omstillingsforum blir dermed saken omgjort til en drøftingssak. Tjenestemannsorganisasjonen har
frist til å komme med innspill/tilbakemeldinger førstkommende torsdag og det vil bli satt opp
forhandlinger uka etterpå.
Kommentarer fra tjenestemannsorganisasjonene:
- Organisasjonene ved HiNe utaler at de er fornøyde med at det gis bedre tid til avklaringer før
saken forhandles. På nåværende tidspunkt er flere sider knyttet til innplasseringen og fremtidig
organisering for uavklart og for lite detaljert beskrevet. Dette gjelder blant annet
seksjonsstrukturen, forskningsgruppene rolle og de ulike lederrollenes funksjoner. Det
fremholdes også at flere forhold som ble omtalt i fusjonsplattformen mellom UiN og HiNe ikke
var tilstrekkelig omtalt i forhandlingsgrunnlaget. Eksempelvis er rollene som visedekan og
viserektor ikke behandlet.
- NTL ved HiNe spør om hvilke konsekvenser det får at noen administrativt ansatte skal inn i
fellesadministrasjonen og noen i fakultetsadministrasjonen? Er det gjort noen
konsekvensvurderinger av innplasseringen?
Det er enighet om videre prosess mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.
4. Valgreglement Nord universitet (D-sak)
Saksdokument og reglement sendt ut i forkant.
Innspill fra tjenestemannsorganisasjonene:
- Forskerforbundet fra HiNe fremholder at sikringsbestemmelsen i § 3-9 (1) må endres slik at
minst et av tre faglige styremedlemmer må komme fra HiNe. Dette innspillet gis tilslutning fra
de andre tjenestemannsorganisasjonene ved HiNe.
- Forskerforbundet ved UiN gir sin tilslutning til at HiNe sikres representasjon (FF UiN)
- NTL, UF og Forskerforbundet ved HiNT bifaller forskerforbundet ved UiNs innspill om at HiNe i
større grad bør sikres representasjon i styret.
- Forskerforbundet ved HiNT påpeker at valgreglementet bør gjennomgå en språkvask. Begrep
som medlemmer/styremedlemmer og kategori/gruppe brukes om hverandre i dokumentet.
-

-

Utdanningsforbundet ved HiNe foreslår endring av § 3-9 (1) ved at styremedlemmer m/vara fra
faste undervisnings- og forskerstillinger skal være ansatt ved UiN og HiNe. Ett medlem fra
samme gruppe skal være ansatt ved HiNT.
NTL ved HiNT foreslår å endre § 3-9 annet ledd pkt. 2 slik at § 3-9 vil være som følger:
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§ 3-9. Sikring av geografisk representasjon
(1) Av styrets medlemmer valgt blant de ansatte skal to medlemmer være ansatt ved Høgskolen i NordTrøndelag på valgtidspunktet, mens tre medlemmer skal være ansatt ved Universitetet i Nordland
eller Høgskolen i Nesna på valgtidspunktet.
(2) Den geografiske representasjonen som beskrevet i § 3-9 (1) skal ivaretas ved senere valg av
styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling frem til valg
av nye styremedlemmer i alle kategorier.
1) To styremedlemmer med personlig varamedlem i gruppen for fast ansatte i undervisningsog forskerstilling skal være ansatt ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna. Ett
styremedlem med personlig varamedlem i samme gruppe skal være ansatt ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag.
2) I gruppen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og gruppen for teknisk
og administrativt ansatte skal geografisk representasjon avgjøres av hvilken kandidat som
fikk størst forholdsmessig oppslutning i sin gruppe. Representanten og varamedlemmet for
den andre gruppen skal velges fra den underrepresenterte institusjonen.
(3) Dersom det viser seg umulig å både oppfylle kravene til geografisk representasjon og kjønnsbalanse,
jf § 3-8, skal sistnevnte være avgjørende.
(4) Den geografiske representasjonen som beskrevet i § 3-9 (1) skal ivaretas ved senere valg av
styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling frem til valg
av nye styremedlemmer i alle kategorier.
(5) Dersom det viser seg umulig å både oppfylle kravene til geografisk representasjon og kjønnsbalanse,
jf § 3-8, skal sistnevnte være avgjørende.

-

-

-

Parat ved UiN påpeker at dersom forslaget som innebærer at HiNe skal sikres en faglig
representant i styret skal følges opp, vil det medføre at den midlertidige ansatte må komme fra
Bodø. Den administrative vil da måtte komme fra HiNT. Stemmer på administrative kandidater
fra UIN vil da være bortkastet
Forskerforbundet og Akademikerne fra UiN fremholder på prinsipielt grunnlag at alle ansatte
er like viktige, og at begrensninger som legges gjennom sikringsbestemmelser er lite ønskelig.
Det bør være stemmegivingen alene som avgjør representasjon
NTL ved HiNT fremholder at det bør etterstrebes å få kandidater av begge kjønn i alle
kategorier slik at kjønnsbalansen er ivaretatt allerede ved nominasjonen.
Utdanningsforbundet HiNe stiller spørsmål ved hvorfor valget må gjennomføres under så stort
tidspress og påpeker at dette vil kunne få uheldige konsekvenser.

Eventuelt:
Fysisk møte i omstillingsforumet: Prøver å få til et møte 2. og 3. november på Mo i Rana

Referent: Runar Michaelsen
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66/15 (V) Studieportefølje 2016/2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01786-1
Margrethe Mørkved Solli

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
66/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar å lyse ut studieporteføljen slik den er beskrevet i saksframlegget.
Utlysing av masterstudier forutsetter akkreditering fra NOKUT eller styret i
Nord universitet.
2. Styret viser til vedlagt saksframlegg ved Universitetet i Nordland om
studieportefølje 2016-2017. Ut fra mulig behov for nærmere samordning av
studieporteføljen samlet sett ved en fusjonert institusjon, Nord Universitet, gis
rektor fullmakt til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (HiNT og
UiN/HiNe), og i samråd med rektor i UiN/HiNe justere den totale
studieporteføljen i de tilfeller det er ønskelig. Dette skal fortrinnsvis skje i
forkant av innmelding til samordna opptak/Nasjonalt opptak (SO/NOM) og
Lokalt opptak (LOK).
Sammendrag
Styrene i UIN og HiNT får gjennom styresakene tilgang til hverandres saksframlegg
om studieportefølje for 2016-2017. Studieporteføljene for UIN og HiNT er ikke
samkjørt før de behandles i de respektive styrene. Innmelding til Samordna opptak
skal skje samlet, dvs. at studieporteføljen for 2016-2017 meldes inn av Nord
universitet. Fristen for innmelding er rundt 1. desember 2015.
Sammenstilling av studieporteføljen fra de to institusjonene kan medføre at det blir
behov for justeringer.
Eventuelle budsjettkonsekvenser som følge av nye studier, utredes i sak om
budsjettfordeling og behandles i styremøtet 10. desember.
UiN/HiNe bruker begrepet NOM (nasjonal opptaks modell) der HiNT bruker SO
(samordna opptak).
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Vedlegg:
Vedlegg 1; Forslag til studieportefølje for 2016/2017
Vedlegg 2; Produksjonsmål (SPE), nasjonale kandidatmål, egne kandidatmål
Vedlegg 3; Kandidatproduksjon
Vedlegg 4; Sak fra UiN

Steinar Nebb
rektor
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Utredning:

Studieportefølje for HiNT 2016/2017
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1.0 Innledning
Saksframlegget omfatter HiNT sitt forslag til studieportefølje for 2016/2017. Avdeling
for trafikklærerutdanning presenteres som egen avdeling i saken, selv om denne
avdelingen skal legges inn i en av de andre avdelingene fra 1. januar 2016.
1.1

Prosessen

Arbeidet med studieportefølje og satsingsforslag utenfor rammen følger denne
planen:
Hva

Når

Administrasjon setter opp forslag til studieportefølje fordelt på avdeling, basert
på fjorårets versjon. Dette sendes til dekaner for justering.
Drøfting i ledermøte

10. september

Tilbakemelding fra avdelingene på den avdelingsvise studieporteføljen

5. oktober

Gjennomgang av studieportefølje og satsingsforslag utenfor rammen i
ledermøtet
Styresaken ferdig til utsending

8. oktober

Styrebehandling

29. oktober

Innsending av satsingsforslag utenfor rammen

1. november

Innmelding SO/NOM

1. desember

1.2

24. september

21. oktober

Samkjøring av studieportefølje med UIN/HiNe

Både UIN og HiNT behandler studieporteføljen i sine styremøter i oktober. UIN og
HiNe samkjører denne prosessen. HiNT utarbeider og vedtar sin portefølje som før.
Til styresakene vedlegges forslag til Studieportefølje 1 fra begge institusjonene.
Det vil bli gjort et arbeid for å samkjøre navn på like studieprogram på ulike
studiested i det nye universitetet, slik at vi sikrer tydelighet i
markedsføringsprosessen og mulighet for ryddig oppfølging av studieprogrammene i
ettertid. Grunnlaget for slike justeringer kan gjelde identiske studieprogram ved
dagens institusjoner, studieprogram som kan framstå som konkurrenter til hverandre,
og eventuelt andre tilfeller der blant annet økonomisk bærekraft vurderes som ikke
tilfredsstillende.
Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i
universitetet- og høgskolesektoren» ble vedtatt i statsråd 27. mars 2015 og
presentert med følgende innledning;
Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser
og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.
Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre,
men sterkere institusjoner. Vi legger en struktur for morgendagens
kunnskapssamfunn.
1

Studieporteføljen omfatter både studier som skal innmeldes i Samordna Opptak og studier som per dato er kjent
og skal gå via Lokalt opptak.
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De overordne mål for strukturreformen er:
•
Utdanning og forskning av høy kvalitet
•
Robuste fagmiljøer
•
God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
•
Regional utvikling
•
Verdensledende fagmiljøer
•
Effektiv ressursbruk
Denne saken omhandler studieporteføljen for kommende studieår for dagens
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
UiN/HiNE utarbeider egen sak om studieportefølje for kommende studieår, denne
legges ved i saken.
For studieåret 2016-2017 legges i hovedsak fram forslag om videreføring av
eksisterende studieportefølje, dog med et lite antall søknader om etablering av nye
studier ved dagens HiNT.
I løpet av 2016 er det behov for å starte en faglig prosess med gjennomgang av
eksisterende studieportefølje for samordning og spissing av faglig profil for Nord
universitet. Dette arbeidet vil tidligst ha konsekvenser for studieporteføljen 20172018. Alle dagens institusjoner har for øvrig senest høsten 2015 igangsatt flerårige
studieprogram som gir konsekvenser og forpliktelser fram til og med våren 2020.
Utfordringer, profil og overordnede strategier for nytt universitet
Den nye institusjonen vil møte flere utfordringer, deriblant på kort tid å framstå utad
som én samlet institusjon og innad faktisk å virke som én samlet institusjon. Det nye
universitetet skal dekke forsknings- og utdanningsområdet mellom Trondheim i sør
og Tromsø i nord.
I følge vedtatt fusjonsplattform (30.09.2015) er følgende kjennetegn ved den nye
institusjonen (forkortet versjon):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 etablerte doktorgrader, og som universitet muligheter for å bygge opp nye
doktorgrads områder og nye mastergrader basert på gjeldende nasjonale
kvalitetskriterier.
Nærhet til samfunns- og arbeidsliv gjennom tilstedeværelse i flercampusmodell i
Nordland og Nord-Trøndelag.
Nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til 40% av Norges kystlinje
og Norges største landsbruksregion.
Norges 3.største lærerutdanning (tett på 3500 studenter).
Norges 4.største sykepleieutdanning (tett på 1300 studenter).
Norges 3.største handelshøgskole med tydelig profil på innovasjon og
entreprenørskap samt nordområdekunnskap, dessuten størst i landet på MBA
utdanning.
Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innen sør-lulesamisk og
lulesamisk språk og kultur.
Ledende på fleksible utdanningstilbud.
Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og
forskningssamarbeid med institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og
Slovakia.
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Videre framgår av fusjonsplattformen at den nye institusjonen har som ambisjon om
å bli ledende nasjonalt og internasjonalt på definerte fagområder, og toneangivende
innen et bredt spekter av fagfelt med en tydelig regional forankring. Det nye
universitetet skal bli en betydelig aktør innen forskning og høyere utdanning. Som for
øvrige utdanningsinstitusjoner i landet, vil det være en utfordring å kunne tilby
attraktive og tidsriktige studietilbud i tråd med samfunnsbehovet.
1.3

Føringer for studieporteføljen 2016/2017

Gjeldende studieportefølje ved HINT har vært gjenstand for diskusjoner i flere
omganger, både i avdelingene, i ledermøtet og i styret. I tildelingsbrevet fra
departementet får HiNT et konkret oppdrag med å produsere et gitt antall kandidater
innen sykepleie, vernepleie, farmasi, barnehagelærer, grunnskolelærer 1-7 og 5-10,
PPU-Y og faglærerutdanning.
I strategisk plan for 2013-2016 for HiNT, har vi beskrevet det vi legger i vårt
samfunnsoppdrag slik:
«HiNT er en regional høgskole med vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse,
oppvekst og næring. Spydspissene våre er mastergradsutdanninger innenfor
ledelsesfag, kroppsøving og psykisk helsearbeid. Folkehelse skal være et overordnet
og overbyggende perspektiv, som skal gjenspeiles i HiNTs faglige profil.
HiNT har et nasjonalt ansvar for høyere utdanning innenfor sørsamisk språk og
kultur. HiNT har også nasjonale oppgaver innen trafikklærer-, natur- og
landbruksutdanning.»
Departementet legger en rekke kvalitetskriterier til grunn for å drive utdanninger (se
NOKUTs studietilsynsforskrift om akkreditering av studier). I tillegg har vi regionale
og nasjonale forventninger fra samfunns- og arbeidsliv om hva HiNT skal tilby av
studier, og hvordan de skal tilbys. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at det
som hovedregel ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20
studenter. 2 Dette skyldes både ønsket om studiemiljøer av en viss størrelse og
hensynet til rimelig ressursutnyttelse.
Den endelige studieporteføljen er en to-delt prosess. Første del er styrets vedtak om
hvilke studier som skal tilbys, neste steg er avklaring om hvilke studier som skal
igangsettes. Igangsetting av studier vil avhenge av søkertall og «ja-svar». I tillegg vil
det normalt bli etablert studietilbud som ikke står oppført på denne lista. Dette er
studier som kommer i stand enten via oppdrag fra eksterne aktører eller som bidrag
f.eks. fra departement eller direktorat i løpet av året.
I saksframlegget presenterer avdelingene sine forslag til prioriteringer for neste
studieår. Avdelingene har i hovedsak vurdert studieporteføljen ut i fra:
•
Nasjonale føringer (f.eks. kandidatmål)

2

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler 2014
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•
•
•
•
•

Regionale og nasjonale samfunnsbehov
Relevans i forhold til HiNTs profil
Kvalitet i utdanningen
Studentrekruttering
Tilgjengelig kompetanse (kapasitet)

I tillegg har avdelingene gjort en vurdering om det er grunnlag for å innføre
studieavgift på videreutdanninger.
1.4

Samordna opptak (SO) og lokalt opptak (LOK)

De nasjonale opptakene samordnes via Samordna opptak (SO). Dette er et serviceog koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.
I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 43 universiteter og høgskoler. Lokalt
opptak gjøres av hver enkelt institusjon. Studier som håndteres via Lokalt opptak er
typisk videreutdanninger (f.eks. masterutdanninger og studieprogram under 60 stp).
1.5

Endringer i studieporteføljen

Endringer i framlagt studieportefølje for 2016/2017 i forhold til styrebehandlet
portefølje for 2015/2016 er følgende:
Tabell 1: Endringer i studieporteføljen for 2016/2017i forhold til 2015/2016
Inn/ut
Inn:

Studieprogram
STP Opptaks
BA Vernepleierutdanning, desentralisert over 4 år 180 LOK
BA sykepleierutdanning, desentralisert over 4 år
180 LOK
Valgmene 1 og Valgemne 2 (begge 7,5 sp)
15 LOK
BA Idrettsvitenskap
180 SO
Master GLU 1-7.
120 SO
Master GLU 5 – 10.
120 SO
Master i musikk.
120 SO
Master i kunnskapsledelse 90 sp
90 LOK
Økonomi og landbruk, bachelorgradsstudium
180 LOK
Innkjøpsledelse 30sp
30 LOK
BA Multimedieteknologi, Film og TV produksjon
180 SO
BA Multimedieteknologi, 3D og VFX produksjon
180 SO

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

Ut:

Veilednings- og konsultasjonsmetodikk 30sp,
Traumer og traumatisering
Motiverende intervju
Årsenhet kroppsøving
Master i public administration 45 poeng
BA Multimedieteknologi

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

30
30
30
60
45
180

Til tross for at det tilsynelatende er store endringer, er flere endringer knyttet til
studier som ikke har årlig oppstart og navneendring på studier.
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1.6

Konsekvenser av endringer
•

HiNT tilbyr flere studieplasser innenfor bevilgningsfinansiert portefølje enn det
vi har fullfinansiert fra departementet (ca 800 heltidsekvivalenter). Dette
medfører at hver utdanning får mindre ressurser til gjennomføring av
undervisning, veiledning, sensur, internasjonalisering, FoU-arbeid mm enn det
kostnadsklassen fra departementet skulle tilsi. Dette gjelder ikke for de
utdanningen som har fått tildelt høyere kostnadsklasse i den interne
budsjettfordelingsmodellen.

•

Studieporteføljen samsvarer godt med kompetansen til våre fagansatte.
Grunnskolelærerutdanningene har en kompetanseutfordring for når kravet om
master innføres fra 2017.

•

Studieporteføljen for 2016/2017 slik det er framlagt her, vil gi en halvårseffekt
økonomisk i 2016, og en helårseffekter i 2017. Vi antar at det blir noe færre
studenter i 2016 og 2017. Studiepoengproduksjonen (SPE) i 2014 er trolig et
toppår (+ ca 220 ekvivalenter) og vil gi gode rammer i 2016. Administrasjonen
regner med at SPE reduseres med 120 ekvivalenter i 2015, noe som gir
nedgang i rammene for 2017. Se Vedlegg 2 for utkast til produksjonsmål for
2016, dette gir grunnlag for budsjettarbeidet.

•

Økt behov for støttetjenester (infrastruktur og opplæring) i forbindelse med
flere fleksible studier og økt bruk av digitale verktøy i undervisning og
forskning.

•

Masterstudiene i GLU er satt opp på listen, men det kreves akkreditering i
styret for Nord universitet før disse settes i gang.

•

Masterstudier vil kreve økt satsing på kompetanseutvikling i avdelingene,
særlig gjelder dette avdeling for lærerutdanning.

•

For budsjettåret 2016 vil følgende studier måtte vurderes i forhold til
finansiering /budsjettkonsekvenser;
 Master i musikk (forutsetter akkreditering i NOKUT, forventet
november 15).
 Master i GLU (forutsetter akkreditering i Nord Universitet).
 BA Vernepleierutdanning, deltid.

•

Master i Public Administration (MPA) er overført til HiST (NTNU), og det vil
derfor være naturlig at Master i Kunnskapsledelse (MKL) overtar de interne
måltallene til dette studiet.
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2.0 Avdelingenes prioriteringer
2.1

Avdeling for helsefag

Avdelingens forslag til studieportefølje er i stor grad en videreføring av et godt
etablert studietilbud som vi mener i stor grad er i tråd med det samfunnet etterspør.
Studieporteføljen skal bidra til at vi oppfyller samfunnsoppdraget. I Tildelingsbrev
2015 heter det at utdanningstilbudet skal legge til rette for at det er tilgang på
nødvendig arbeidskraft og kompetanse i alle deler av landet.
Kvalitet og relevans er sentralt i forslaget til studieportefølje. Studiene vi tilbyr skal ha
god utdanningskvalitet og være relevante for samfunnets behov. Dette betyr blant
annet at vi skal bidra til at kommunale helse og omsorgstjenester samt
spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag skal ha den nødvendige kompetanse
tilgjengelig for å kunne yte helse- og omsorgstjenester i tråd med
pasientens/brukerens behov.
Avdelingen har mål om å drive praksisnær forskning, og våre definerte
satsingsområder for forskning og forskningsbasert undervisning er helse og omsorg,
legemiddelbruk og –håndtering, folkehelse og psykisk helsearbeid. Undervisning skal
være forskningsbasert, og det er fokus på kunnskapsbasert praksis.
Videreutdanninger
Profesjonsutdanningene på bachelornivå utgjør hoveddelen av utdanningsaktiviteten,
og etter- og videreutdanningstilbud er knyttet opp mot disse. Masterutdanningen i
psykisk helsearbeid er tverrfaglig orientert, og samsvarer godt med det nasjonale
fokuset på psykisk helse og på tverrfaglig samarbeid. Vi ønsker å tilby valgemner på
masterutdanninga også til andre interesserte, noe som gir økt
studiepoengproduksjon. Forrige studieår gjaldt dette emnene «Traumer og
traumatisering» og «Motiverende intervju». Vi ønsker å vurdere underveis hva som er
det mest relevante emnet å tilby som valgemne i en utdanning i stadig
videreutvikling, og benevner derfor disse studiene som Valgemne 1 og Valgemne 2 i
forslaget til studieportefølje 2016 - 2017.

Fleksible utdanninger
Fleksibel utdanning er styringsparametret innenfor sektormål 3 i Tildelingsbrev 2015.
Dette synliggjør viktigheten av at vi også tilbyr profesjonsstudier samlingsbasert og
over lengre tid enn heltidsstudiene. Et slikt tilbud rekrutterer fra en annen
søkergruppe enn heltid, hvor ungdom dominerer rekrutteringen. På deltid utgjør
voksne med erfaring fra arbeidslivet hoveddelen av søkermassen. Forslaget er å
fortsette samlingsbaserte, 4-årige løp innenfor både farmasi, vernepleie og sykepleie.
Farmasiutdanninga har to deltidskull i gang (ferdig 2016 og 2018), samt 32 studenter
på oppdrag fra privat aktør (oppstart 2015, ferdig 2019). Det vil derfor ikke være
kapasitet til å igangsette nytt, ordinært deltidskull i farmasi før i 2018.
Vernepleierutdanninga avslutta to kull på deltid i 2014/2015. Vi foreslår å starte opp
nytt kull høsten 2016.
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Sykepleierutdanninga har et deltidskull i gang som er ferdig i 2017. Det skal utredes
om vi skal starte et nytt deltidskull fra 2017. Faktorer som må tas med i vurderingen
her er i tillegg til økonomien muligheten for å sikre praksisstudiene for studentene.
Den største utfordringen har vært tilgang på praksisplasser i spesialisthelsetjenesten,
og det er nødvendig å tilpasse deltidsstudentenes praksis til heltidsstudentenes.
Egenbetaling på videreutdanninger
Når det gjelder etter- og videreutdanningstilbudet i avdelingen, kan en vurdere om
det skal innføres en viss egenbetaling for studenter. En ser at det er mer vanlig i
markedet i dag enn det var tidligere. Det er også mulig at det kan forplikte studenten
mer i forhold til oppmøte, gjennomføring og eksamen enn når studiet er uten
egenbetaling.
Tabell 2: Liste over bevilgningsfinansierte studier som planlegges igangsatt
studieåret 2016/2017 fra avd. HEL:
Lyses ut ;

stp

Navn på studium

SO
SO
SO
SO

180 Sykepleie, Namsos bachelorgradsstudium

LOK

120 Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

180 Sykepleie, Levanger bachelorgradsstudium
180 Vernepleie, bachelorgradsstudium
180 Farmasi, bachelorgradsstudium

Deltid og/
eller
Heltid* fleksibel** Merknad
x
x
x
x

30 Motiverende intervju
30 Veiledningspedagogikk 3
15 Veiledningspedagogikk 1
15 Veiledningspedagogikk 2
15 Folkehelse og helseatferd
7,5 Valgemne 1, masterutdanningen MPH
7,5 Valgemne 2, masterutdanningen MPH
7,5 Sammen øker vi kompetansen (SØK)

x
x

Oppstart 4-årig samlingsbasert utdanning i 2017?
Oppstart 4-årig samlingsbasert utdanning høsten 2016, se tekst

x

x
x
x
x
x
x
x
x

y
( / )
eller vente til neste (17/18). Avhenger av rekruttering
Oppstart i Levanger og Namsos

Lyses evt ut når det går som emne i masteren
Lyses evt ut når det går som emne i masteren
Samarbeid med Helse Nord-Trøndelag

* Heltid betyr at studiet er organisert med normal progresjon (60 studiepoeng per år).
** Deltid og/eller fleksibel betyr at studiet i all hovedsak er organisert enten som
samlingsbasert eller digitalt (lync og/eller nett).
2.2

Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærarutdanning har ein samfunnsrelevant studieportefølje innan skule,
oppvekst og kultur. Avdelingas fundament er utdanning, forsking, formidling og
innovasjon innan profesjons- og fagutdanningane; Grunnskulelærarutdanning 1 – 7
og 5 - 10, Barnehagelærarutdanning, PPU, Faglærarutdanning i musikk,
Faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag og Skodespelarutdanning.
Avdelinga har ansvar for master i kroppsøving og idrettsvitskap, og samarbeider med
NTNU om master i spesialpedagogikk. Med dette oppfattar vi å ha ei gjennomgåande
og samanhengande studieportefølje, som i stor grad varetek barn og unges totale
oppvekstmiljø, frå barnehagealder og ut vidaregåande skule.
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Avdelingas verksemdplan speglar HiNTs og avdelingas samfunnsoppdrag, HiNT sin
strategiske plan, og dei behov som eksisterer i samfunnet knytt til utdanning og
forsking/innovasjon innan området skule, oppvekst og kultur på ein framifrå måte.
Dette dannar-, og skal danna grunnlag for avdelingas satsingsområde og
studieportefølje på kort og lang sikt.
Avdelinga har teke eit betydeleg ansvar innan HiNT sitt digitale satsingsområde
gjennom mellom anna å ha utvikla og sett i verk fleire fleksible studietilbod basert på
digital teknologi. Satsinga skal vidareførast.
Kommentarar til særskilte tilhøve ved studieporteføljen;
GLU 1-7 (inkl GLD) og 5-10:
Rekrutteringa er god og aukande. Det er positivt – også nasjonalt, at vi rekrutterer
like mange studentar til 1-7 som til 5-10.
For å sikre ei god breidde i tilbodet av skulefag på sikt, og særleg ved innføringa av
master frå 2017, skal det arbeidast for at rekrutteringa aukar ytterlegare. Ein
reduksjon i tilbodet av skulefag kan redusera kvalitet og attraktivitet i GLUutdanningane i HiNT. Avdelinga har sett i gang tiltak for å sikra tilstrekkeleg med
studentar i dei skulefaga vi tilbyr. Dette er; redusert tilbod i djupna på nokre fag, fleire
av faga tilbyds fleksibelt/ digitalt for å sikra betre tilgang for fleire studentar, fleire av
faga tilbyds som EVU for lærarar i skulen.
Innføring av master GLU frå 2017, medfører auka kompetansekrav. For å imøtekoma
dette kravet, vart det i 2015 sett i verk ei strategisk satsing frå HiNT og avdelinga for
å bygge kompetanse i faga; norsk, matematikk og engelsk. Konkret;
•
•
•
•

Det er arbeidd med strategiske tilsettingar i dei sentrale skulefaga. Vi har ikkje lukkast
med dette, så arbeidet skal vidareførast.
Intern kompetanseheving.
Utlysing og tilsetting av PHD-stipendiatar i dei prioriterte faga.
Intensjonsavtale inngått med NTNU om samarbeid master GLU.

Inn i det nye universitetet er det vidare nødvendig med;
•
•

Langsiktig strategisk satsing på GLU.
Prioritering av skulefag som skal tilbyds (antall og djubde) ved GLU.

Regjeringas forslag om innføring av karakterkravet 4 i matematikk for opptak til GLU
frå 2016, vil med utganspunkt i dagens søkarar gje ein nedgang i studenttalet på ca
15%. Dette er krevjande, sjølv om det ikkje er nokon krise. Kombinert med innføring
av master for 2017, krev imidlertid dette særskilte tiltak av strategisk karakter på kort
og lang sikt.
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Master GLU 1-7 og 5-10:
Avdelinga har utarbeidd studieplan og søknad om akkreditering av master GLU 1-7
og 5-10 for oversending til NOKUT. Etter vedtaket om fusjon med UiN frå 2016, skal
masteren godkjennast internt i det nye universitetet.
Avdelinga ynskjer å lyse ut masterpåbygging GLU 1-7 (120 sp) og
masterpåbygging GLU 5-10 (120 sp) frå 2016 basert på vår modell og
studieplan. Studiet vil bli ei påbygging på dagens 4-årige GLU. Vi oppfattar dette
som eit avgjerande strategisk grep for å sikra ei bærekraftig og framtidsretta GLU i
Nord-Trøndelag, samt at det gjev studentar som startar på GLU hausten 2016, eller
som alt er GLU-studentar ein moglegheit for å ta masterutdanning no. Studiet vil
også kunne rekruttera lærarar som er i arbeid.
Barnehagelærarutdanning:
BLU har relativt stabil rekruttering med ein liten auke i 2015. Vi er truleg den
tilbydaren av BLU som rekrutterer størst andel gutar til studiet. Vi arbeider for å auka
rekrutteringa, og det er grunn til å tru at auken vil koma på sikt – ikkje minst ved
innføring av master på GLU. Avdelinga vann ein konkurranse utlyst av UDIR om å
tilby Arbeidsplassbasert BLU i 2015. Studiet er samlingsbasert og nettstøtta, og har
særs god rekruttering.
Sørsamisk språk og kultur:
For å sikra rekruttering til sørsamisk 1 og 2 på sikt, er det gjennomført sørsamisk
begynnaropplæring 15 sp med god rekruttering. For å styrka grunnlaget for
sørsamisk 1 og 2 ytterlegare, ynskjer vi å vidareføra begynnaropplæring i 2016-2017.
Utover dette skal sørsamisk 1 eller 2 (a 30 sp) og Joik-studiet (15 sp) vidareførast.
Etter søknad i 2015, fekk Avdelinga tildelt kr 4,5 mill. frå Forskingsrådet til forsking
innan området sørsamisk kultur. Dette er særs gledeleg og noko som gjev oss høve
til ei stor satsing som vi også skal knytta ein PhD-stipendiat til.
PPU:
PPU er under endring, og mellom anna er opptakskriteria betydeleg skjerpa frå 20132014. Dette gjorde at vi fekk ein svikt i rekrutteringa på om lag 20%. Denne
nedgangen er på det næraste tatt inn i 2015. Ei anna endring er at vi får svært
mange helsefagutdanna søkarar som er kvalifiserte. Utfordringa her er å skaffa
praksisplassar til denne gruppa. Løysinga foreløpig er å setta eit tak på kor mange
helsefagutdanna søkarar vi kan ta inn.
I samband med fusjonen med UiN er det ynskjeleg å kunne tilby 3-årig
yrkesfaglærarutdanning i Nord-Trøndelag frå 2017.
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Skodespelarutdanninga:
Skodespelarutdanninga har god søking og rekruttering, men det blir vurdert å
rekruttera internasjonalt for å styrka grunnlaget. Det er avgjerande at arbeidet med å
finansiera studiet med nye studieplassar og heving til kostnadsklasse A blir
vidareført. Dette var ein føresetnad for oppstart og vidareføring av studiet.
Skodespelarutdanninga er i dialog med bla Ernst Busch (universitet for
skuespillerutdanning i Berlin), med sikte på å utvikle og tilby en felles internasjonal
master.
Faglærarutdanning musikk og kroppsøving og idrettsfag:
Faglærarutdanningane i musikk, og kroppsøving og idrettsfag har hatt ein svikt i
rekrutteringa på ca 40% etter innføring av karakterkravet 3 i norsk og matematikk for
opptak. Dette krev tiltak for å sikra gode utdanningstilbod i innan musikk og
kroppsøving/ idrett i kultur- og idrettsfylket Nord-Trøndelag. Begge
faglærarutdanningane var for kort tid attende frie bachelorutdanningar. På bakgrunn
av dette vart det våren 2015 utvikla ein BA i musikk særleg retta mot kulturskolen.
Studiet vart utlyst lokalt og fekk god søking. Studiet blir gjennomført parallelt med
faglærarutdanninga utan auka kostnader.
Det er no ynskjeleg å ta grep også innan kroppsøving/ idrett:
Endring av studieportefølje, kroppsøving, idrett og friluftsliv
Det er ynskjeleg å endre studieporteføljen frå og med studieåret 2016/2017.
Endringen er ei tilpassing av studietilbodet til avdelingas totale studietilbod, og vil
ikkje medføre endringar i studieleiarområdets behov for ressursar til undervisning.
Endringar:
1.
Kroppsøving årsstudium avviklas.
2.
Det blir oppretta eit bachelorgradsstudium i idrettsvitskap
Grunngjeving:
Kroppsøving årsstudium har vore eit valfag for grunnskulelærarstudentar i 3. og 4.
studieår. I dag er kroppsøving inne som val over 3 år - frå 1.studieår for studentar på
5-10-utdanninga. Dette sikrer at lærarstudentar som ynskjer kroppsøving i si
fagportefølje får dette. Ut i frå dette er det ikkje lenger tilstrekkeleg grunnlag av
lærarstudentar for å oppretthalde kroppsøving årsstudium. For studentar (både 1-7
og 5-10) som fortsatt ynskjer eit eittårig studium i kroppsøving, kan desse ta første år
på faglærarutdanninga og få dette innpassa som del av grunnskulelærarutdanninga.
Idrett årsstudium er eit av våre mest populære studium, og mange studentar ynskjer
å fortsette med vidare studiar i idrett i HiNT. For årets kull gjeld dette 50% av
studentane. Oppretting av bachelor i idrettsvitskap sikrer at disse studentane fortset
som HiNT-studentar. Studiet vil også bidra til betre utnytting av
undervisningsressursane på studieleiarområdet gjennom samkjøring i fleire emnar
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med faglærarutdanninga i kroppsøving og idrettsfag (sjå studiemodellen for meir
informasjon). Bachelorstudiet vil også sikre auka rekruttering til masterstudiet i
kroppsøvings- og idrettsvitskap. Det vil også bidra til ytterlagare å styrke HiNT sin
posisjon som ein sterk aktør i idretten i Trøndelag. Det vil også bidra til ein ytterlegare
spissing av HiNT si studieportefølje gjennom færre årsstudiar og fleire
bachelorstudiar.
Bachelor i idrettsvitskap i seg sjølv, eller med påbygging av fleire fag, gjev eit godt
utgangspunkt for arbeid innan både offentlig og privat sektor, og då særleg innan
områdane oppvekst, skule/ utdanning, helse, idrett og kultur.
Økonomi:
Endringa medfører ikkje behov for auka ressursar til studieleiarområdet. Det er
tilstrekkeleg at de ressursar som blir spara inn ved avvikling av kroppsøving
årsstudium, blir nytta til å etablere dei nødvendige nye emnar i bachelorstudiet
(samkjøring elers med faglærarutdannig i kroppsøving og årseining i idrett).
Studieplanen er på det næraste klar, og vil bli ferdig utvikla for godkjenning av styret
under forutsetning av at styret vedtar dei føreslåtte endringar i studieporteføljen.
Master musikk
Vi har søkt NOKUT om akkreditering av Master i musikk med sikte på oppstart i
2016. Søknaden er godkjent administrativt i NOKUT, og er no til vurdering i
sakkyndig utval. Oppstart i 2016 forutset tilførsel av nye studieplassar/ økonomi.
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsvitskap (8. – 13. utdanning)
Avdelinga tilbyr i dag Faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og Master i
kroppsøving og idrettsvitskap. Ved å kopla desse utdanningane kan dei lysast ut som
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsvitskap, og tilbys utan ekstra kostnader. I
fusjonsplattforma mellom UiN og HiNT blir lektorutdanning (8-13) prioritert. NTNU
starta ei tilsvarande utdanning i år med stor søking. Under forutsetting av at dette
ikkje kjem i konflikt med akkrediteringsregelverket, kan vi lysa ut utdaninga for 2016.
Internasjonalt semester 30 sp:
Studiet har i år 25 studentar, og får gode tilbakemeldingar. Studiet er særs viktig for
internasjonaliseringsarbeidet i avdeling og i HiNT. Avdelinga ynskjer å vidareføre
satsinga.
Anna:
Avdelingas studieportefølje er godt tilpassa krav i dagens arbeidsmarknad. Det er eit
stort udekt behov for alle typar lærarar i dag, og behovet vil auka betydeleg i
framtida. Innafor kultur- og fritidssektoren ser vi den same tendensen, noko som
understøtter og legitimerer avdelingas vektlegging av oppvekstmiljøet.
Behovet for etter- og vidareutdanning innanfor utdanningssektoren vil også auke grunna kravet om omstillingskompetanse. Signala frå regjeringa og
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Kunnskapsdepartementet er tydelege på at EVU er eit satsingsområde i framtida. Vi
bidreg til å løysa denne utfordringa mellom anna gjennom; «Kompetanse for
kvalitet», «Ungdomstrinnsatsinga» og kompetanseheving i barnehagen. Satsinga
skal vidareførast og aukast.
For å følga opp intensjonane i Fusjonsplattforma mellom UiN og HiNT om eit
Lærarutdanningsfakultet styrt frå Røstad, har avdelinga ambisjonar om å
etablera ein PhD innan Utvikling og Læring (arbeidstittel) i løpet av 2017. Dette
krev strategisk og økonomisk satsing og prioritering i heile universitetet.
Tabell 3: Liste over bevilgningsfinansierte studier som planlegges igangsatt
studieåret 2016/2017 fra avd. LÆR:
Stp
Lyses ut;
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Navn på studium

180 Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium
240 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn
240 Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn
180 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
120 Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium
180 Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
180 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

SO

180

SO
SO
SO
SO

180
120
120
120

BA i Musikk - Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen
(styresak 34/15)
BA Idrettsvitenskap. Ny.
Master GLU 1-7. Ny.
Master GLU 5 – 10. Ny.
Master i musikk. Ny.

SO/LOK/FV 30-60 Fagvalg i GLU og faglærer musikk
LOK/FV
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

30 Internasjonalt semester
60 Friluftsliv årsstudium

SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
SO/LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV

60 Engelsk årsstudium
60 Kunst og håndverk, 1 og 2

60 Idrett årsstudium
60 Bird ID Western Palearctic
60 Praktisk-pedagogisk utdanning
30 Fuglekjennskap
30 Mentor - og veilederutdanning
30 Uteområde som læringsarena
15 Med joik som utgangspunkt

30 Mat og helse
30 Matematikk 2
60 Musikk årsstudium
60 Naturfag årsstudium
30 Norsk 2
30 Religion, livssyn og etikk 1
60 Samfunnsfag årsstudium
60 Spesialpedagogikk årsstudium
30 Sørsamisk 1 eller 2
30 Komponering for scene, film og TV
30 Musikkproduksjon

Heltid *

Deltid og/
eller
fleksibel**

x
x
x
X
x
x
x

x

x
x
x
x
x
Se listen under
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i GLU. Tilbys også som VU
Valgemner i faglærer musikk. Tilbys også som VU
Valgemner i faglærer musikk. Tilbys også som VU

* Heltid betyr at studiet er organisert med normal progresjon (60 studiepoeng per år).
** Deltid og /eller fleksibel betyr at studiet i all hovedsak er organisert enten som
samlingsbasert eller digitalt (lync og/eller nett)
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2.3

Avdeling for næring, samfunn og natur

Store deler av studieporteføljen i avdeling NSN er innen fagområder som også
UiN/HiNe har. Vi ser derfor for oss at det blir større endringer i løpet av 2016, men at
det vil være uhensiktsmessig å endre vesentlig i porteføljen nå før vi får sett studiene
i sammenheng i det nye universitet. Noen endringer vil vi likevel gjøre.
I en egen sak til styret fremmes bachelor i økonomi og landbruk.
Landbruksøkonomikandidater etterspørres til både regnskapskontor, forvaltning og
veiledningstjenesten. Avdelingen holder på å utvikle en studieplan som baserer seg
på de første 2 årene av bachelor i økonomi og administrasjon. Det 3. året brukes
landbruksfag fra husdyrstudiet. Det betyr at det er bare 15 stp og bacheloroppgaven
som blir unik kun for bachelor i økonomi og landbruk. For avdelingen vil etablering av
bachelor i økonomi og landbruk bidra til den grunnmuren som er HiNT sin grønne
satsing sammen med den blå satsingen i det nye universitet. Kort fortalt: Det er
behov i næringslivet, vi har faglig kompetanse til å tilby det, det er lav økonomisk
risiko og vi bygger posisjon innen et strategisk område for HiNT i det nye universitet.
Bachelor i multimedieteknologi splittet i to nye spissede bachelor i Film og TV
produksjon og 3D og VFX produksjon. For å opprettholde årsstudiet som en
rekrutteringsmulighet innebærer det to nye helintegrerte årsstudier knyttet til hver sin
bachelor.
NOKUT har akkreditert vår Master i kunnskapsledelse. Den tilbys nå fra 2016 på
egen kjøl.
Tabell 4: Liste over studier som planlegges igangsatt studieåret 2016/2017 fra
avdeling NSN:
SO/
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

Stp Navn på studium
180
180
180
180
180
180
180
180
180
60
60
60
60
60
60
180
90
65
60
60
60
60
60
60
60
40
38

Nr

Husdyrfag - velferd og produksjon, bachelorgradsstudium
1
Multimedieteknologi, Film og TV produksjon bachelorgradsstudiu 2a
Multimedieteknologi, 3D og VFX produksjon bachelorgradsstudiu 2b
Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium
4
Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium
5
Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium
18
Revisjon, bachelorgradsstudium
19
Regnskap, bachelorgradsstudium
20
Økonomi og landbruk, bachelorgradsstudium
32
Geografi årsstudium
6
Husdyrvelferd årsstudium
7
Utmarksforvaltning, årsstudium
10
Bedriftsøkonomi, årsstudium
23
Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium
25
Sosiologi, årsstudium
27
Naturforvaltning, bachelorgradsstudium
3
Kunnskapsledelse, mastergradsstudium
21
Revisjon
24
Film og TV produksjon, årsstudium
8a
3D og VFX produksjon, årsstudium
8b
Naturforvaltning årsstudium
9
Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium
11
Natur og kulturminneoppsyn, årsstudium
12
Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium
26
Ledelse og personalarbeid
28
Geografi fordypning
13
Sosiologi fordypning
29

LOK

30 Innkjøpsledelse

33

LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

30
30
30
30
15

15
16
17
31
14

IKT for lærere 1
IKT for lærere 2
Geografisk informasjonssystemer
Ledelse i skolen
Basiskurs i naturoppsyn

Heltid Fleks
Merknad
*
**
X
Felles med nr. 7
X
Ny, styresak 41/15
X
Ny, styresak 41/15
X
Felles med nr. 11 og noe med nr. 2a og 2b
X
Felles med nr. 3, 9 og 10
X
Mye felles med nr 19 og 20.
X
Under vurdering. Mye felles med nr. 18 og 20
X
Mye felles med nr. 18 og 19
X
Ny, dvs. ønskes gjeninnført! I stor grad felles med nr. 1 og 18.
X
X Samlingsbasert nettstudium
X
Felles med nr. 1
X
Felles med nr. 3, 5 og 9
X
Felles med nr. 18.
X
X
X
X
Felles med nr. 5, 9 og 10
X Studiet er nå akkreditert på «egen kjøl» 
X
Felles med nr. 20
X
Ny. Felles med nr. 2a
X
Ny. Felles med nr. 2b
X
Felles med nr. 3, 5 og 10
X
Utlyses som internasjonalt studium. Felles med nr. 4
X
Samlingsbasert. Felles med nr. 14
X
X
X Samlingsbasert
X Under vurdering. Det arbeides med ny modell for studiet.
X
Erstatter kontraktsledelse Nytt fom. 15/16. (Tatt inn etter behandling av
X
porteføljesaken i fjor.)
X
X
X Samlingsbasert nettstudium. Noe felles med nr 3,5,6,9 og 10.
X
X Felles med nr. 12
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* Heltid betyr at studiet er organisert med normal progresjon (60 studiepoeng per år).
** Deltid og/eller fleksibel betyr at studiet i all hovedsak er organisert enten som
samlingsbasert eller digitalt (lync og/eller nett).
2.4

Avdeling for trafikklærerutdanning

Myndighetene er med Stortingets støtte opptatt av å redusere unge trafikanters
ulykkesrisiko. Tiltak innen trafikk‐ og bilføreropplæring vurderes som vesentlig med
tanke på å innfri mål om tryggere trafikk. Kvaliteten på føreropplæringen er avhengig
av at trafikklærerne har nødvendig kompetanse, og en god offentlig
trafikklærerutdanning er derfor en del av myndighetene satsing på økt
trafikksikkerhet. Trafikklærerens kompetanse og utdanning må til enhver tid
samsvare med målene i føreropplæringen, slik at trafikklæreren blir i stand til å utføre
samfunnsoppdraget i tråd med Nullvisjonstenkningen i Nasjonal transportplan.
Trafikklærerutdanningen på HiNT drives i tråd med denne forståelsen. Gjennom
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. er det en forventning at HiNT skal
sette nasjonal standard på føreropplæringen i Norge, gjennom å tilby grunnutdanning
og etter‐ og videreutdanning for trafikklærere. HiNT har en sterk posisjon i det
nasjonale fagmiljøet, med god dialog og avklarte samarbeidsrelasjoner med
vegmyndigheter og bransje om hvilke forventninger som stilles fra samfunns‐ og
arbeidsliv.
Avdelingens bevilgningsfinansierte portefølje
Avdelingens bevilgningsfinansierte portefølje består av den 2‐årige
trafikklærerutdanningen og et årsstudium i trafikkpedagogikk.
Trafikklærerutdanningen er avdelingens primæroppgave og grunnlaget for
avdelingens øvrige virksomhet. Et studenttall på 100 studenter årlig anses fornuftig
på dette studiet også kommende studieår. Årsstudiet i trafikkpedagogikk gir sammen
med den 2-årige trafikklærerutdanningen en integrert bachelor i trafikkpedagogikk.
Årsstudiet gjennomføres som et fleksibelt (samlingsbasert og lync) deltidsstudium
over to år, med opptak hvert andre år.
Eksternfinansiert EVU
Avdelingen har i tillegg en omfattende eksternfinansiert virksomhet. Hovedtyngden av
dette er eksternt finansierte EVU‐studier som finansieres gjennom studieavgift eller
oppdrag fra Statens vegvesen, trafikkskoler eller kommuner. Studiene er
landsdekkende der målgruppen hovedsakelig er trafikklærere, ansatte i Statens
vegvesen, lærere som skal undervise innen føreropplæringen, samt ansatte i
utrykningsetater og i transportbransjen. EVU‐markedet har økt de siste årene og
HiNT tilbyr som eneste institusjon utdanning innenfor alle kompetansegivende studier
i Trafikkopplæringsforskriften.
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Tabell 5:Liste over studier som planlegges igangsatt studieåret 2016/2017 fra avd.
TLU:
Lyses ut;
SO
SO

stp Navn på studium
Heltid* og/ eller flekMerknad
120 Trafikklærer, høgskolekandidatstudium
x
60 Trafikkpedagogikk, årsstudium
x
Annethvert år, neste gang H16

* Heltid betyr at studiet er organisert med normal progresjon (60 studiepoeng per år).
** Deltid og/eller fleksibel betyr at studiet i all hovedsak er organisert enten som
samlingsbasert eller digitalt (lync og/eller nett).
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Oversikt over Bevilgningsfinansiert studieportefølje for HiNT studieåret 2016-17.
Vedlegg til sak om studieportefølje 29.10.2015
Avdeling
Opptak
stp
Navn på studium
HEL
SO
180 Sykepleie, Namsos bachelorgradsstudium
SO
180 Sykepleie, Levanger bachelorgradsstudium
HEL
HEL
SO
180 Vernepleie, bachelorgradsstudium
HEL
SO
180 Farmasi, bachelorgradsstudium
HEL
LOK
180 Vernepleierutdanning, Bachelorgradsstudium, desentralisert over 4 år
HEL
LOK
180 Sykepleierutdanning, Bachelorgradsutdanning, desentralisert over 4 år
HEL
LOK
120 Psykisk helsearbeid, mastergradsstudium
HEL
LOK
30 Motiverende intervju
HEL
LOK
30 Veiledningspedagogikk 3
HEL
LOK
15 Veiledningspedagogikk 1
HEL
LOK
15 Veiledningspedagogikk 2
HEL
LOK
15 Folkehelse og helseatferd
HEL
LOK
7,5 Valgemne 1, masterutdanningen MPH
HEL
LOK
7,5 Valgemne 2, masterutdanningen MPH
HEL
LOK
7,5 Sammen øker vi kompetansen (SØK)
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR

SO
SO
SO
SO
SO
SO/LOK
LOK
SO/LOK
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK/FV
LOK
LOK
LOK
LOK

NSN
NSN
NSN
NSN

SO
SO
SO
SO

SO/FV
SO/FV
SO/FV
SO/FV
SO/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV
LOK/FV

240
241
240
180
180
180
180
180
180
120
120
120
120
60
60
60
60
60
30
30
30
30
15
30-60
60
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
180
180
180
180

(Mulig oppstart vår 2017)

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, Deltid
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn
Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium
Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium
Musikk, Bachelorgradsutdanning - Musikkpedagog og musikkformidler i kulturskolen (styresak 34/15)
Idrettsvitenskap, Bachelorgradsutdanning. Ny.
Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium
Master GLU 1-7. Ny.
Master GLU 5 – 10. Ny.
Master i musikk. Ny.
Friluftsliv årsstudium
Idrett årsstudium
Idrett for toppidrettsutøvere, deltidsstudium
Bird ID Western Palearctic
Praktisk-pedagogisk utdanning
Internasjonalt semester
Fuglekjennskap
Mentor - og veilederutdanning
Uteområde som læringsarena
Med joik som utgangspunkt
Fagvalg i GLU og faglærer musikk
Engelsk årsstudium
Kunst og håndverk, 1 og 2
Musikk årsstudium
Naturfag årsstudium
Samfunnsfag årsstudium
Spesialpedagogikk årsstudium
Mat og helse
Matematikk 2
Norsk 2
Religion, livssyn og etikk 1
Sørsamisk 1 eller 2
Komponering for scene, film og TV
Musikkproduksjon
Husdyrfag - velferd og produksjon, bachelorgradsstudium
Multimedieteknologi, Film og TV produksjon bachelorgradsstudium
Multimedieteknologi, 3D og VFX produksjon bachelorgradsstudium
Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium
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NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN

SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

180
180
180
180
180
180
90
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
40
37,5
30
30
30
30
30
15

Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium
Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium
Revisjon, bachelorgradsstudium
Regnskap, bachelorgradsstudium
Økonomi og landbruk, bachelorgradsstudium. Ny.
Naturforvaltning, bachelorgradsstudium
Kunnskapsledelse, mastergradsstudium
Revisjon
Geografi årsstudium
Husdyrvelferd årsstudium
Utmarksforvaltning, årsstudium
Bedriftsøkonomi, årsstudium
Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium
Sosiologi, årsstudium
Film og TV produksjon, årsstudium
3D og VFX produksjon, årsstudium
Naturforvaltning årsstudium
Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium
Natur og kulturminneoppsyn, årsstudium
Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium
Ledelse og personalarbeid
Geografi fordypning
Sosiologi fordypning
Innkjøpsledelse
IKT for lærere 1
IKT for lærere 2
Geografisk informasjonssystemer
Ledelse i skolen
Basiskurs i naturoppsyn

TLU
TLU

SO
LOK

120 Trafikklærer, høgskolekandidatstudium
60 Trafikkpedagogikk, årsstudium

HEL
LÆR
NSN
TLU

Avdeling for helsefag
Avdeling for lærerutdanning
Avdeling for Nærling, samfunn og næring
Avdeling for trafikklærerutdanning
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Vedlegg 2; Produksjonsmål (SPE), nasjonale kandidatmål, egne kandidatmål
Vedlegg 1
Produksjons
mål 2016

Studieprogram

avd

stp

Videreutdanning helsefag (markedstilpasses)
Farmasi
Master i tverrfaglig helse- og sosialfag
Sykepleie - Levanger
Vernepleie
Arbeidsrelatert førskolelærerutdanning
Faglærer + Idrett, friluftsliv med mer
Faglærerutdanning musikk
Barnehagelærerutdanning
Grunnskolelærer 1-7 Deltid
Grunnskolelærer 1-7
Grunnskolelærer 5-10
Master i kroppsøving
Praktisk-pedagogisk utdanning (deltid)
Skuespiller/-teaterutdanning
Spesialpedagogikk
Sørsamisk
Veiledning nyutdanna lærere GLU/FLU/mentor
Videreutd. Pedagogisk utviklingsarbeid for
barnehagelærere
Geografi
Husdyrfag
IT for lærere del I
Kommunal økonomi og ledelse
Ledelse og personalarbeid
Master i kunnskapsledelse
Multimedieteknologi Film og TV produksjon
Multimedieteknologi 3D og VFX produksjon
Natur og kulturminneoppsyn
Offentlig administrasjon og ledelse
Regnskap
Ledelse i skolen
Spill
Utmarksforvaltning
Økonomi og administrasjon
Bachelortillegg trafikk
Trafikklærerutdanning

HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR
LÆR

60
180
120
180
180
180
180
180
240
240
240
120
60
180
60
30
30

50
75
25
620
90
35
100
75
165
100
135
210
25
90
40
30
10
16

LÆR

30

10

NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
NSN
TLU
TLU

60
180
30
60
60
90

30
80
15
30
25
37,5

180

90

60
60
180
30
180
180
180
60
120

30
25

Andre utdanninger med kandidatprod.:
BA geografi
BA grønn Næring
BA revisjon
BA Sosiologi
Almmennlærerutdanning
BA selvvalgt
Sum kandidatproduksjon 2014

Kandidat
mål
Kandidat Oppnådd
sentralt mål egne
2014
21
10
169
30

15
6
168
55
22
18
33

21
51
48

10

14
25
9
64
12

25

11

30
30

0
17

32
10
74

17
12
60
80
210
10
200

20
25
50
10
95

9
20
31
13
90

2835,5

10
0
10
10
0
25
370

11
5
4
8
17
25
719

446
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Vedlegg 3; Kandidatproduksjon
Tabell: Kandidatproduksjon for studier med nasjonale kandidatmål:
Studium
2010 2011 2012 2013 2014
73
61
49
44
17
Allmennlærerutdanning
14
Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
1
25
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
45
56
52
60
33
Barnehagelærerutdanning
17
22
25
42
40
Faglærerutdanning
68
81
71
71
64
Praktisk-pedagogisk utdanning
150 173 157 180 168
Sykepleierutdanning
24
55
20
17
15
Reseptarutdanning
28
33
27
32
55
Vernepleierutdanning

Tabell: Kandidatproduksjon fordelt på avdeling:

Fakultetsnavn

2011 2012 2013 2014 2015*
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

Avdeling for helsefag

275

211

237

244

Avdeling for landbruk og
informasjonsteknologi

61

66

76

76

Avdeling for lærerutdanning

274

241

246

222

Avdeling for næring, samfunn og natur
Avdeling for trafikklærerutdanning

213

234
137

114

134

111

113

Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse 51

48

52

64

Sum

700

722

719

775

101

685

* Høstsemestret 2015 er ikke ferdig. Det endelige produksjonstallet for 2015 kan
derfor blir høyere.
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Vedlegg 4; sak fra UiN
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/01017-7
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Fellesstyret for UiN og HiNe

Asaivkode.
Møtedato
28.10.2015

ENDELIG STUDIEPORTEFØLJE 2016 - 2017 FOR DAGENS UNIVERSITETET I
NORDLAND OG HØGSKOLEN I NESNA
Forslag til vedtak/innstilling:
1.

Styret vedtar den samlede studieporteføljen for dagens Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna for studieåret 2016–2017, samt nedlegging av studier i tråd med
saksframlegget. Det vil være behov for å vurdere ytterligere samordning av studietilbudet
ved Profesjonshøgskolen og dagens Høgskole i Nesna med henblikk på styrket faglig og
økonomisk bærekraft. Rektor gis fullmakt til å vurdere og ferdigstille en slik samordning i
samråd med rektor ved Høgskolen i Nesna i løpet av november. Om det ikke lykkes å komme
fram til en enighet om samordning, legges det fram en egen sak til styret.

2.

Styret viser til vedlagt saksframlegg til styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag om
studieportefølje 2016-2017. Det er behov for ytterligere samordning av den samlede
studieporteføljen for det nye fusjonerte universitetet, Nord universitet, og rektor gis fullmakt
til å vurdere totaliteten av de to porteføljeforslagene (UiN/HiNe og HiNT). Samordningen bør
fortrinnsvis skje i forkant av annonsering for Nasjonalt opptak (NOM) og Lokalt opptak (LOK).
Dette kan gjelde identiske studieprogram ved dagens institusjoner, studieprogram som kan
framstå som konkurrenter til hverandre, og eventuelt andre tilfeller der blant annet
økonomisk bærekraft vurderes som ikke tilfredsstillende.

3.

Styrets godkjenning av studieporteføljen forutsetter at styret har godkjent etablering av nye
studier over 30 studiepoeng.

4.

Styret godkjenner endring av navn på følgende studieprogram;
• MBA HHB endrer navn til MBA

5.

Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke opptak når
søkertallene for studieåret 2016–2017 er klare. Styret presiserer at minste opptakstall bør
være 20 studenter i tråd med departementets tilrådning.

6.

Styret understreker nødvendigheten av størst mulig samordning av studieporteføljen
allerede fra høsten 2016. Styret ber derfor rektor påse at fakultetene evner å frigjøre faglige
ressurser, slik at det kan fokuseres på både ny- og videreutvikling av studieprogram, samt
kompetanseheving og økt forskningsaktivitet i året som kommer.

Pål A. Pedersen
rektor

Stig Fossum
universitetsdirektør
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Saksframstilling:
Bakgrunn:

Studieporteføljen er oversikt over de studieprogrammer universitetet tilbyr det aktuelle studieåret,
og antall studieplasser beregnet på det enkelte program. Det er viktig at fakultetene har
gjennomgang av eksisterende studieportefølje og vurderer behov for endringer, blant annet ut fra
årets søkertall og opptak. Eventuelle etableringer av nye studieprogram innebærer mange
tidkrevende prosesser, blant annet utarbeidelse av god dokumentasjon, som grunnlag for vedtak om
etablering av studieprogrammet.
Universitetsstyret behandler på sitt junimøte fakultetenes forslag til foreløpig studieportefølje, mens
endelig studieportefølje vedtas på oktobermøtet. Denne beslutningen er ett av universitetets
viktigste styringsdokument, og er grunnlag for hoveddelen av utdanningsaktiviteten ved
universitetet.

Fusjon og konsekvenser for studieportefølje

Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitetet- og
høgskolesektoren» ble vedtatt i statsråd 27. mars 2015 og presentert med følgende innledning;
Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og
velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor
endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere
institusjoner. Vi legger en struktur for morgendagens kunnskapssamfunn.
De overordne mål for strukturreformen er:
• Utdanning og forskning av høy kvalitet
• Robuste fagmiljøer
• God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
• Regional utvikling
• Verdensledende fagmiljøer
• Effektiv ressursbruk
Med bakgrunn i strukturreformen vedtok styrene ved Universitet i Nordland (UiN) og Høgskolen i
Nesna (HiNe) å utrede fusjon. Beslutning om fusjon mellom institusjonene ble fattet i statsråd 19.
juni i år. Fusjonen trer i kraft fra 1. januar 2016, da høgskolen fusjoneres inn i universitetet.
Samtidig med utredning og avklaring av fusjon mellom UiN og HiNe, har det pågått en prosess med
utredning av fusjon også med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). På felles styremøte 30. september
for fellesstyret for UiN/HiNe og styret for HiNT, ble det besluttet å søke fusjon med virkning 1. januar
2016. I statsråd den 9. oktober ble fusjon også med HiNT besluttet, og den nye institusjonen har fått
navnet Nord universitet.
Denne saken omhandler studieporteføljen for kommende studieår for dagens Universitetet i Nordland
og Høgskolen i Nesna. Høgskolens forslag til endelig studieportefølje legges fram i sin helhet slik den
er mottatt, jamfør vedlegg nr 5.
Høgskolen i Nord-Trøndelag utarbeider egen sak om studieportefølje for kommende studieår, se
vedlagt saksframlegg og nærmere omtale nedenfor.
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For studieåret 2016-2017 legges i hovedsak fram forslag om videreføring av eksisterende
studieportefølje, dog med et lite antall søknader om etablering av nye studier ved dagens UiN.
Dagens UiN og HiNe har i stor grad studieprogram innenfor samme fagfelt; sykepleieutdanning,
grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, idrettsstudier mv. Det er ønskelig med dialog
og avklaring av muligheter om samarbeid om studieportefølje allerede fra høsten 2016, jamfør punkt
1 i forslag til vedtak.
Som ny fusjonert institusjon må det i løpet av 2016 foregå en faglig prosess med gjennomgang av
eksisterende studieportefølje for samordning og spissing av faglig profil for nye Nord universitet.
Dette arbeidet vil tidligst ha konsekvenser for studieporteføljen 2017-2018.
Alle dagens institusjonene har for øvrig senest høsten 2015 igangsatt flerårige studieprogram
(bachelorprogram samt masterprogram på henholdsvis 1,5-2-5 år), som følgelig gir konsekvenser og
forpliktelser fram til og med våren 2020.

Utfordringer, profil og overordnede strategier for nytt universitet

Den nye institusjonen vil møte flere utfordringer, deriblant på kort tid å framstå utad som én samlet
institusjon, og innad faktisk å virke som én samlet institusjon. Det nye universitetet skal dekke
forsknings- og utdanningsområdet mellom Trondheim i sør og Tromsø i nord.
I følge vedtatt fusjonsplattform (30.09.2015) er følgende kjennetegn ved den nye institusjonen
(forkortet versjon):
• 4 etablerte doktorgrader, og som universitet muligheter for å bygge opp nye doktorgradsområder og nye mastergrader basert på gjeldende nasjonale kvalitetskriterier
• Nærhet til samfunns- og arbeidsliv gjennom tilstedeværelse i flercampusmodell i Nordland
og Nord-Trøndelag
• Nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til 40% av Norges kystlinje og Norges
største landsbruksregion
• Norges 3.største lærerutdanning (tett på 3500 studenter)
• Norges 4.største sykepleieutdanning (tett på 1300 studenter)
• Norges 3. største handelshøgskole med tydelig profil på innovasjon og entreprenørskap samt
nordområdekunnskap, dessuten størst i landet på MBA utdanning
• Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innen sør-lulesamisk og lulesamisk språk
og kultur
• Ledende på fleksible utdanningstilbud
• Internasjonalt orienterte fagmiljøet med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med
institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
Videre framgår av fusjonsplattformen at den nye institusjonen har som ambisjon om å bli ledende
nasjonalt og internasjonalt på definerte fagområder, og toneangivende innen et bredt spekter av
fagfelt med en tydelig regional forankring. Det nye universitetet skal bli en betydelig aktør innen
forskning og høyere utdanning. Som øvrige utdanningsinstitusjoner i landet, vil det være en
utfordring å kunne tilby attraktive og tidsriktige studietilbud i tråd med samfunnsbehovet.
Dagens UiN og HiNe har i tillegg utfordringer knyttet til svak rekruttering og små studentkull for
enkelte studieprogrammer. I tillegg er det også utfordringer knyttet til gjennomstrømming og lave
kandidattall. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at det som hovedregel ikke er hensiktsmessig
å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. 1 Dette skyldes både ønsket om studiemiljøer
av en viss størrelse og hensynet til rimelig ressursutnyttelse.

1

Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler 2014
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Elementer som påvirker studieportefølje

Arbeidet med studieportefølje påvirkes av en rekke elementer deriblant;
• Samfunnsoppdraget der Nord universitet skal fylle rommet for forskning og utdanning
mellom NTNU i sør og UiT i nord
• Dagens fire fagsøyler (doktorgradene)
• Institusjonene definerte profilområder og meldt inn i forbindelse med Stoltenbergregjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning høsten 2013. I vedtatt
fusjonsplattform er det nye universitetets profilområder definert slik; Blå og grønn vekst,
Innovasjon og entreprenørskap samt Velferd, helse og oppvekt.
• Definerte mål, tiltak og risikoområder (meldt inn for dagens 3 institusjoner via Rapport og
planer)
• Vedtatte strategiplaner
• Vedtatt fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i NordTrøndelag med virkning fra og med 1. januar 2016.
Universitetets doktorgrader er fagsøylene og danner rammene for universitetets forskningsvirksomhet og forskerutdanning. Doktorgradsområdene innvirker på studieporteføljen ved at det
enkelte fakultets bachelorgrader og mastergrader skal kunne gi faglig grunnlag for opptak på
fakultets doktorgradsutdanning. HiNT og HiNe bringer ikke med seg doktorgrader, slik at dagens
doktorgrader ved UiN blir gjeldende som de eneste også for det nye universitetet;
•
•
•
•

Akvatisk biovitenskap (Fakultet for biovitenskap og akvakultur, FBA)
Bedriftsøkonomi (Handelshøgskolen)
Sosiologi (Fakultet for samfunnsvitenskap, FSV)
Studier av profesjonspraksis (Profesjonshøgskolen, PHS)

Samtlige institusjoner har strategiplaner (UiN: Overordnet strategiplan 2012-2016, HiNe: Strategisk
plan 2014-2017, HiNT: Strategisk plan 2013-2016). Det vil naturlig nok være behov for å utvikle en
egen ny strategisk plan for det nye universitetet. Nedenfor gjengis likevel fra UiNs overordnede
strategiplan det som berører utvikling av studieportefølje;
Studieportefølje
Studieporteføljen skal videreutvikles slik at attraktive studier kan sikre økende tilgang av
kvalifiserte søkere til universitetet og bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for
kvalitetsutviklingen ved institusjonen. Blant annet satsing på fellesgrader og erfaringsbaserte
mastergrader skal bidra til et attraktivt studietilbud. Universitetet skal utvikle studieportefølje
og infrastruktur på en måte som gjør institusjonen til et naturlig valg ved tildeling av nye
studieplasser.
Samfunnets og regionens behov
For å sikre at Universitetet i Nordland utvikler studietilbud som er i samsvar med samfunnets
og regionens behov, skal universitetet være åpent for innspill fra samfunns- og arbeidsliv om
nye studietilbud og utvikling av studieporteføljen, blant annet gjennom Råd for samarbeid
med arbeidslivet og etablering av samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge.
Studiestedene – UiN Helgeland og UiN Vesterålen
UiN Helgeland og UiN Vesterålen skal ha en sentral plass i universitetets satsing i nord- og
sørfylket. Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på
regionale behov og etterspørsel.
Internasjonalisering
Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner
skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av universitetets
rekrutteringsgrunnlag. Universitetets fokus på samarbeid med Russland skal videreføres,
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samtidig som samarbeidsrelasjoner med læresteder i Nord-Amerika og Europa skal styrkes.
Rekruttering av utenlandske studenter til engelskspråklige studier skal økes gjennom 3
målrettet rekrutteringsarbeid internasjonalt, attraktive studietilbud på engelsk og
engelskspråklig studieinformasjon av høy kvalitet, bl.a. gjennom ECTS Label.
Alle ovennevnte elementer ligger til grunn for fakultetenes arbeid med studieporteføljen. Videre er
fakultetene i arbeidet med framtidig studieportefølje, bedt om å vurdere hvert enkelt studieprogram
med henblikk på:
• Plass i forhold til universitetets fagprofil
• Mål i forhold til samfunnets behov
• Rekrutteringsevne
• Internasjonal profil
• Økonomi
Til arbeidet med studieporteføljeutvikling og –styring er fakultetene er gitt et verktøy;
”SEFØ-modellen”. Verktøy er opprinnelig utviklet og utprøvd i Storbritannia, og tilpasset norske
forhold av egen arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra UiA, UiS, UiN, HiOA og HiB.
Fakultetene er kjent med modellen og Profesjonshøgskolen har aktivt tatt den i bruk. Forkortelsen
SEFØ står for S = strategi, E = etterspørsel, F = faglig bærekraft, Ø = økonomisk bærekraft.
For etablering av nye studier er det verdt å merke seg at Stortingsmelding nr 18 (2014-2015,
Strukturmeldingen) påpeker at det vil komme økte krav til etablering av master- og
doktorgradsprogrammer. Her framkommer at:
«Master- og doktorgradsprogrammer bør ha større bredde og forankres i vesentlig sterkere
fagmiljøer enn det som har vært godkjent på grunnlag av dagens regler. Regjeringen vil
derfor sette i gang en prosess for å skjerpe kravene til opprettelse av master- og
doktorgradsprogrammer. …Det legges opp til en overgangsordning for eksisterende
programmer, slik at institusjonene får tid til å gjennomgå porteføljen og sikre at eksisterende
programmer oppfyller nye krav.» 2

Fakultetenes og HiNes forslag for studieåret 2016-2017

Fakultetenes forslag til endelig studieportefølje er behandlet i september/oktober i de respektive
fakultetsstyrene før de er lagt fram i denne sak. Høgskolen i Nesna behandlet innspill på styremøte 7.
oktober.
Etter innspillene ser samlet opptaksmål for studieåret 2016-2017 slik ut:

Fakultet
PHS

Opptaksmål
2013 -2014

Opptaksmål
2014 -2015

Opptaksmål
2015 - 2016

Opptaksmål
2016-2017

Heltidsekvivalenter
(HE) 2016 - 2017

1640

1447

1368

1403

1064,5

Handelshøgskolen

625

705

715

815

600

FSV

712

672

677

572

565

FBA

169

174

265

287

284

UiN

3146

2998

3025

3077

2513,5

Kilde til tabell: Tidligere styresaker om endelig studieportefølje for UiN samt vedlagt oversikt for fakultetene. I tallene
inngår ikke utvekslingsstudenter blant annet Erasmus-studenter, studenter som tar enkeltemner samt oppdragsstudier.

2

Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) punkt 4.3
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Opptaksmålene for 2016-2017 viser en liten økning for universitetet samlet, som i hovedsak skyldes
etablering av nye studier. Fakultetene ved dagens UiN har oversendt søknad om etablering av
tilsammen 4 nye studieprogram; 1 program hver ved PHS og FBA, mens FSV ønsker å etablere 2
program.
Det er svært viktig med realistiske opptaksmål; det er grunnlaget for sunn studiepoengsproduksjon
og dermed oversiktlige økonomiske rammer for universitetet som helhet og det enkelte fakultet.

Profesjonshøgskolen (PHS)

Profesjonshøgskolen er største fakultet, og står for en stor andel av universitetets samlede
studieportefølje. De fleste studiene går årlig, men flere går også i syklus eksempelvis annen hvert år.
Fakultetet planlegger etablering av ett nytt studieprogram (over 30 stp) fra høsten 2016:
• Master i lulesamisk språk (120 stp)
Ett studieprogram legges ned:
• Bachelor yrkesfaglærer (180 stp)
Fakultetets opptaksmål:
Opptaksmål
Fakultet 2013-2014
PHS
1640

Opptaksmål Opptaksmål Nye stud.
Opptaksmål
2014 - 2015 2015 - 2016 UiN pr 1/10 2016 - 2017
1447
1368
966
1403

HE
2016 - 2017
1064,5

Opprinnelig var opptaksmål for høst 2014 på 1355 studieplasser, men med etablering av Master i spesialsykepleie (med 62
studieplasser) og Bachelor yrkesfaglærer (med 30 studieplasser) etter universitetsstyrets vedtak av endelig studieportefølje
for UiN, økte det faktiske opptaksmålet til 1447 studieplasser. I tabellen inngår også studieprogrammer på 30 studiepoeng
eller mindre.

Opptaksmål for fakultetets studieprogrammer framkommer i vedlegg 1a, mens vedlegg 1b viser
studier uten opptak kommende høst. Fakultetet har en rekke studieprogram på 30 studiepoeng eller
mindre. Denne delen av studieporteføljen besluttes av dekanen, og bør før utlysingen for høsten
2016 gjennomgås for vurdering av økonomisk bærekraft og minimumskravet om 20 studenter. Totalt
er det meldt inn 520 studieplasser og 259 heltidsekvivalenter for disse studiene.
Forslag til endelig studieportefølje for Profesjonshøgskolen innebærer mange av de samme
studieprogrammer som Høgskolen i Nesna tilbyr; sykepleieutdanning, grunnskolelærerutdanning,
barnehagelærerutdanning, idrettsstudier mv. Fra Profesjonshøgskolens side er det ønskelig snarest
mulig å samarbeide tett innenfor de aktuelle fagområdene og gi studietilbud i fellesskap. Eksempelvis
innenfor sykepleie har fagmiljøene allerede i samarbeid utviklet ny felles studieplan for Bachelor i
sykepleie, og det er ønskelig å gjennomføre samlingsbasert deltidsutdanning med ett felles opptak,
der studentene søker direkte på praksisområde sør-fylket (Helgeland, med samlinger eksempelvis
Sandnessjøen og/eller Mo i Rana), midt-fylket (Salten, med samlinger Bodø), nord-fylket
(Lofoten/Vesterålen med samlinger i denne regionen). Det er derfor ønskelig med dialog og avklaring
av muligheter om samarbeid om studieportefølje allerede fra høsten 2016, jamfør punkt 1 i forslag til
vedtak.
Profesjonshøgskolen foretar en viktig endring innenfor sykepleieutdanningen. Ordinær campusbasert
utdanning tilbys med start høstsemesteret. I tillegg har fakultetet siden 2010 tilbudt en nyskapende
nett- og praksisbasert sykepleieutdanning med start vårsemesteret. Fakultetet ønsker at begge
utdanningene har studiestart på høstsemesteret. Ny modell for utdanningen er allerede utarbeidet
sammen med Høgskolen i Nesna.

70

Samlet antall nye studenter registrert pr 1. oktober viser at Profesjonshøgskolen ikke klarer å
oppfylle samlet opptaksmål for inneværende studieår. Opptaksmålet for neste studieår øker noe,
men dette skyldes i stor grad studieplasser fra Høgskolen i Nesna. Flere studieprogrammer ved
dagens UiN får imidlertid økt opptaksmål, deriblant flere studier som har rekruttert lavere enn
dagens opptaksmål eksempelvis Bachelor i engelsk, Bachelor i idrett, Årsstudium i friluftsliv samt
Visuelle kunstfag, årsstudium. Dette kan tyde på at dimensjoneringen fortsatt ikke er på riktig nivå.
Dessverre er det kun et fåtall studieprogrammer som rekrutterer svært godt. Dette er campusbasert
sykepleieutdanning på Campus Helgeland (54 studenter på 35 planlagte studieplasser) samt to
mindre studieprogram; Hverdagsrehabilitering (30 stp, 50 studenter på 30 planlagte studieplasser)
og Ernæring (30 stp, 42 studenter på 20 planlagte studieplasser). Det er bekymringsfullt at fakultetet
rekrutterer svakt til en rekke studieprogram, også program som tidligere har rekruttert svært godt
eksempelvis Master i tilpassa opplæring (26 studenter på 50 planlagte studieplasser) og de praktisk
pedagogiske utdanningene (35 og 33 studenter på henholdsvis utdanning for allmenfaglærer og
yrkesfaglærer til 40 planlagte studieplasser).
Profesjonshøgskolen er kjent med utfordringene i forhold til studieportefølje, og jobber aktivt med
de. Det vil være særlig viktig å bedre rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningene samt mastergradsutdanningene.

Handelshøgskolen

Fakultetet forslår noen endringer som innebærer at enkelte studieprogrammer ikke har oppstart
årlig. I tillegg ønsker fakultetet at ett MBA program årlig tilbys ved enten Campus Vesterålen eller
Campus Helgeland.
Fakultetet planlegger ikke etablering av nye studieprogram fra høsten 2016.
Fakultetets opptaksmål:
Opptaksmål
Fakultet 2013-2014
HHB
625

Opptaksmål Opptaksmål Nye stud.
2014 - 2015 2015 - 2016 pr 1/10
705
715
750

Opptaksmål
2016 - 2017
815

HE
2016 - 2017
600

Opprinnelig var opptaksmål for høst 2014 på 675 studieplasser, men med etablering av MBA i ledelse (med 30
studieplasser) etter universitetsstyrets vedtak av endelig studieportefølje, økte det faktiske opptaksmålet til 705
studieplasser.

Opptaksmål for fakultetets studieprogrammer framkommer i vedlegg 2. Antall heltidsekvivalenter er
betydelig lavere enn antall studieplasser. Dette skyldes at alle MBA studiene gjennomføres på deltid,
samt også noen studier på Campus Helgeland og Campus Vesterålen.
Handelshøgskolen fortsetter utviklingen de senere år, og øker det samlede opptaksmålet på vel 100
studieplasser. Fakultetet er meget bevisst på opptaksmål for det enkelte studieprogram, og opererer
med god trygghetsmargin. Hele 9 studieprogrammer får endret opptaksmål, noen får nedjuster og
noen oppjustert. Alle endringene framstår som meget solide vurderinger ut fra antall nye studenter
startet i høst.
Den totale økningen i opptaksmål skyldes i stor grad tre forhold; fra 1. august 2015 har
Handelshøgskolen overtatt ansvaret for Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse fra Fakultet for
samfunnsvitenskap (40 studieplasser), det ordinære MBA studiet også tilbys ved ett av studiestedene
til dagens Høgskolen i Nord-Trøndelag (50 studieplasser), og et lite antall studieprogrammer fra
Høgskolen i Nesna inngår (informasjonssystemer/digitale medier, samlet 50 studieplasser).
Samlet antall nye studenter registrert per 1. oktober viser at Handelshøgskolen oppfyller
opptaksmålet sitt for inneværende studieår med god margin. Noen studieprogrammer rekrutterer
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svært godt; Årsstudium i økonomi og ledelse ved Campus Helgeland (41 studenter til 10 planlagte
studieplasser) samt Økonomi, markedsføring og ledelse, deltidsprogram ved Campus Vesterålen (40
studenter til 30 planlagte studieplasser). Imidlertid er det grunn til bekymring i forhold til lav
rekruttering til flere av fakultetets siviløkonomiutdanninger; den femårige utdanningen (16 studenter
til 25 planlagte studieplasser), Master of Science in Energy Management (8 studenter til 15 planlagte
studieplasser) samt Master in Science in Sustainable Managment (1 student til 15 planlagte
studieplasser). Begge de sistnevnte programmer er internasjonale samarbeidsgrader med
universiteter i Russland. Samarbeidsgradene er viktige både for Handelshøgskolen og universitetet,
og det er derfor svært viktig at den lave rekrutteringen høsten 2015 opptrer som engangstilfelle og
ikke er starten på en trend.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Fakultetet har de senere år gjort en rekke endringer i fakultets studieportefølje, ved etablering av ett
nytt masterprogram (Master i samfunnsvitenskap), der de opprinnelige mastergradene i stedet
inngår som faglige fordypinger. Dette har samlet gitt økt rekruttering av mastergradsstudenter. I
tillegg har fakultetet etablert flere nye studieprogram, som også har rekruttert svært solid
(Årsstudium i internasjonale relasjoner, Årsstudium i offentlig rett samt Bachelor i Human Resource
Management (HRM)). Samtidig har fakultetet fortsatt store utfordringer med rekruttering til de
ordinære disiplinfagene historie, statsvitenskap og sosiologi. Dette er årsaken til at fakultetet ikke
ønsker opptak til Bachelor i historie høsten 2016.
Fakultetet har siden høsten 2013 tilbudt 5-årig lektorutdanning i samfunnsfag. Denne gjennomføres i
samarbeid med Profesjonshøgskolen, som ivaretar pedagogikk fagene samt praksis. Fakultetene er
enige om nullopptak høsten 2016. Begrunnelsen er behov og ønske om å jobbe videre med
organisering av samarbeidet om utdanningen, samt se alle lærerutdanningene ved det nye Nord
universitet i sammenheng.
Fakultetet planlegger etablering av 2 nye studieprogram fra høsten 2016:
• Bachelor i internasjonale relasjoner (180 stp)
• Master i Human Resource Management (90 / 120 stp)
Fakultetets opptaksmål:
Opptaksmål
Fakultet 2013-2014
FSV
712

Opptaksmål Opptaksmål Nye stud.
2014 - 2015 2015 - 2016 pr 1/10
672
677
962

Opptaksmål
2016 - 2017
572

HE
2016 - 2017
565

Opptaksmål for fakultetets studieprogrammer framkommer i vedlegg 3. Antall heltidsekvivalenter er
tilnærmet identisk med antall studieplasser. Dette skyldes at fakultetet kun har et lite antall studier
med standard studieplan på deltid. I realiteten er det imidlertid svært mange studenter som har
individuell studieplan som tilsvarer deltid.
Fakultetet reduserer det samlede opptaksmålet betydelig. I reduksjonen inngår at Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse (90 stp, 40 studieplasser) fra 1. august 2015 ble overført til
Handelshøgskolen. Det framkommer tydelig at fakultetet jobber for å få en mest mulig bærekraftig
studieportefølje; 5 studieprogrammer for endret opptaksmål.
Samlet antall nye studenter registrert pr 1. oktober viser at fakultetet oppfyller opptaksmålet sitt for
inneværende studieår med svært god margin. Det er flere studieprogrammer som rekrutterer svært
godt; Årsstudium i offentlig rett (81 studenter til 20 planlagte studieplasser), Bachelor i nordområdestudier (86 studenter til 30 planlagte studieplasser), Årsstudium i internasjonale relasjoner (61
studenter til 20 planlagte studieplasser). Dessuten rekrutterer Årsstudium i personalledelse og
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kompetanse fortsatt svært godt (95 studenter til 30 planlagte studieplasser i Bodø, og 46 studenter
til 20 planlagte studieplasser ved Campus Helgeland).
Dessverre rekrutterer de tradisjonelle disiplinfagene dårlig (historie, statsvitenskap og delvis også
sosiologi). Fakultetsstyret påpeker at disse likevel er svært viktige både for fakultetet og
universitetet, og har i den forbindelse etablert en gruppe som skal jobbe med studieporteføljen.
Videre blir det formidlet fra fakultetets dekan at studieporteføljen ikke er økonomisk bærekraftig for
fakultetet, og at det derfor vil være ønskelig med endringer i forbindelse med fusjon og etablering av
nytt universitet.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)

Fakultetet har gjennom flere år vært særlig oppfordret av universitetsstyret til å jobbe for økt
rekruttering, og har klart det. Høsten 2015 ble nyetablerte Bachelor i dyrepleie igangsatt, og har med
sine 30 studieplasser bidratt positivt med god rekruttering.
Fakultetet har hele tiden dessverre rekruttert lavt til sine mastergrader; Master i havbruk og Master i
marin økologi. Samtidig har fakultetets doktorgrad blitt omdefinert fra Ph.d. i akvakultur til Ph.d. i
akvatisk biovitenskap med virkning fra 01.08.2013. Den samlede situasjonen har bidratt til vurdering
av mastergradene, og fakultetet ønsker derfor for kommende studieår å stoppe opptaket på de
opprinnelige, og planlegger etablering av en ny mastergrad fra høsten 2016. Denne har fått navn
tilpasset rekruttering fra bachelorgrader ved dagens UiN og HiNT:
• Master i biologi og akvakultur (120 stp)
Fakultetets opptaksmål:
Opptaksmål
Fakultet 2013-2014
FBA
169

Opptaksmål Opptaksmål Nye stud.
2014 - 2015 2015 - 2016 pr 1/10
174
265
216

Opptaksmål
2016 - 2017
287

HE
2016 - 2017
284

Opptaksmål for fakultetets studieprogrammer framkommer i vedlegg 4. Antall heltidsekvivalenter er
nesten identisk med antall studieplasser, og skyldes at fakultetet kun får ett studieprogram som
gjennomføres på deltid.
Fakultetet øker fortsatt det samlede opptaksmålet. Flere studieprogrammer får økt opptaksmål;
Grunnstudium (øker fra 45 til 50 studieplasser), Bachelor i havbruksdrift og ledelse (fra 28 til 40
studieplasser), Bachelor i internasjonal markedsføring (fra 28 til 40 studieplasser) samt Bachelor i
biologi (fra 25 til 30 studieplasser). Sistnevnte rekrutterer en stor andel internasjonale studenter. Det
er svært gledelig å registrere den særdeles gode rekrutteringen til havbruksdrift og ledelse, siden
programmet tidligere har hatt betydelig lavere rekruttering.
Samlet antall nye studenter registrert pr 1. oktober viser at fakultetet dessverre ikke oppfyller
opptaksmålet sitt for inneværende studieår. Fakultetet må derfor fortsatt holde sterk fokus på å
rekruttere og beholde studenter. Endringen på mastergradsnivået vil forhåpentligvis slå positivt ut.

Innspill fra Høgskolen i Nesna

Dette er vedlegg nr 5 på saken. Det meste av den faglige aktiviteten ved Høgskolen i Nesna vil i 2016
være en del av Profesjonshøgskolen. Det vil være behov for å gå igjennom det samlede studietilbudet
innenfor sykepleie, BLU, GLU, og andre studietilbud, så som idrettsfag for å legge grunnlag for et godt
samordnet og bærekraftig studietilbud ved det fusjonerte profesjonsfakultetet fra studieåret 20162017. Styret vil be rektor sørge for prosesser som sikrer slik samordning gi ham fullmakt til å vurdere
og ferdigstille en slik samordning i samråd med Høgskolens ledelse i løpet av november. Om det ikke
lykkes å komme fram til en enighet om samordning, legges det fram en egen sak til styret.
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Styresak fra Høgskolen i Nord-Trøndelag

Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag behandler sak om studieportefølje på styremøte 29. oktober,
se vedlagt saksframlegg. I etterkant av de to styrenes behandling av porteføljesakene kan det være
behov for justeringer av den samlede porteføljen for det nye universitetet med henblikk på faglig og
økonomisk bærekraft. Rektor får fullmakt til å gjennomgå totaliteten av de to porteføljeinnspillene
med henblikk på mulige justeringer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av framlegg om studieportefølje behandles av fellesstyret som del av
styresaken om nye Nord universitets budsjett for 2016.

Vedlegg:

1a-1b Profesjonshøgskolens innspill til endelig studieportefølje for studieåret 2016-2017
2 Handelshøgskolens innspill til endelig studieportefølje for studieåret 2016-2017
3a-3b Fakultet for samfunnsvitenskaps innspill til endelig studieportefølje for studieåret 2016-2017
4 Fakultet for biovitenskap og akvakulturs innspill til endelig studieportefølje for studieåret 2016-2017
5 Høgskolens i Nesnas innspill til endelig studieportefølje 2016-2017
6 Høgskolen i Nord-Trøndelags styresak om endelig studieportefølje for studieåret 2016-2017
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Vedlegg 1a:
Profesjonshøgskolen (PHS) – innspill til endelig studieportefølje for 2016 -2017
Kode

Studium
Sykepleie og helsefag
BASY
Bachelor i sykepleie (heltid Bodø)
BASYM
Bachelor i sykeleie (heltid Helgeland)
Bachelor i sykepleie, 4 årig nett- og samlingsbasert
Ny kode
(praksisområder sør-, midt- og nordfylket)
MASYK
Master i klinisk sykepleie
Master i spesialsykepleie (fordyping i anestesi-, barne-,
MASPESYK intensiv-, operasjons-, kreftsykepleie)
Lærerutdanning, kunst og kulturfag
MAGLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn – 5-årig master
MAGLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn – 5-årig master
GLU1-7
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, campusbasert
GLU5-10
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, campusbasert
GLUN1-7
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert
GLUN5-10 Grunnskolelærer 5.-10.trinn, samlingsbasert
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennlærer,
PPAN
nettbasert
PP1N
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, nettbasert
BLU
Bachelor barnehagelærerutdanning
BLUS
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert
BLUV
Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen
BAENG
Bachelor i engelsk
3EN
Engelsk årsstudium
KUN1
Visuelle kunstfag, årsstudium
BAIDR
Bachelor i idrett
GID
Idrett, årsstudium
PT
Personlig trener, årsstudium
FRI1
Årsstudium i friluftsliv

Studie- Heltid Opptak Opptaksmål Nye stud. pr Opptaksmål
Heltidspoeng Deltid SO/LOK 2015-2016 1.oktober
2016-2017
ekvivalenter
180
180

H
H

SO
SO

100
35

116
54

100
35

100
35

180
120

D,75
H

SO
LOK

65
20

75
19

100
20

75
20

120

H

LOK Ikke opptak

-

62

62

300
300
240
240
240
240

H
H
H
H
H
H

20
20
72
48

7
14
22
29

20
20
28
20
20
20

20
20
28
20
20
20

60
60
180
180
180
180
60
60
180
60
60
60

D, 50
D, 50
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

LOK
40
LOK
40
SO
30
SO
30
SO Ikke opptak
SO
15
SO
20
SO
15
SO
15
SO
30
SO
20
SO
15

35
33
31
31

40
40
30
30
25
20
20
20
20
30
30
25

20
20
30
30
25
20
20
20
20
30
30
25

SO
SO
SO
SO
SO
SO

12
22
13
9
37
25
18

75

Fortsettelse vedlegg 1a:
Kode

Studium

MASPT
MALOGO
MAPRO
MALU

Master i tilpassa opplæring
Master i logopedi
Master i praktisk kunnskap
Master i lulesamisk språk
Doktorgradsutdanning:
Doktorgrad i Studier av profesjonspraksis

DRGPR

HeltidsStudie- Heltid Opptak Opptaksmål Nye stud. pr Opptaksmål
ekvivalenter
poeng Deltid SO/LOK 2015-2016 1.oktober
2016-2017

NY

SUM 3

Vedlegg 1b – studier uten opptak 2016-2017
Kode
MAFOLK
PSD

Studium
Sykepleie og helsefag
Master i folkehelsearbeid, deltid
Videreutdanning i psykisk helsearbeid

ABLU
BALU
BFAKI
BAFRI
MAIDR

Lærerutdanning, kunst og kulturfag
Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning,
(4 år, deltid)
Bachelor i lulesamisk språk
Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Bachelor i friluftsliv
Master i idrett – trener- og lederprofesjonen

MABORD

3

Joint Master degree in borderology

120
120
120
120

H
H
D, 50
D

180

H

LOK
LOK
LOK
LOK

50
20
Ikke opptak

8

808

26
16
-

50
20
25
5

720

883

8

50
20
12,5
5
8

805,5

Studie- Heltid Opptak Opptaksmål Nye stud. pr Opptaksmål
Heltidspoeng Deltid SO/LOK 2015-2016 1.oktober
2016-2017
ekvivalenter
120
60

D, 50
D, 50

LOK
LOK

180
180
180
180
120

D, 75
H
H
H
H

LOK
40
LOK 10, Trukket
SO 15, Trukket
SO Ikke opptak
LOK 20, Trukket
-

120

D, 50

I tillegg kommer 520 studieplasser fordelt på studier på 30 studiepoeng eller mindre og 259 heltidsekvivalenter

LOK

20, Trukket
60

10, Trukket H15
tilbys V16

57

-

Opptak 2017
Opptak 2017

19 Ikke opptak
- Opptak H17
- Ikke opptak
Ikke opptak
Opptak H17

Ikke opptak
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Vedlegg 2:
Handelshøgskolen UiN – innspill til endelig studieportefølje 2016-2017

Kode

Studium

BED1
BEDM1
BEDØKBO
BEDØKVE
BEDØKHE
MARØK
BANAU
BAEME
BAREV
BEDOK
BEDOM
MSB5
MABED
MAENM
MSSM
MBAE
MBATO
MBAHE
MBAVE

Årsstudium i økonomi og ledelse, Bodø
Årsstudium i økonomi og ledelse, Helgeland
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Bodø
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Vesterålen
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid Helgeland
Maritim økonomi og ledelse, årsstudium
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
Bachelor i eiendomsmegling
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, Helgeland
Siviløkonom / Master of Science in Business, 3+2 år
Siviløkonom / Master of Science in Business
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management

MBALED
MBAL
MBAØØ
MBATEK
MASIK
DRGE

Siviløkonom / Master of Science in Sustainable Management

MBA, Bodø endret navn
MBA, Tromsø endret navn
MBA, Helgeland endret navn
MBA, Vesterålen endret navn
MBA, Nord-Trøndelag (nytt sted)
MBA i ledelse
MBA i Luftfartsledelse
MBA i økologisk økonomi
MBA i teknologiledelse, Bodø
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse 4
Doktorgrad i bedriftsøkonomi

SUM

4

Studiepoeng
60
60
60
60
60
60
180
180
180
180
180
300
120
120
120
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180

Heltid Opptak
Deltid SO/LOK
H
SO
H
SO
D, 50
SO
D, 50
SO
D, 50
SO
H
SO
H
SO
H
SO
H
SO
H
SO
H
SO
H
SO
H
LOK
H
LOK
H
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D; 50
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D, 50
LOK
D, 75
LOK
H
LOK

Opptaksmål
2015-2016
40
10
60
30
30
25
15
25
20
60
20
35
70
15
15
40
40
Ikke opptak
30
30
40
20, Trukket
40
5

715

Nye stud. pr
1.oktober
46
41
58
40
32
33
13
34
18
52
18
16
72
8
1
48
39
29
37
40
41
34
-

750

Opptaksmål
Heltids2016-2017 ekvivalenter
40
40
20
20
30
60
15
30
Opptak H17
25
25
10
10
30
30
20
20
60
60
30
30
30
30
70
70
15
15
10
10
25
50
20
40
15
30
Opptak H17
25
50
25
50
15
30
15
30
20
40
30
40
5
5

815

Studieprogrammet ble overtatt fra FSV den 1. august 2015 etter felles ønske fra fakultetene. Studieprogrammet er for øvrig et samarbeid mellom Handelshøgskolen, FSV og PHS.

600
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Vedlegg 3a:
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) – innspill til endelig studieportefølje for 2016 -2017
Kode
IREK1
NLS
CPS1
OFRE1
HIS
HISN
SL1
SV1
PK1
PKM
PKVE
BAHRM
BAINT
BAORG
BAHIS
BASOS
BAJOU
BACPS
BABEV
BASOA
MASAMF
MASCIENCE
MAHRM
DRGS

Studie- Heltid Opptak
poeng Deltid SO/LOK
60
H
SO
60
H
LOK
60
H
LOK
60
H
SO
60
H
SO
60 D, 66
SO
60
H
SO
60
H
SO
60
H
LOK
60
H
LOK
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling, Helgeland
60
H
LOK
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
180
H
SO
Bachelor i internasjonale relasjoner
NY
180
H
SO
Bachelor i lederskap
180
H
SO
Bachelor i historie
180
H
SO
Bachelor i sosiologi
180
H
SO
Bachelor i journalistikk
180
H
SO
Bachelor i nordområdestudier
180
H
LOK
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog)
180
H
SO
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)
180
H
SO
Master i samfunnsvitenskap
120/90
H/D
LOK
Master in social science
120
H
LOK
Master i Human Resource Management (HRM)
NY 90/120
H/D
LOK
Doktorgrad i sosiologi
300
H
LOK
Studium
Årsstudium i internasjonale relasjoner
Norwegian Language and Society 5
Årsstudium - Nordlige studier
Årsstudium i offentlig rett
Årsstudium i historie
Nettbasert studium i historie
Årsstudium i sosiologi
Årsstudium i statsvitenskap
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling

SUM

Opptaksmål
2015-2016
20
30
20
20
20
30
20
20
30
20
20, Trukket
20

Nye stud. pr
1.oktober
61
37
11
81
22
58
34
17
95
46

20
20
20
30
30
30
60
30 6
20 7
7

677 8

Samarbeid med Profesjonshøgskolen
Fordyping i rehabilitering trukket for opptak høst 2015
7 Fordyping i West Nordic Studies trukket for opptak høst 2015
8 I dette tallet inngikk 30 studieplasser ved Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, som er overført fra FVS til Handelshøgskolen fom 1.august 2015
5
6

33
16
11
19
28
86
43
78
59
20

962

Opptaksmål
Heltids2016-2017 ekvivalenter
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
13
20
20
20
20
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
35
35
35
35
35
35
60
60
30
30
20
20
20
20
7
7

572

565
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Vedlegg 3b – studier uten opptak 2016-2017

Kode
OFRE1H
BASTA
BABEVV
BASOAH
LESAMF

Studium
Årsstudium i offentlig rett, Helgeland
Bachelor i statsvitenskap
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog), Vesterålen
Bachelor i sosialt arbeid, deltid, Helgeland
Lektorutdanning i samfunnsfag1

Studie- Heltid Opptak Opptaksmål
Nye stud. pr
poeng Deltid SO/LOK 2015-2016
1.oktober
60
H
SO
20
31
180
H
SO
20
14
180 D, 75
SO
30
34
180 D, 75
SO
Kull i løp
300
H
SO
20
20

HeltidsOpptaksmål
2016-2017 ekvivalenter
Kull i løp
Ikke opptak
Kull i løp
Kull i løp
Ikke opptak
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Vedlegg 4:
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) – innspill til endelig studieportefølje for 2016 -2017

Kode
GRUNN
BABII
BAANIMAL
BADYR
BAHBL
BAHBY
EMMMP
MAMAR
MAMD
MAMAE
AQUA
ENW

DRGAK

Studium
Grunnstudium
Bachelor i biologi
Joint Bachelor Degree in Animal Science
Bachelor i dyrepleie
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i havbruksdrift og ledelse, yrkesveg (Y-vei)
Bachelor i internasjonal markedsføring
Master i havbruk
Master i havbruk, deltid
Master i marin økologi
Master i biologi og akvakultur
NY
Semesterpakke Akvakultur og økologi
Semesterpakke Økologi med vekt på nordlig fauna
Semesterpakke Molecular Biosciences
NY
Semesterpakke Aquaculture and Marine Biosciences NY
Doktorgrad i akvatisk biovitenskap

SUM

9

Studie- Heltid Opptak Opptaksmål Nye stud. pr
poeng Deltid SO/LOK 2015-2016
1.oktober
60
H
SO
45
44
180
H SO/LOK
25 9
8
180
H
SO
30
33
180
H
SO
30
32
180
H
SO
28
43
180
H
LOK
2
180
H
SO
33
34
120
H
LOK
12
6
120
D
LOK
5
3
120
H
LOK
12
5
120
H/D
LOK
30
H
LOK
5
30
H
LOK
5
30
H
LOK
30
H
LOK
180
H
LOK
6
6

246

216

HeltidsOpptaksmål
2016-2017 ekvivalenter
50
50
30 10
30
30
30
30
30
40
40
Nedlegges
45
45
Ikke opptak
Ikke opptak
Ikke opptak
35
32
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7

287

Fakultetet opplyser at 10 studieplasser blir annonsert på Samordna opptak, mens 15 blir annonsert på Lokalt opptak, siden disse studieplassene blir rekruttert internasjonalt.
Fakultetet opplyser at xx studieplasser blir annonsert på Samordna opptak, mens xx blir annonsert på Lokalt opptak, siden disse studieplassene blir rekruttert internasjonalt.

10

284
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Vedlegg 5 – Høgskolen i Nesna
Studium

Varighet

Studie

Utlysning

Studieprogram

Organisering

Stp

Start Slutt plasser SO

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

Samling
Samling
Samling
Samling

120
120
120
120

H16
H16|
H16
H16

V19
V18
V19
V18

10
10
10
10

LOK

Kode

Kommentar

x
x
x
x

1084
1200
1085

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

Samling/video

240

H16

V20

25

x

213547

Samling/video

240

H16

V20

20

x

213651

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

Samling
Ordinær
Samling
Ordinær

180
180
180
180

H16
H16
H16
H16

V20
V19
V20
V19

25
10
25
15

x
x
x
x

213132
213440
213051
213453

Årsstudier
Digitale medier m/enkeltemner
Naturfag, m/enkeltemner
Norsk, m/halvårsenheter og enkeltemner
Samfunnsfag, m/halvårenheter og enkeltemner
Engelsk, m/enkeltemner
Kunst og håndverk, m/enkeltemner
Matematikk, m/enkeltemner
Årsstudium idrett, m/halvårsenheter
Årsstudium Informasjonssystemer
Årsstudium informasjonssystemer, studiesenter

Ordinær
Samling
Samling
Samling
Samling
Samling
Samling
Ordinær
Ordinær
Samling/video

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16

V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17

20

x

60

H16

V18

x

Samling/video
Samling
Samling
Samling

30
30
30
30

H16
H16
H16
H16

V17
V17
V17
V17

x
x
x
x

Samling

30

H16

V17

x

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

30
30
30
30
30
15
30
15
15
15
15
15
30

H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
H16
V17
H16

V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
V17
H16
V17
V17

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert
Nettbasert

30
30
15
10
10
10
10
10
10
30
30

H16
H16
H16
H16
V17
H16
V17
H16
V17
H16
V17

V17
V17
H16
H16
V17
H16
V17
H16
V17
H16
V17

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sjukepleie til akutt, kritisk og kronisk sjuke i
kommunehelsetenesta, deltid
Videreutdanninger og kortere studier
Gr.studium i pedagogikk - studiesenter.no
Grunnstudium i pedagogikk
Spesialpedagogikk 2
Spesialpedagogikk 3 - Språk-, lese- og
skrivevansker
Spesialpedagogikk 3 - Samspill og
samspillsvansker
Pedagogisk ledelse i barnehagen
Rådgivning 1 - studiesenter.no
Rådgivning 2 - studiesenter.no
Kroppsøving 1
Friluftsliv 1
Veiledningspedagogikk
Musikk i skolen
Musikk og helse
Gruppedynamikk idrett
Naturlig trening
Rollespill i LAIV i skole og undervisning
Klasseledelse, formidling og dramaturgi
Lek, kommunikasjon og drama
Nettbaserte studier
IKT & læring 1, m/enkeltemner
IKT & læring 2, m/enkeltemner
Musikk og identitet Nordkalotten (podcast)
Kulturforståelse (høst)
Kulturforståelse (vår)
Ex.phil
Ex.phil
Ex.fac
Ex.fac
Personlig trener
Personlig trener

213604
1271
1219
1273
1274
1275
1220
213185
213189
1221

x
x
x
x
x
X
15
15
25

x
x
x

Første samling campus Nesna

1088
1038
1039
1041
1040

Første samling campus Nesna
Første samling campus Nesna

1036
1218
1208
1281
1206
1257
1280
1279

1046
1047
1011
1276
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67/15 (V) TLU-organisering
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00308-3
010
Beate Aspdal

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
67/15

Tidligere behandlet i HiNT-styret:
05.12.2013
24.09.2014
12.02.2015

(V) TLU-organisering
Forslag til vedtak/innstilling:
TLU organiseres sammen med fakultet for Næring, Samfunn og Natur med virkning
01.01.16 og fram til ny fakultetsstruktur er satt. Dekan Rikke Mo Veie blir prodekan i
denne perioden. For å sikre forsvarlig drift og utvikling opprettholdes dagens
fullmakter.

Sammendrag

Saken handler om effektuering av vedtak fra styremøtet 12.02.15 der følgende
vedtak ble fattet (12/2015):
1. Styret utsetter beslutning om endelig organisering av TLU til etter at
strukturprosessen i HiNT er avklart

Fusjonsplattformen for Nord universitet behandler i kapittel 6 styring og ledelse på
fakultetsnivå. I denne strukturen videreføres tre av HiNTs nåværende avdelinger inn i
midlertidig fakultetsstruktur. Ut fra størrelse blir ikke Trafikklærerutdanningen
omdefinert til eget fakultet fra 01.01.16. I påvente av ny organisasjonsplan for den
faglige virksomheten i det nye universitetet, er det nødvendig at TLU får en
midlertidig organisering fra kommende årsskifte og fram til ny organisering er vedtatt.
Gjennom diskusjon er rektor og dekan for Trafikklærerutdanningen kommet fram til at
det er mest hensiktsmessig og opprette en midlertidig organisering sammen med
avdeling for Næring, samfunn og natur (NSN) fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Dekan ved
TLU vil få rolle som prodekan i midlertidig struktur.

Steinar Nebb
rektor
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Kort saksutredning:
Saken har vært til behandling flere ganger i styret. Styret i HiNT fattet i møtet
12.02.15 vedtak om å utsette beslutning om endelig organisering av TLU til etter at
strukturprosessen i HiNT er avklart. Styret har i sin beslutning den 30.09.2015 i sak
59/15 «Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i Nordland/Høgskolen i
Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag» vedtatt fusjon og fusjonsplattform for Nord
universitet. Tidspunkt for effektuering ble satt til 01.01.2016.

I fusjonsplattformens kapittel 6 omhandles styring og ledelse på fakultetsnivå.
Virksomhetsfeltene Oppvekst (Avd. Lær), Helse (Avd. Helse) og Næring (Avd.
Nærings Samfunn og Natur) får fakultetsstatus i ett år fra 01.01.16. Ut fra størrelse
oppnår ikke Trafikklærerutdanningen denne statusen.

Som et resultat av at forhandlingsprosessen er nedfelt i plattformdokumentet, må
man i påvente av ny organisasjonsplan for den faglige virksomheten i Nord
universitetet, sikre at TLU får en midlertidig organisering fra kommende årsskifte og
fram til ny organisering er vedtatt. Det vil være snakk om en kort periode, og
modellen som velges har til hensikt å sikre den daglige driften ved TLU på samme
nivå som den blir ivaretatt i dag.

Det har vært dialog mellom dekan for Trafikklærerutdanning og rektor, der man har
diskutert alternative løsninger. Man er omforent om å innstille på at TLU organiseres
sammen med Næring, samfunn og natur (NSN) i 2016. Dette vil gi åpning for at
dekan på TLU får rolle som prodekan i midlertidig organisering, og opprettholder
dagens fullmakter. Man ser dette ellers hensiktsmessig ut fra at også NSN, i løpet av
2016, skal utrede egen framtidig innplassering i endelig fakultetsstruktur i Nord
universitet fra 1.1.2017. I tillegg er det allerede et godt samarbeid mellom disse
avdelingene i dagens struktur i HiNT.
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68/15 (V) Valgreglement for Nord universitet
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01787-1
Elisabeth Boye Okkenhaug, Arne Brinchmann

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
68/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar vedlagte forslag til valgreglement for
Nord universitet
2. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret
1. HiNT:

Brit Rohnes (leder), vara Heidi Haug Fjone

2. UiN:

Terje Fallmyr, vara Thomas Benson

3. HiNe:

Gunn Bye, vara Torill Beate Risøy

3. Styret oppnevner følgende personer i et overvalgsstyre
1. UiN:

Per Ravna, (leder) vara Jill Beth Otterlei

2. HiNT:

Kåre Bye, vara Astrid Saltvik Hammer

3. HiNe:

Unn Storheil, vara Unni Mikalsen

Sammendrag
Styrene i UiN og HiNT vedtok den 30.9.15 fusjon mellom institusjonene fra 1.1.2016.
Dette ble vedtatt i kgl.res. den 9.10.2015. Ny institusjon, Nord universitet, må
opprette nytt styre med virkning fra 1.12.2015. I forbindelse med dette skal det
utformes et valgreglement for Nord universitet. Vedtak om dette reglementet og
oppnevning av representanter til valgstyre og overvalgstyre skal gjøres parallelt i
både i styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag og fusjonsstyret for UiN/HiNe. Det har
vært et nært samarbeid mellom HiNT og UiN knyttet til felles saksutredning for denne
saken. HiNe er holdt orientert underveis i prosessen. Det presiseres at det må fattes
likelydende vedtak i de to styrene. Forut for styrebehandlingen tar en sikte på
drøfting i Omstillingsutvalget for de tre institusjonene.
Vedlegg:
Valgreglement for Nord universitet

Steinar Nebb
Rektor
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Utredning:

Bakgrunn
I forbindelse med sammenslåingen mellom UiN/HiNe og HiNT til Nord universitet fra
01.01.16 har det vært en ambisjon å få etablert et nytt felles styre for den nye
institusjonen som skal være operativt som et interimsstyre/fusjonsstyre fra 1.
desember 2015 til fusjonstidspunktet 1.1.2016, og deretter fungere som
institusjonsstyre for Nord universitet i den første styreperioden.
Det fremgår av universitets- og høgskoleloven § 9-4 (1) at styrets medlemmer velges
for fire år av gangen, med unntak av midlertidig vitenskapelig ansatte (§ 9-4 (2)) og
studenter (§ 9-4 (3)). Dersom dette skulle legges til grunn ville valgperioden vært fra
1. januar 2016 – 31. desember 2019.
I følge kongelig resolusjon skal det nye institusjonsstyret fungere fra 1.1.2016 t.o.m
31.7.2019.
Valgreglementet er hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 9-4 nr. 10 og
utarbeidet med bakgrunn i den omforente fusjonsplattformen for fusjonen mellom
UiN/HiNe og HiNT. I henhold til plattformen skal styret for den sammenslåtte
institusjonen ha 13 medlemmer. Dette er en utvidelse i forhold til lovens hovedregel
om 11 styremedlemmer, jfr. UH-loven § 9-3 første ledd. Det var i forbindelse med
utarbeidelsen av valgreglementet nødvendig å ta hensyn til geografisk tilhørighet i
tråd med fusjonsplattformen, for å sikre at styret har medlemmer fra begge de
tidligere institusjonene, i tillegg til at kjønnssammensetningen skal tilfredsstille
kravene i likestillingsloven § 21.

For at det nye styret skal være operativt f.o.m 1. desember 2015, forutsettes det at
det gjennomføres valg i november. For at dette skal være mulig, må vi ha på plass et
nytt valgreglement fastsatt av kompetent organ. I tillegg må man sikre informasjon ut
til de stemmeberettigede om gjennomføring av valg og behovet for innspill på
kandidater. Samtidig må det sikres etablert en teknisk løsning som muliggjør
gjennomføring av valget.

Ved gjennomgang av HiNTs og og UiNs valgreglement valgte man å ta i bruk UiNs
reglement som mal. Leder av valgstyret ved UiN ble i denne forbindelse kontaktet
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med forespørsel om å initiere arbeidet med å lage et utkast til nytt valgreglement og
leder i HiNTs valgstyre ble involvert i det videre arbeidet. Ledelsen ved HiNe ble
holdt løpende orientert om prosessen. Teknisk IT-bistand har vært innhentet fra både
UiN og HiNT.

Det er utformet likelydende styresaker til HiNTs styre og Fellesstyret for UiN/HiNe.
Det presiseres at det må fattes likelydende vedtak i de to styrene, dersom
valgreglementet skal kunne gjøres gjeldende for Nord universitet.

Drøfting
Valgreglement
Utarbeidelse av nytt valgreglement er gjort i et samarbeid mellom HiNT, UiN/HiNe og
studentorganisasjonene, der UiNs valgreglement er brukt som utgangspunkt og
modell. I prosessen er det avholdt flere arbeidsmøter mellom institusjonene. Man har
i disse møtene sett på hvordan UiNs valgreglement kunne endres og tilpasses, slik
at man tilrettelegger for valg av styremedlemmer til det nye institusjonsstyret, basert
på føringer som beskrives i den fremforhandlede fusjonsplattformen.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet det nye valgreglementet har påpekt viktigheten
av at alle innvalgte medlemmer både i styret og i valgstyret har personlige
varamedlemmer. Dette for å sikre bl.a. regional representasjon i samsvar med
fusjonsplattformen. Dette er således skrevet inn i reglementet. Likeledes er det i det
nye utkastet til reglement inntatt bestemmelser om suppleringsvalg.

Valgstyre og overvalgstyre
Det foreslås at det oppnevnes et valgstyre på tre personer, to fra kategorien ansatte i
undervisnings- og forskerstilling og en fra teknisk administrative ansatte. Det
forutsettes at valgstyret får nødvendig støtte fra administrasjonene ved alle tre
virksomhetene til manntallsføring og annen nødvendig administrativ støtte, og at ITansatte med erfaring fra tidligere valgprosesser bistår.
Det opprettes også et overvalgstyre som eventuelt skal avgjøre eventuelle klager på
vedtak fattet av valgstyret i første instans. Overvalgstyret skal ha tre medlemmer.
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Prosess og gjennomføring av valg
Valg har vært gjennomført på noe ulike måter ved de tre institusjonene. En har søkt å
finne den beste måten å gjennomføre valget på ved å sammenholde reglementene
for HiNT og UIN, vurdert opp mot de korte tidsfrister en har. Det er viktig at valget har
legitimitet i den nye institusjonen.

En legger opp til elektronisk valg. Hver kandidat skal foreslås av tre personer
innenfor sin valgkrets. Dette forslaget sendes skriftlig, signert og skannet, eller
samme forslag fra tre ulike e-postadresser. Det er en forutsetning at personene er
forespurt og har sagt ja.

I nytt valgreglement legges det opp til en løsning hvor de stemmeberettigede kan
stemme på inntil det antall navn som det er faste plasser til i styret. Dernest blir
varaplassene fordelt etter stemmetall.

Når styrene har vedtatt reglementet og oppnevnt et valgstyre, vil kunngjøring av valg
tidligst kunne skje fredag 30. oktober.
Det legges opp til at administrasjonene i fellesskap utarbeider manntallslister som
fordeler de ansatte i sine respektive faglige valgkretser så snart som mulig, og senest
30. oktober. Ansatte som mener seg feilplassert eller som ikke er med i manntallet,
får fem dager til å melde fra om eventuelle feil.
Som det fremkommer over foreslås det for dette valgreglementet en
nominasjonsperiode på fem fulle arbeidsdager f.o.m tidspunkt for kunngjøringen av
valg, dvs. at en kunngjøring fredag 30. oktober vil forutsette at forslag til kandidater
må være innkommet innen utløpet av fredag 6. november.
Etter at forslag på alle kandidater er innkommet, vil valgstyret måtte gjøre en
gjennomgang av kandidatene for å sikre at disse oppfyller vilkårene for å bli valgt.
Dette bør kunne gjøres i løpet av mandag 9. november. Det legges inn to dagers
potensiell behandlingstid av kandidatene for å håndtere eventuelle utfordringer
knyttet til kandidaturene.
Fra onsdag 11. november vil det være mulig å sende ut informasjon til de ansatte om
hvem som er kandidater i de enkelte kategoriene.
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For at styret skal være formelt valgt og operativt som et fusjonsstyre f.o.m 1.
desember, er det nødvendig med noen dager mellom valgets avslutning og
påfølgende utforming og undertegning av valgprotokoll, samt behandling av klager.
Valget må derfor være avsluttet senest tirsdag 25. november. For å få en
tilfredsstillende valgperiode bør derfor valget foregå i perioden mellom onsdag 18.
november kl. 00:01 tom tirsdag 24. november kl. 23:59.
Siden valget gjennomføres som et elektronisk valg, vil selve opptellingen være enkel.
Det vil således være mulig å presentere et foreløpig resultat onsdag 25. november,
f.eks. kl. 12:00. Med to dagers klagefrist fra dette tidspunktet får valgstyret eventuelt
siste del av fredag 27. november og hele mandag 30. november til å behandle
eventuelle klager.

Studentenes gjennomføring av valget skjer etter dagens regler slik studentene
fastsetter. Det har vært dialog med studentleder ved UiN og HiNT som opplyser at
studentorganisasjonene vil samkjøres i forberedelser og gjennomføring av valg.

Den foran beskrevne tidsplanen er forsert i forhold til en ordinær prosess med valg.
Det er ikke særlig rom for «feil» i forhold til de enkelte tidspunkter/milepæler, da dette
vil medføre forsinkelser som gjør det vanskelig å gjennomføre et forsvarlig valg i
henhold til tidsplanen. Dette gjelder både i forhold til tekniske/mareriell feil og i
forhold til manglende involvering og demokrati i prosessen. For å motvirke dette er
det avgjørende at det legges opp til et godt og målrettet informasjonsarbeid.

Nominasjonsprosessen vil ikke kunne utsettes dersom man i utgangspunktet ikke
oppnår den nødvendige kjønnsbalansen, men det må jobbes aktivt for å sørge for at
både menn og kvinner melder sine kandidaturer. Det forutsettes at dette kvalifiserer
som et ”særlig tilfelle” iht. likestillingslovens § 13, og at departementet eventuelt kan
gi dispensasjon fra kravet om kjønnsrepresentasjon.

Fremtidige valg
Valgreglementet er utarbeidet for å ivareta valg av det første styret til den
sammenslåtte institusjonen. For fremtidige valg ved Nord universitet vil nytt
valgreglement måtte utarbeides.
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Valgstyre
Når det gjelder valgstyre og overvalgstyre må dette oppnevnes av styret, jfr.
valgreglementet § 1-2. Styrene vedtar nytt valgstyre samtidig som valgreglementet
vedtas. Det er i valgreglementet forslått å sikre at det er representanter fra både
UiN/HiNe og HiNT i valgstyret. Personene som foreslås er alle forespurt og har sagt
ja. Det presiseres at om leder fra valgstyret må tre ut, trer vara inn og nr. 2 fra
valgstyret blir leder.
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Valgreglement for Nord universitet
Fastsatt av
fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15)
og av
styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober 2015 (jf styresak xx/15),
med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 9 - 4 (9).
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1-1. Reglementets virkeområde
(1) Reglementet gjelder ved valg av medlemmer til universitetsstyret ved Nord Universitet.
(2) Studentorganisasjonene ved Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i NordTrøndelag gjennomfører valg av styremedlemmer fra studentgruppen i henhold til
valgreglementet samt egne fastsatte valgbestemmelser.
§ 1-2. Valgstyret
(1) Valgstyret oppnevnes av fusjonsstyret ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, og
styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
(2) Valgstyret har tre medlemmer, og består av hhv to medlemmer fra ansatte i undervisnings- og
forskerstilling, hvorav én skal ha sin bakgrunn fra Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og
én skal ha sin bakgrunn fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, samt ett medlem fra de teknisk og
administrativt ansatte.
Alle medlemmene av valgstyret skal ha personlig vararepresentant.
(3) Fusjonsstyret ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, og styret ved Høgskolen i NordTrøndelag utpeker valgstyrets leder. Funksjonsperioden for valgstyret er den samme som for de
fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling.
(4) Dersom medlem av valgstyret er kandidat ved valg, eller ikke lenger representerer den gruppen
de er oppnevnt for, trer vedkommende ut av valgstyret og det skal straks oppnevnes nytt medlem
for den gjenværende del av funksjonsperioden. Rektor ved Universitetet i Nordland har fullmakt
til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele funksjonsperioden.
§ 1-3. Overvalgstyret
(1) Overvalgstyret oppnevnes av fusjonsstyret ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, og
styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
(2) Overvalgstyret har tre medlemmer.
Alle medlemmene skal ha personlig vararepresentant.
(3) Fusjonsstyret ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, og styret ved Høgskolen i NordTrøndelag utpeker overvalgstyrets leder. Funksjonsperioden for overvalgstyret den samme som
for valgstyret.
(4) Dersom medlem av overvalgstyret er kandidat ved valg trer vedkommende ut av overvalgstyret
og det skal straks oppnevnes nytt medlem for den gjenværende del av funksjonsperioden. Rektor
ved Universitetet i Nordland har fullmakt til å foreta eventuelle supplerende oppnevninger i hele
funksjonsperioden.
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§ 1-4. Valgstyrets oppgaver
(1)
Valgstyret skal forberede og gjennomføre valg i samsvar med det som følger av universitetsog høgskoleloven og dette reglementet, samt vedtak fattet av universitetsstyret og øvrige
bestemmelser på området.
(2)
Valgstyret avgjør saker som oppstår i tilknytning til valg. Valgstyret er vedtaksført når mer
enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
§ 1-5. Overvalgstyrets oppgaver
(1)
Overvalgstyret skal avgjøre klager på vedtak fattet av valgstyret i første instans.
Overvalgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.
Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
§ 1-6. Manntall
(1) Manntallet angir hvem som har stemmerett mv. ved valg iht. dette reglementet, herunder hvilken
ansattkategori vedkommende kan utøve rettigheter etter.
(2) Rektor, eller den han bemyndiger, ved hver av institusjonene er manntallsfører for sin institusjon.
(3) Manntallet over de som har stemmerett, skal være klart samtidig som valg utlyses. Manntallet
skal straks legges ut til gjennomsyn.
(4) Velgere som mener at de er urettmessig utelatt fra manntallet, eventuelt mener at de er oppført i
feil ansattkategori, kan klage på dette til rektor, jf § 1-8.
§ 1-7. Stemmerett
(1) Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er ansatt eller engasjert i minst halv stilling ved
institusjonen.
(2) Stemmerett har likevel ikke den som er ansatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke
vedkommende har vært i et sammenhengende tilsettingsforhold ved institusjonen i minst ett år.
Stemmerett faller bort for den som har permisjon uten lønn i mer enn halv stilling for å arbeide
utenfor universitetet.
(3) Ansatte med lønn fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler o.l. har stemmerett på lik linje med
øvrige ansatte.
(4) Avgjørende for stemmerett er om vedkommende oppfyller vilkårene ved dato for kunngjøring av
manntallet. Personer som er kvalifisert til å avgi stemme både som ansatt og student, skal kun
stemme som ansatt.
(5) Rektor ved den ansattes institusjon avgjør spørsmål om en stilling skal regnes som undervisningsog forskerstilling eller som teknisk og administrativ stilling. Klage over slik avgjørelse må fremmes
til valgstyret innen 48 timer etter at avgjørelsen er kommet frem til den ansatte.
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(6) Registrerte studenter som har betalt semesteravgift i valgsemesteret har stemmerett.
§ 1-8. Valgbarhet
(1) Stemmeberettigede ansatte med tilsettingsforhold i hele styretjenesteperioden for den aktuelle
gruppen av ansatte er valgbare.
(2) En ansatt som blir valgt har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har
rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet.
Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg
som medlem i neste periode.
(3) Studenter er kun valgbare dersom de har stemmerett. Studenter har ikke plikt til å ta imot valg, og
kan kreve seg strøket fra kandidatlisten. Student som aksepterer nominasjonen og stiller til valg,
har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er valgbar.
§ 1-9. Unntak fra valgbarhet
(1) Ingen kan gjenvelges hvis vedkommende allerede har fungert i samme verv i to hele valgperioder.
Verv som varamedlem kommer kun i betraktning dersom varamedlemmet har møtt fast i en hel
periode.
(2) Ansatte som innehar følgende stillinger er unntatt fra valgbarhet, jf. universitets- og
høyskoleloven § 9 - 4 (7):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rektor
Pro-/viserektor
Universitetsdirektør
Direktør
Assisterende universitetsdirektør
Dekan
Pro-/visedekan
Studieledere
Fakultetsdirektør
Økonomidirektør
Økonomisjef
Personal- og organisasjonsdirektør
Personal- og organisasjonssjef
Studie- og forskningsdirektør
Studiesjef
Plan- og utviklingsdirektør
Kommunikasjonssjef
Biblioteksdirektør
Markeds- og informasjonssjef
It-direktør

Kapittel 2. Valg av medlemmer til universitetsstyret
§ 2-1. Størrelse og sammensetning av universitetsstyret
(1) Universitetsstyret har tretten medlemmer.
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(2) Styremedlemmene utpekes på følgende vis:
- tre medlemmer velges av og blant de fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- ett medlem velges av og blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
- ett medlem velges av og blant de teknisk og administrativt ansatte
- tre medlemmer velges av og blant studentene
- fem eksterne medlemmer utpekes av departementet.
(3) Styremedlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
§ 2-2. Valgperiode (funksjonstid)
(1) Styremedlemmer fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og varamedlemmer for disse,
samt styremedlem fra de ansatte i teknisk og administrativ stilling, og personlig varamedlem for
dette medlemmet, velges for perioden 1. desember 2015 tom 31. juli 2019. Etter dette velges
medlemmene for fire år.
(2) Styremedlem fra de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og varamedlem for
dette medlemmet, velges første gang for perioden fom 1. desember 2015 tom 31. juli 2016.
Deretter velges de samme for ett år.
(3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse velges første gang for
perioden fom 1. desember 2015 tom 31. juli 2016. Deretter velges de samme for ett år.
(4) Eksterne medlemmer, og varamedlemmer for disse, oppnevnes av departementet på fritt
grunnlag for perioden 1. desember 2015 tom 31. juli 2019. Etter dette velges medlemmene for
fire år.
(5) For grupperingene etter pkt. 1, 2 og 3 regnes hele universitetet som valgkrets. Valg foretas
særskilt for hver av gruppene. Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, studenter samt
eksterne medlemmer, tiltrer universitetsstyret 1. januar 2016 ved første gangs valg, og deretter 1.
august i valgåret.
§ 2-3. Permisjon og uttreden fra styret (funksjonstid)
(1) Den som har permisjon i valgperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.
(2) Ansatte som i løpet av styreperioden mister sin valgbarhet, jf § 1-6, fratrer styret umiddelbart.
Tvist om valgbarhet avgjøres av valgstyret. Klage over vedtak om valgbarhet avgjøres av
universitetets klagenemnd.
(3) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute.
Styret avgjør om det foreligger særlige forhold.

Kapittel 3. Gjennomføring av valg
§ 3-1. Dato for avholdelse av valg
(1) Valgstyret fastsetter tidspunkt for de enkelte valg. Dato for avholdelse av valg skal gjøres kjent
senest 18 dager før valget tar til. I kunngjøringen gjøres også kort rede for reglene om
stemmerett, nominasjon og valgprosess.
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(2) Valgoppgjøret skal publiseres senest én dag etter at valget er avsluttet.
§ 3-2. Forslag til kandidater (nominasjon)
(1) Alle stemmeberettigede kan fremme skriftlige forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene
må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede. Kandidater som foreslås, bør være
forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.
(2) Forslag kan sendes skriftlig eller via e-post til valgstyrets leder. Kandidater som foreslås, bør være
forespurt på forhånd og skal ha sagt seg villig til å påta seg slikt verv.
(3) Forslagene må være valgstyret i hende senest 10 før valget tar til. Valgstyret kunngjør
kandidatene senest én uke før valget finner sted. Valgstyret skal påse at det ikke arrangeres valg
før det er mottatt forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og
varamedlemmer. Det bør være tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn, jf. § 3-8.
(4) Studentorganisasjonene fastsetter hvordan forslag til kandidater skal settes frem.

§ 3-3. Elektronisk valg
(1) Valg av styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen foretas ved direkte valg.
(2) Valget foregår ved elektronisk valg. Avstemmingsperioden skal være én kalenderuke.
(3) Valgstyret skal ved gjennomføringen av valget opprette en egen nettside. Manntallslister og
forslag til kandidater publiseres på disse nettsidene.
(4) Valgstyret skal legge til rette for at ansatte som ikke har naturlig tilgang til nødvendig
stemmeutstyr gis tilgang til dette i tilknytning til sitt arbeidssted.
(5) Valgstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget.
(6) Studentorganisasjonene fastsetter hvilken valgform som skal benyttes ved valg av
studentmedlemmer, samt nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget.

§ 3-4. Stemmeregler
(1) Ansatte i ansattkategoriene teknisk- og administrativt ansatte og midlertidig ansatte i
undervisning og forskningsstilling skal stemme på inntil to kandidater i sin kategori.
(2) Ansatte i ansattkategorien fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling kan stemme på inntil tre
kandidater i sin kategori.
§ 3-5. Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett
(1) Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere fysisk stemmeseddel.
Stemmeseddel oversendes valgstyrets leder. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende
måte med tanke på eventuell klage.
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§ 3-6. Gjennomføring av valgoppgjør
(1) Valgstyret avgjør hvorvidt stemmer som ikke er avgitt i henhold til reglementet skal vrakes.
§ 3-7. Stemmeresultater
(1) Resultatene telles opp for hver ansattkategori. Kandidatene som får flest stemmer i sin gruppe
ansees valgt inntil både faste styreplasser og varaplasser er besatt, med mindre bestemmelsene i
§§ 3-8 eller 3-9 medfører at andre kandidater rykker opp.
(2) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene i dette
kapitlet for øvrig, avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret.
§ 3-8. Likestilling mellom kjønnene
(1) Kravene i likestillingsloven § 13 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den
enkelte valgkrets/gruppering, jf. universitets- og høyskoleloven § 9 - 4 (8). Tilsvarende gjelder for
varamedlemmer. Dersom nominasjonsforslagene viser at det ikke er innkommet tilstrekkelig
antall kandidater av begge kjønn kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.
(2) Dersom det ved opptelling viser seg at et kjønn vil få færre representanter enn hva kravene i
likestillingsloven tilsier, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt
stemmer for, opp inntil man har oppnådd slik balanse. Medlemmer og varamedlemmer skal
regnes hver for seg.
(3) Ved stemmelikhet mellom to kandidater, som ikke kan avgjøres etter bestemmelsene ovenfor,
avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning i valgstyret.
§ 3-9. Sikring av geografisk representasjon
(1) Av styrets medlemmer valgt blant de ansatte skal to medlemmer være ansatt ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag på valgtidspunktet, mens tre medlemmer skal være ansatt ved Universitetet i
Nordland eller Høgskolen i Nesna på valgtidspunktet.
(2) Dersom valgresultatet ikke selv gir slik fordeling skal den geografiske representasjonen fordeles
på følgende måte:
1) To styremedlemmer med personlig varamedlem i gruppen for fast ansatte i
undervisnings- og forskerstilling skal være ansatt ved enten Universitetet i Nordland eller
Høgskolen i Nesna. Ett styremedlem med personlig varamedlem i samme gruppe skal
være ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
2) I gruppen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og gruppen for teknisk
og administrativt ansatte skal geografisk representasjon avgjøres av hvilken kandidat
som fikk størst forholdsmessig oppslutning i sin gruppe. Representanten og
varamedlemmet for den andre gruppen skal velges fra den underrepresenterte
institusjonen.
(3) Den geografiske representasjonen som beskrevet i § 3-9 (1) skal ivaretas ved senere valg av
styremedlem fra ansattkategorien midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling frem til
valg av nye styremedlemmer i alle kategorier.
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§ 3-10. Valgprotokoll
(1) Valgresultatet skal føres i en særskilt valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Melding om
valgresultatet sendes til rektor og kunngjøres av valgstyret straks.

Kapittel 4. Suppleringsvalg
§ 4-1. Vilkår for suppleringsvalg
(1) Suppleringsvalg skal gjennomføres dersom et av styremedlemmene valgt iht. dette reglementet
fratrer styret, § 2-3. Kandidater som velges ved suppleringsvalg tjenestegjør i samme periode som
det fratrådte styremedlemmet skulle tjenestegjort.
(2) Dersom det er kortere tid enn 6 måneder igjen av det aktuelle medlemmets valgperiode og det
finnes varamedlem som kan møte i medlemmets sted, kan styret fatte vedtak om å unnlate å
gjennomføre suppleringsvalg.
§ 4-2. Gjennomføring av suppleringsvalg
(1) Suppleringsvalg skal gjennomføres på samme måte som ordinært valg i den
ansattgruppen/valgkretsen som det fratredende styremedlemmet tilhørte. Reglene i kapittel 3
gjelder tilsvarende så langt de passer.

Kapittel 5.

Klage

§ 5-1. Klage over manntallsføring
(1) Klage over manntallsføringen, herunder tvistespørsmål om stemmerett og gruppetilhørighet,
rettes til rektor som manntallsfører senest tre virkedager etter at manntallet er kunngjort.
(2) Dersom rektor ikke finner grunnlag for å ta klagen til følge skal klagesaken straks oversendes til
valgstyret for avgjørelse. Valgstyret skal avgjøre klagesaken før valget finner sted.
(3) Valgstyrets vedtak kan ikke påklages.
§ 5-2. Klagerett ved valg
(1) Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være
skriftlig framsatt for valgstyret senest 48 timer etter at resultatet av valget er gjort kjent.
(2) Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er
mulig og tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter pkt. 1
ovenfor.
(3) Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til overvalgstyret.
Valgstyret skal avgi uttalelse i forbindelse med oversendelsen, og denne skal gjøres kjent for
klager.
(4) Mener overvalgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og
denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det så snart som mulig
holdes nytt valg. Inntil nytt valg har funnet sted, skal styret konstitueres i samsvar med det
opprinnelige valgresultatet.
(5) Overvalgstyrets vedtak kan ikke påklages.
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Kapittel 6. Sluttbestemmelser
§ 6-1. Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft 30. oktober 2015.
§ 6-2. Overgangsbestemmelser
«Valgreglement for Universitetet i Nordland», av 6. april 2011, jf. sak 26/11 og «Valg 2015 –
oppnevning av nye representanter til valgstyret», av 17. mars 2015, jf sak 23/15 og [valgreglement
for Nesna] regulerer de respektive institusjonsstyrenes rettigheter mv. frem til 31. desember 2015,
og oppheves samlet fra 1. januar 2016.
.
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69/15 (V) Bachelor i Økonomi og landbruk
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01788-1
Hanne Solheim Hansen

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
69/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret i HiNT godkjenner studiet «Bachelor i økonomi og landbruk». Første opptak av
studenter kan skje fra studieåret 2016-2017.
Sammendrag
Avdeling Næring, samfunn og natur (NSN) ønsker å re-etablere bachelor i
landbruksøkonomi fordi det er behov for kandidatene i til regnskapskontor, forvaltning
og rådgivingstjenesten i landbruket. Avdelingen vurderer det som viktig å ha enda et
studium i porteføljen innen grønne fag før vi fusjonerer med UiN. Studiet vil gjøre
avdelingen tydeligere og faglig sterkere innen de grønne fagene. Navn på studiet er
Bachelor i økonomi og landbruk. Det er utviklet en modell der studentene de første 2
år følger emner fra økonomi og administrasjon og siste året har emner sammen med
husdyrstudiet, samt 2 nye emner og bacheloroppgave. Modellen er faglig god og har
lav økonomisk risiko. Det er beregnet at 8 studenter vil være tilstrekkelig for at studiet
bærer seg økonomisk.

Steinar Nebb
rektor
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Utredning:
Behov i næringa
Landbruket har behov for folk med økonomisk kompetanse som samtidig har
tilstrekkelig innsikt i de biologiske forholdene som er styrende for produksjonene i
landbruket. Veiledningstjenestene i landbrukets samvirkeorganisasjoner, i
kommunene og regnskapskontor er spesielt ivrige på å få startet opp utdanning av
økonomer med landbrukskompetanse. HiNT har tidligere tilbudt bachelor i
landbruksøkonomi og NMBU har tilbudt master i landbruksøkonomi. HiNT tok opp
studenter på landbruksøkonomi siste gang i 2007, mens NMBU avsluttet sine tilbud
innen landbruksøkonomi på et senere tidspunkt.
HiNT sin bachelor i landbruksøkonomi hadde ca. 2 år med emner fra økonomi og
administrasjonsstudiet på Avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse (ØOL) og
resten av studiet var landbruksfag fra daværende Avdeling for Landbruk og IT-studier
(LIT). De siste årene var det fra 5-8 studenter. Med de premissene ble studiet den
gang vurdert som ikke lønnsomt. Dette hadde sammenheng med at emnene var
fordelt på to avdelinger, og inntekter og kostnader ble vurdert avdelingsvis og ikke for
HiNT som helhet. Nå er ØOL og LIT en avdeling og kostnader og inntekter ses i
sammenheng. Vi har derfor utredet muligheten for å kunne tilby en bachelor i
økonomi og landbruk. Studiet er tenkt utlyst via SO
Avdelingen har kompetanse til å tilby studiet
Kompetansen som vi mener studentene skal tilegne seg i studiet dekkes best ved å
lage en modell, som bygger både på økonomi- og administrasjonsstudiet og
husdyrstudiet. Modellen for studiet består de to første årene av emner fra studiet i
økonomi og administrasjon. Det siste året består av emner som studentene skal ha
sammen med husdyrstudentene (22,5 studiepoeng), 2 emner som blir ny-utviklet til
studiet i økonomi og landbruk (15 stp) og bacheloroppgave med metode. De 2 nye
emnene «Landbrukets foretaksøkonomi» og «Mat, marked og klima» som skal
utvikles har avdelingen kompetanse og kapasitet til å utvikle.
Økonomisk risiko
De økonomiske konsekvensene av det nye studiet er beregnet i HiNT sin
kalkylemodell for studier, og oppsummert i matrisen under. Matrisen viser direkte
kostnader og studiepoengfinansiering (resultatinntekter) med forskjellige studenttall.
Det er videre regnet med en gjennomføring (etter frafall og stryk) på 93% (snitt i
HiNT). Arbeidsinnsatsen er beregnet i forhold til en standard på 30 timer per
studiepoeng, samt noe ressurser til koordinering. Det er 15 studiepoeng som er nye,
samt 15 studiepoeng til bacheloroppgave. Påslag for indirekte kostnader er vist i
matrisen. Break even for antall studenter med den planlagte studiemodellen er på 8
studenter.

Direkte kostnader
Inntekter (SPE)
Bidrag

5
683 000
613 800
-69 200

10
930 700
1 227 600
296 900

Indirekte kostnader

432 100

588 413

Studenter
15
20
1 178 000 1 425 178
1 841 400 2 455 200
663 400 1 030 022
744 723

901 033

*Inntekter etter gjeldende sentrale finansieringsmodell

25
1 672 000
3 069 000
1 397 000

30
1 920 000
3 682 800
1 762 800

1 057 343

1 213 653

100

*Kun dekning av direkte kostnader
*Studiet dekkes innenfor 1200-1500 arbeidstimer (avhengig av studenttall – spesielt
antall bacheloroppgaver)
*93% gjennomføring
Det største risikomoment er rekruttering av studenter. Studiet er det eneste av sin art
i landet, siden NMBU ikke lengre tilbyr landbruksøkonomiske studier. Dette tilsier at
rekruttering av studenter kan bli lettere nå enn det var for 8 år siden. Vi må likevel
regne med at det krever innsalg å få tilstrekkelig med studenter til en utdanning som
ikke har vært tilgjengelig i flere år. Så snart studiet er godkjent i styret vil vi lage en
markedsføringsplan og starte arbeidet med å rekruttere studenter.
Studiemodellen gir mulighet for å tilby siste året som egen årsenhet. Dette vil bli gjort
klart til studieåret som starter august 2018, når de første landbruksøkonomistudenter
starter sitt 3. studieår.
Betydning i forhold til Nord universitet
Bachelor i økonomi og landbruk vil styrke avdelingens portefølje innen de grønne
fagene. I en fremtid sammen med Fakultet for biovitenskap og akvakultur i UiN vil det
være viktig at de grønne fagene på HiNT er et størst mulig fagområde, for ikke å bli
marginalisert i en stor akvakultur avdeling. De nye emnene som bygges opp vil også
styrke husdyrstudiet slik det er i dag. Sammen med Fakultet for biovitenskap og
akvakultur har vi planer om en felles internasjonal master i bioøkonomi. Kunnskap og
erfaringer fra landbruksøkonomi vil være nyttige i den utviklingsprosessen. En Master
i bioøkonomi vil også kunne bli en naturlig videreutdanning for studenter på økonomi
og landbruk.
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Studieplan
Økonomi og landbruk, bachelorgradsstudium
Economy and agriculture, Bachelor's Programme
Fakta
•

Dato for godkjenning 29.10.2015

•

Gjelder for studenter tatt opp
studieåret: 2016/2017

•

Studiepoeng 180 studiepoeng

•

Studieleder Hanne Solheim
Hansen

Innledning
Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse
landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse.
Landbruket skal dekke nasjonalt behov for mat, som påvirkes av den nasjonale
politikken og den internasjonale matvaresituasjonen. Næringa og forvaltningen har
derfor behov for folk med god kunnskap både om landbruk, landbruksøkonomi,
generell økonomi og landbrukspolitikk. Studiet kombinerer de grunnleggende
emnene fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med emner om norsk
landbruk og matvaresituasjonen internasjonalt. Folk med kompetanse innen
økonomi, landbruk og landbrukspolitikk etterspørres fra regnskapskontor, forvaltning
og veiledningstjenester i private virksomheter og i kommunene. HiNT har god
kompetanse innen landbruk og økonomi og samarbeid med og planlegger
samlokalisering med andre sterke landbruksfaglige miljø.
Mål for studiet
Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk er et foretaksøkonomisk grunnstudium
som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor
naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer innen landbruket.
Innhold
Bachelorstudiet i økonomi og landbruk omfatter 180 studiepoeng. Av disse er 120
studiepoeng økonomisk administrative emner, mens 60 studiepoeng er landbruks- og
landbruksøkonomiske emner. Studentene på økonomi og landbruk vil få egne
oppgaver som er relevante for landbrukets problemstillinger i de emner som er del av
økonomi og administrasjonsstudiet. Læringsutbytte oppnås gjennom emner innen
•
•
•
•
•
•
•

Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap
Landbruksfag og landbrukspolitikk
Landbruksøkonomi
Administrasjon
Samfunnsøkonomi
Metode
Rettslære
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Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Forventet læringsutbytte
Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
•
•

ha bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse
ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy
og metoder innen økonomisk-administrative områder

•

ha kunnskap om norsk landbruk, forvaltning og nyskaping med tanke på dagens og
morgendagens bygdenæringer.

•
•
•

ha grunnleggende kunnskap i metodefag.
kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen økonomi og landbruksfag
kunne videreutvikle sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom
informasjonshenting og kontakt med forskning og praksis

Ferdigheter:
•
•

•
•
•

kunne bruke sentrale og aktuelle uttrykksformer og metoder innen økonomi og
landbruk.
innen praktiske og teoretiske problemstillinger i økonomi og landbruk, skal
studenten kunne
o anvende analysemetoder
o anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
o anvende annen praktisk kunnskap
o begrunne sine valg og presentere resultater
kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver
både selvstendig og i tverrfaglige team.
være i stand til å finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og
framstille dette for å belyse en problemstilling.
evne til å initiere og drive nyskapings- og endringsprosesser

Generell kompetanse:
•
•
•
•
•
•

kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av
god praksis
kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både muntlig og
skriftlig
ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av
tjenester og løsninger innenfor det landbruksøkonomiske fagområdet
kunne reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse denne til den aktuelle
arbeidssituasjon
kjenne til hvordan faget landbruksøkonomi vil kunne støtte oppunder
verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap
være drivkraft for endringsprosesser

103

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer
Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og
gruppearbeid, casestudier og prosjektarbeid. HiNT legger stor vekt på studentaktive
metoder og på godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer også tett kontakt
mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den
enkelte student.
Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal gjennomføres i siste
studieår. Oppgaven kan skrives i samarbeid med en virksomhet fra enten privat- eller
offentlig sektor. Konkret tema velges i samråd med den aktuelle virksomheten og den
faglige veilederen i HiNT.
Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes
varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier
og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende
skriftlige eller muntlige eksamener.
Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner
Den enkelte student kan få godkjent en individuell utdanningsplan som i større eller
mindre grad avviker fra den ordinære studieplanen. Denne utarbeides i samarbeid
mellom studenten, studie-veileder og fagansatte.
Internasjonalisering
HiNT arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene
skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet.
For fagområdet landbruksøkonomi har vi en formell avtale om student- og
faglærerutveksling med University of Minnesota (USA). Det arbeides fortløpende
med å inngå flere avtaler om studentutveksling.
Studieevaluering
HiNT arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet
samarbeider vi tett med studentene, ved at studentene deltar i evaluering av så vel
de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje
gjennom:
1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
2. Evaluering midtveis i semesteret
3. Sluttevaluering
Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for
studentene og studieledere ved HiNT.
Videre studier
Bachelorgradsstudiet i økonomi og landbruk gir mange muligheter for videre studier
innen økonomiske fag, mellom annet master i økonomi og administrasjon
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(siviløkonom). Man må være oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom
institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid.
Bachelorgrad i økonomi og landbruk vil sammen med 60 studiepoeng innen
regnskapsfag og skatterett gi autorisasjon som regnskapsfører i henhold til
Finanstilsynets krav.
Kostnader
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 «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.
Alle studenter må betale semester- og kopinoravgift
Studiemodell
Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i
studiemodellen kan forekomme.
Emne
ØKO1421 Organisasjon, ledelse og
entreprenørskap
MET111 Matematikk
ØKO122 Bedriftsøkonomisk analyse m
programvare
ØKO170 Mikroøkonomi
MET222 Statistikk
ØKO110 Regnskap 1
ØKO150 Markedsføring
ØKO210 Regnskap 2
ØKO270 Makroøkonomi
ØKO212 Driftsregnskap
ØKO283 Rettslære
ØKO213 Økonomisk styring
ØKO261 Strategi
ØKO271 Offentlig Økonomi
ØKO214 Finansiering og investering
HUS3301 Landbrukspolitikk
MET323 Samfunnsvitenskapelig metode
HUS1301 Innføring i landbrukets
produksjoner
HUS2151 Ledelse og entreprenørskap
LAN300 Landbrukets foretaksøkonomi
LAN320 Mat, marked og klima
BAC370 Bacheloroppgave
Tilsammen

Stp. H1
15
15
7,5
7,5

H2

V2

H3

V3

7,5
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
180

V1

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

30

30

30

30

30

7,5
7,5
15
30
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Emnebeskrivelser for det første studieåret
ØKO1421, Organisasjon, ledelse og entreprenørskap
ØKO1421, Organizational Behavior, Human Resource Management and
Entrepreneurship
Fakta
• Undervisningsspråk Norsk
• Omfang 15 Studiepoeng
• Organisasjonstilhørighet Økonomi
• Varighet 1 semester
og administrasjon
• Undervisningssemester
• Emneansvarlig Gro Talleraas
Høstsemester
• Studieplan Kull 2015/2016
• Studienivå 1. syklus (bachelor)
Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet
Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet
Emneinnhold
Innledning
Emnet gir en innføring i følgende hovedområder:
1. grunnleggende organisasjonsteori
2. arbeids- og lederpsykologi
3. Etikk og samfunnsansvar
4. innovasjon og entreprenørskap
Emnet belyser både organisasjoners indre liv og forholdet til omgivelsene. Disse
prosessene belyses fra ulike vinkler med utgangspunkt i den konseptuelle
foretaksmodellen. Innføring i grunnleggende etisk teori med vekt på deontologi og
teleologi. Begrepet samfunnsansvar belyses og problematiseres.
Hovedområdet entreprenørskap utdyper betydningen av organisasjoner som arena
for verdiskaping.
Gjennom kurset vil man forsøke å gå nærmere inn i følgende problemstillinger:
1. Hva er en organisasjon?
2. Hvem har interesser i en organisasjon?
3. Hvordan foregår og ordnes produksjon av varer/tjenester?
4. Påvirkes produksjonen til organisasjonen av kulturen i organisasjonen?
5. Kan organisasjoner ledes?
6. Hvordan kan vi endre organisasjoner?
7. Påvirkes organisasjoner av den enkeltes følelser og personlighet?
8. Aktiv læring og problemløsing, en kilde til langsiktig overlevelse?
9. Hvordan kan etiske teorier hjelpe oss i konkrete situasjoner?
10. Hvordan kan ulike forståelser av relasjoner mellom bedrift og samfunn gi
grunnlag for ulike handlingsalternativer?
11. Entreprenørskap: Hvordan bidra til samfunnsmessig og bedriftsmessig
verdiskaping?
12. Kan vi utvikle entreprenørielle ferdigheter og entreprenøriell ledelse?
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Innhold
Grunnleggende organisasjonsteori:
• organisasjonsteorier
• ulike syn på organisasjoner
• systemteori - organisasjon og ledelse en helhetsmodell
• struktur
• belønningssystem
• teknologi
• ledelse og grunnleggende prosesser
• relasjoner
• bedriftskultur
• organisasjonskultur
Arbeids- og lederpsykologi:
• gruppepsykologi
• persepsjon og læring
• kommunikasjon og samarbeid
• læring og læringsteori
• motivasjon, trivsel og effektivitet
• rolleteori
• personlighet
Etikk:
•
•

grunnleggende etisk teori
innføring i samfunnsansvarsbegrepet

Entreprenørskap:
• introduksjon til faglige begreper, entreprenørskapets omfang og betydning
• ulike typer entreprenørskap
• entreprenørielle ferdigheter
Forventet læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• har kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer og hvordan mennesker
påvirker og påvirkes av organisasjoner
• har grunnleggende teoretiske kunnskaper om og oversikt over sentrale
organisasjonsteoretiske temaer
• har grunnleggende kunnskap om etiske teorier og etiske verktøy
• kan gjøre rede for ulike forståelser av begrepet samfunnsansvar
• han gjøre rede for begrepene innovasjon og entreprenørskap, og har
kunnskap om betydningen og omfanget av entreprenørskap
• har kunnskap om entreprenørielle ferdigheter og entreprenøriell ledelse
Ferdigheter
Studenten:
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•
•
•
•

skal kunne analysere og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og
drøfte mulige løsninger
skal kunne belyse praksisrelevante problemstillinger ved bruk av relevant teori
skal kunne bruke relevante etiske teorier og verktøy for å perspektivere
konkrete problemstillinger og situasjoner
kan anvende faglig kunnskap innen innovasjon og entreprenørskap på
avgrensede praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse
Studenten:
• kan oppdatere sine kunnskaper innen organisasjon, ledelse og
entreprenørskap gjennom aktivt å søke kilder for dette
• kan arbeide selvstendig med definerte oppgaver som innsamling av fagstoff,
bearbeiding av dette og utarbeidelse av en skriftlig eller muntlig framstilling
• kan søke opp, kritisk vurdere og bruke informasjon fra ulike kilder og
faglitteratur til å belyse et saksforhold og drøfte aktuelle problemstillinger
• kan utarbeide selvstendige problemidentifikasjoner og begrunne handlingsvalg
• kan oppdatere sine entreprenørskapskunnskaper, bruke og kritisk vurdere
informasjon fra ulike kilder
• kan gjenkjenne og forholde seg konstruktivt til sentrale
entreprenørskapsfaglige dilemma
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger og praktiske gruppebaserte oppgaver. Deltakelse i feltarbeid og
praktiske oppgaveløsninger. Opplegget for dette defineres nærmere ved
undervisningsstart.
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske
Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
arbeidskrav
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar
Obligatorisk deltagelse i Gründercamp.
Oppgave(r)
1
1
Individuell skriftlig innleveringsoppgave på 4-6 sider som
Kommentar
bygger på deltakelse i Gründercamp.
Vurdering
Vurdering
Hjemmeeksam
en
Kommentar

Justeren Tillatte
Vurderingsty Varigh Karakterska And
de
hjelpemidl
pe
et
la
el
muntlig er
A-F

20% Nei

Skriftlig hjemmeeksamen A, teller 20 %. Individuelt eller i gruppe på
maks tre personer.
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Hjemmeeksam
en

A-F

20% Nei

Kommentar

Skriftlig hjemmeeksamen B, teller 20 %. Individuelt eller i gruppe på
maks tre personer.

Skriftlig
eksamen

Individuell

5 timer A-F

60% Nei

Ingen

Intern sensur.
Kommentar

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskrav er
godkjent.

Pensumlitteratur
Bøker organisasjon og ledelse
Busch, Tor et al. (2010). Organisasjon og organisering. (6. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01628-3
Sewerin, Thomas (2012). En plass i stolen: en arbeidsbok for grupper om grupper.
(2. utg.). Malmö: Tertulia books.
ISBN 978-91-977473-4-9
1996-utgave kan også benyttes. ISBN 91-86312-03-0
Artikler organisasjon og ledelse
Kaufmann, Geir et al. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. (5. utg.). Bergen:
Fagbokforlaget.
Kap. 5: s. 149-177
ISBN 978-82-450-1449-5
Legges ut i Fronter
Skorstad, Egil (2011). Omstillinger i arbeidslivet: importerte moter og nasjonale
tradisjoner. Oslo: Gyldendal akademisk.
S. 105-127
ISBN 978-82-05-32973-7
Legges ut i Fronter
Thompson, Geir (2011). Situasjonsbestemt ledelse. (3. utg.). Oslo: Gyldendal.
S. 88-103
ISBN 978-82-05-42004-5
Legges ut i Fronter
Bøker etikk og samfunnsansvar
Kvalnes, Øyvind (2008). Se gorillaen!: etikk i arbeid. (2. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
Kap. 1-4
ISBN 978-82-15-01356-5
Artikler etikk og samfunnsansvar
Ihlen, Øyvind (2011). Samfunnsansvar på norsk: tradisjon og kommunikasjon.
Bergen: Fagbokforlaget.
S. 11-31
ISBN 978-82-450-1036-7
Legges ut i Fronter
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Kvalnes, Øyvind (2012). Etikk og samfunnsansvar. Oslo: Universitetsforlaget.
S. 101-124
ISBN 978-82-15-02038-9
Legges ut i Fronter
Bøker entreprenørskap
Spilling, Olav R. et al. (2006). Entreprenørskap på norsk. (2. utg.). Bergen:
Fagbokforlaget.
Kap. 1-3
ISBN 978-82-450-0405-2
Artikler entreprenørskap
Osterwalder, Alexander et al. (2010). Business model generation: a handbook for
visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, N.J.: Wiley.
30 s.
ISBN 978-0470-87641-1
Legges ut i Fronter

Kompendium entreprenørskap
Alsos, Gry Agnete (2010). Ildsjeler og samfunnsentreprenør. I Odd Jarl Borch og
Anniken Førde (Red.), Innovative bygdemiljø : ildsjeler og nyskapingsarbeid. (s. 2738). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0991-0
Bogren, Maria og Britt Paula Mørkved (2013). Den kvinnelige entreprenøren:
utvikling av foretakeridentitet. I Yvonne von Friedrichs og Øystein Rennemo (Red.),
Kvinners foretak og foretakende kvinner: vekstentreprenører i Skandinavia :
tillväxtentreprenörer i Skandinavien. (s. 109-136). Trondheim: Akademika
ISBN 978-82-321-0260-0
Borch, Odd Jarl og Ingebjørg Vestrum (2010). Samfunnsentreprenøren og "de gode
hjelperne". I Odd Jarl Borch og Anniken Førde (Red.), Innovative bygdemiljø: ildsjeler
og nyskapingsarbeid. (s. 83-94). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0991-0
Dagestad, Sjur (red.) (2014). Innovasjon i praksis: veien til den andre siden. Oslo:
Innoco AS.
Kap. 1-2
ISBN 978-82-999267-1-3
Rønning, Lars (2010). Samfunnsentreprenørskap som initiering av lokal
næringsutvikling. I Odd Jarl Borch og Anniken Førde (Red.), Innovative bygdemiljø:
ildsjeler og nyskapingsarbeid. (s. 53-67). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0991-0
Tilleggsinformasjon
Materiale som deles ut på forelesning er også pensum.
Vektingsreduksjoner
Gammelt emne

Studiepoeng
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ØKO142

15

MET111, Matematikk
MET111, Mathematics
Fakta
• Omfang 7,5 Studiepoeng

•

Undervisningsspråk Norsk

•

Varighet 1 semester

•

•

Undervisningssemester
Høstsemester

Organisasjonstilhørighet Økonomi
og administrasjon

•

Emneansvarlig Brit Rohnes

•

Studieplan Kull 2015/2016

•

Studienivå 1. syklus
(bachelor)

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
Emneinnhold
• elementær algebra
• funksjoner av én variabel, derivasjon, maksimums- og minimumsproblemer,
funksjonsdrøfting, eksponensial- og logaritmefunksjoner, enkle eksempler på
bruk av integrasjon
• finansmatematikk, rekker
• funksjoner av flere variabler, partielle deriverte, lokale maksimum og minimum,
maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert Lagrangemetoden
Forventet læringsutbytte
Studentene skal kunne
• beherske algebraiske operasjoner inkludert løsning av ligninger,
ligningssystemer og ulikheter
• analysere funksjoner av én variabel som polynomfunksjoner, rasjonale
funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner
av disse. Denne analysen skal omfatte nullpunkter, asymptoter, grenseverdier,
kontinuitet, derivasjon inkludert implisitt derivasjon, ekstremverdiproblemer og
elastisitet
• analysere funksjoner av flere variabler inkludert Cobb-Douglas-funksjoner og
funksjoner der det inngår eksponensial- og logaritmeuttrykk. Denne analysen
skal omfatte lokale maksimum og minimum, og maksimum og minimum under
bibetingelser, inkludert anvendelse av Lagrangemetoden
• løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av
lån, oppsparingsannuiteter. Det legges vekt på bruk av geometriske rekker
som et verktøy for å løse slike problemer
• løse enkle integrasjonsoppgaver
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
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Forelesninger og øvingstimer.

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske
Antall
Antall godkjente
Obligatorisk tilstedeværelse
arbeidskrav
Øvinger
4
Det blir arrangert øvinger hver uke fra midten av september og
fram til slutten av semesteret. På øvingene skal studentene
arbeide med oppgaver. Løsninger på øvingsoppgaver må leveres
Kommentar
dagen etter øvingen, innen kl. 1400. Hver øving bedømmes til
godkjent/ikke godkjent.
Hver student må ha minst fire godkjente øvinger for å kunne gå
opp til eksamen.
Vurdering
Vurdering

Tillatte
Vurderingstyp Varighe Karakterskal Ande Justerend
hjelpemidle
a
l
e muntlig
e
t
r

Skriftlig
Individuell
eksamen
Kommenta
Intern sensur.
r

4 timer

A-F

100% Nei

Kalkulator.

Pensumlitteratur
Rohnes, Brit (2008). Matematikk for økonomer: kort og godt. Oslo:
Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-1501-248-3
Rohnes, Brit (2015). MET111: Oppgavehefte i matematikk: høst-15. Steinkjer:
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Selges av SiNOT

Anbefalt tilleggslitteratur
Bjørnestad, Harald et al. (2010). Matematikk for økonomi og samfunnsfag. (8. utg.).
Kristiansand: Høyskoleforlaget.
ISBN 978-82-7634-867-5
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ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare
ØKO122, Business Economics with relevant Computer Software
Fakta
• Undervisningsspråk Norsk
• Omfang 7,5 Studiepoeng
• Organisasjonstilhørighet Økonomi
• Varighet 1 semester
og administrasjon
• Undervisningssemester
• Emneansvarlig Børre Olsen
Høstsemester
• Studieplan Kull 2015/2016
• Studienivå 1. syklus (bachelor)
Emneinnhold
Emnet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og
sammenhenger, og gir grunnlag for andre bedriftsøkonomiske emner seinere i
studiet. Emnet skal også sette studentene istand til å bruke relevant programvare for
økonomisk analyse og presentasjon.
Forventet læringsutbytte
Studentene skal:
• ha kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og
sammenhenger
• kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
• kunne gjennomføre analyser for å finne kostnadsoptimalt og gevinstoptimalt
produksjonsvolum
• ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon og kunne utarbeide
kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
• kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
• kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med
begrenset ressurstilgang
• kunne gjennomføre enkel budsjettering og enkle investeringsanalyser
• kunne anvende regneark til å gjennomføre økonomiske analyser
• kunne anvende tekstbehandling og presentasjonsverktøy for formidling av
bl.a. økonomiske analyser
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
- forelesninger
- bedriftsøkonomiøvinger med veiledning
- datasaløvinger: demonstrasjoner og individuelle øvinger med veiledning
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske
Antall
arbeidskrav

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse
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Oppgave(r)
Kommentar

4
4
Fire obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent
for å få gå opp til eksamen

Vurdering
Vurdering

Justeren Tillatte
Vurderingsty Varigh Karakterska And
de
hjelpemidl
pe
et
la
el
muntlig er

Hjemmeeksam
Individuell
6 timer A-F
en
I form av et regneark.
Intern sensur.
Kommentar

50% Nei

Samlet vurdering settes når begge komponentene er bestått.
Skriftlig
eksamen
Kommentar

Individuell

2 timer A-F

50% Nei

Kalkulator.

Flervalgstest.
Intern sensur.
Samlet vurdering settes når begge komponentene er bestått.

Pensumlitteratur
Fuglseth, Anna Mette, Håtuft, Jan Vidar og Johanessen, Trond Vegard (2011). PCbruk 1: for høyskoler og universiteter. (6. utg). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1123-4
Winther, Trond et al. (2013). Grunnleggende bedriftsøkonomi. (3. utg.). Oslo:
Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-42716-7
Anbefalt tilleggslitteratur
Helbæk, Morten (2014). Grunnleggende bedriftsøkonomi. (Kompendium / Høgskolen
i Nord-Trøndelag)
ISBN 978-82-7456-711-5
http://hdl.handle.net/11250/194597
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ØKO170, Mikroøkonomi
ØKO170, Microeconomic Theory
Fakta
• Omfang 7,5 Studiepoeng

•

Undervisningsspråk Norsk

•

Varighet 1 semester

•

•

Undervisningssemester
Vårsemester

Organisasjonstilhørighet Økonomi
og administrasjon

•

Emneansvarlig Kåre Bye

•

Studieplan Kull 2015/2016

•

Studienivå 1. syklus
(bachelor)

Forkunnskapskrav
Anbefalt: MET111 Matematikk eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper
MET111 Matematikk eller tilsvarende.

Emneinnhold
Emnet skal gi en innføring i grunnleggende mikroøkonomiske teorier, med vekt på
enkeltaktørenes tilpasning, markeders virkemåte og prisdannelse ved ulike
markedsformer.
Innhold:
• Introduksjon til fagområdet samfunnsøkonomi
• Konsumentteori
• Produksjonsteori
• Markedsteori og ulike markedsformer
• Samfunnsøkonomisk effektivitet
• Spillteori
Forventet læringsutbytte
Studentene skal kunne:
• redegjøre for sentrale begreper i mikroøkonomisk analyse
• framstille og forklare konsumenters og produsenters valg
• forstå og forklare prisdannelsen og markedsløsningen ved ulike
markedsformer
• analysere samfunnsøkonomisk effektivitet ved ulike markedsformer
• bruke mikroøkonomisk teori og metode til å analysere enkle og aktuelle
problemstillinger
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, oppgaveløsning og innleveringsoppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav
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Obligatoriske
arbeidskrav
Oppgave(r)
Kommentar

Antall

Antall godkjente

Obligatorisk tilstedeværelse

2
1
Minst en av to innleveringsoppgaver må være godkjent for å
få gå opp til eksamen.

Vurdering
Vurdering

Tillatte
Vurderingstyp Varighe Karakterskal Ande Justerend
hjelpemidle
e
t
a
l
e muntlig
r

Skriftlig
Individuell
eksamen
Kommenta
Intern sensur.
r

4 timer

A-F

100% Nei

Ingen.
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MET222, Statistikk
MET222, Statistics
Fakta
• Omfang 7,5 Studiepoeng

•

Undervisningsspråk Norsk

•

Varighet 1 semester

•

•

Undervisningssemester
Høstsemester

Organisasjonstilhørighet Økonomi
og administrasjon

•

Emneansvarlig Brit Rohnes

•

Studieplan Kull 2015/2016

•

Studienivå 1. syklus
(bachelor)

Forkunnskapskrav
Anbefalt: MET111 Matematikk eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper
MET111 Matematikk eller tilsvarende.
Emneinnhold
• deskriptiv statistikk: sentralmål og spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske
framstillinger
• sannsynlighetsregning, kombinatorikk, betinget sannsynlighet
• binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling
• normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling, kjikvadratfordeling
• punktestimering og intervallestimering
• hypotesetesting, styrkefunksjon
• hypotesetesting i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester,
sammenligningstester
• enkel regresjonsanalyse, estimering og hypotesetest for
regresjonskoeffisienten, prediksjonsintervall
• bruk av statistiske dataprogrammer
Forventet læringsutbytte
Studentene kan
• presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål,
frekvensfordelinger og grafiske metoder
• beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert
sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede
sannsynligheter, Bayes lov og uavhengighet
• beregne forventning og varians til en stokastisk variable og til lineære
kombinasjoner av stokastiske variabler
• forstå simultane sannsynlighetsfordelinger og kunne beregne kovarians
• beherske og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
som binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, normalfordeling.
Studentene skal beherske normaltilnærming, inkludert
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•
•

•
•
•
•

sentralgrensesetningen. Studentene skal også ha kjennskap til t-fordeling,
kjikvadratfordeling, poissonfordeling
estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
beherske hypotesetesting i binomisk modell og målemodell inkludert t-tester,
og skal kunne tolke begreper som signifikansnivå, signifikanssannsynlighet (Pverdi) og teststyrke
anvende og tolke regresjonsanalyse, både estimering av regresjonslinje og
korrelasjonskoeffisient, og hypotesetesting av regresjonskoeffisienten
foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet
foreta sammenligningstester som t-tester for uavhengige grupper, Wilcoxontest for parvis sammenligning, og enkel variansanalyse med 1 faktor
tolke resultater som framkommer ved bruk av statistiske dataprogrammer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger og øvingstimer

Vurdering
Tillatte
Vurderingstyp Varighe Karakterskal Ande Justerend
Vurdering
hjelpemidle
e
t
a
l
e muntlig
r
Skriftlig
Individuell
3 timer A-F
30% Nei
Kalkulator.
eksamen
Kommenta Midtsemestereksamen.
r
Intern sensur
Kalkulator.
Alle trykte
Skriftlig
Individuell
4 timer A-F
70% Nei
og skrevne
eksamen
hjelpemidler
.
Slutteksamen.
Kommenta Intern sensur.
r
Samlet vurdering settes når begge komponentene er bestått.
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ØKO110, Regnskap I
ØKO110, Accounting I
Fakta

•

Omfang 7,5 Studiepoeng

•

Undervisningsspråk Norsk

•

Varighet 1 semester

•

•

Undervisningssemester
Vårsemester

Organisasjonstilhørighet
Økonomi og administrasjon

•

Emneansvarlig Steinar Gran

•

Studieplan Kull 2015/2016

•

Studienivå
(bachelor)

1. syklus

Emneinnhold
Studentene skal gjøres i stand til selv å kunne føre og avslutte et enkelt regnskap.
De skal videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, grunnleggende
regnskapsprinsipper og de mest sentrale vurderingsregler.
Forventet læringsutbytte
Studentene skal
• ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av et
finansregnskap
• kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner: herunder merverdiavgift, lønn,
arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
• ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger, samt beholdninger, og kunne foreta vanlige
periodiseringsposteringer (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
• kjenne til standard kontoplan
• kjenne til sentrale bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
• kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på
resultat og balanse
• kunne foreta årsoppgjør med enkle avslutningsposteringer og disponering av
overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
• kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med
regnskapslovens bestemmelse
• ha innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre
rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for grunnleggende
regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
• kjenne til sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
• kjenne til grunnleggende regnskapsanalyse
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Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger og oppgaveløsning.
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske
Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
arbeidskrav
Oppgave(r)
3
3
Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til
Kommentar
eksamen.
Vurdering
Tillatte
Vurderingstyp Varighe Karakterskal Ande Justerend
Vurdering
hjelpemidle
e
t
a
l
e muntlig
r
Kalkulator.
Norges
lover og
andre
lovsamlinge
Skriftlig
r som kun
Individuell
4 timer A-F
100% Nei
eksamen
inneholder
lover og
forskrifter.
Særtrykk av
lover og
forskrifter.
Kommenta
Intern sensur.
r
Pensumlitteratur
Kristoffersen, Trond (2014). Årsregnskapet: en grunnleggende innføring. (4. utg.).
Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-4501-568-3
Kristoffersen, Trond (2014). Årsregnskapet: en grunnleggende innføring:
oppgavesamling med løsninger. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-4501-569-0
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ØKO150, Markedsføring
ØKO150, Marketing Management
Fakta
• Omfang 7,5 Studiepoeng

•

Undervisningsspråk Norsk

•

Varighet 1 semester

•

•

Undervisningssemester
Vårsemester

Organisasjonstilhørighet Økonomi
og administrasjon

•

Emneansvarlig Morten Stene

•

Studieplan Kull 2015/2016

•

Studienivå 1. syklus
(bachelor)

Forventet læringsutbytte
Det overordnede målet for markedsføring er å utvikle kunnskaper og ferdigheter om
forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og dermed
virksomhetens inntekter. Markedsføring fokuserer på prosesser for å utvikle
virksomhetens markedstilbud, samt kommunikasjon og leveranse av disse til
markedet. Modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget
er verktøy for å gjennomføre utviklingsprosesser. Studentene skal:
• ha kunnskap om hvordan markedsorienterte bedrifter kan utvikle sitt
markedstilbud, og hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer dette til
markedet
• ha innsikt i etiske og miljømessige utfordringer i tilknytning til sentrale
problemstillinger innen markedsføring
• ha kunnskap om og kunne anvende sentrale modeller og teorier innen:
o markeds- og kundeorientering
o etikk, miljø og samfunnsansvar: Defensive og offensive strategier
o segmentering, differensiering og posisjonering
o kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
o relasjons- og dialogmarkedsføring
o produkt- og tjenesteutvikling
o merke- og omdømmeledelse
o markedskanaler
o prissetting
o markedskommunikasjon (også gjennom for eksempel sosiale medier)
o salg
o planlegging, organisering, økonomiske analyser og kontroll
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning.
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske
Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
arbeidskrav
Oppgave(r)
1
1
En skriftlig oppgave må være godkjent for å få gå opp til
Kommentar
eksamen.
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Vurdering
Tillatte
Vurderingstyp Varighe Karakterskal Ande Justerend
Vurdering
hjelpemidle
a
l
e muntlig
e
t
r
Norges
lover og
andre
lovsamlinge
r som kun
inneholder
lovtekster
og
forskrifter.
Særtrykk av
Skriftlig
Individuell
4 timer A-F
100% Nei
lover og
eksamen
forskrifter.
Utskrift av
lover og
forskrifter
fra Lovdata i
henhold til
godkjent
liste fra
fagansvarlig
.
Kommenta
Intern sensur.
r
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70/15 (V) Avslutning av prosjekt ECTS-Label og studiehåndbok på
engelsk, fra sak 2013/38
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01789-1
Ingrid Flægstad

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
70/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret avslutter prosjektet ECTS-Label. Resterende prosjektmidler overføres til
Rektors strategiske midler.
Sammendrag
I sak 2013/38 (møtedato 22.05.2013) bevilget styret kr 1 250 000 over 3 år (20132015) til ovenstående prosjekt.
Det ble engasjert en prosjektleder fra 1.11.2013 for oppfølging av prosjektet. Det ble
kartlagt språkstatus ift fag- og studieplaner og omfang av oversettingsarbeid som
ville bli nødvendig. Det ble etablert en nær kontakt med Senter for
internasjonalisering i Bergen for å følge utviklingen ift ECTS nøye.
Verktøyet Emweb (fag- og studieplaner) ble implementert i samme periode.
Muligheten for engelsk-språklige versjoner av studieplanene ble lagt inn i
programmet. Programmet er nå klargjort for bokmål, nynorsk og engelske versjoner.
Prosjektleder bidro i dette arbeidet. Arbeidet med ECTS-prosjektet har bidratt til å
øke bevisstheten om behovet for informasjon på engelsk.
Arbeidet med søknad om ECTS-Label har stått på vent, i påvente av at EU skulle
utvikle nytt kriteriesett som grunnlag for søknad om Label. Ny ECTS-label Users
guide var oppe til behandling i ministermøtet i Bolognaprosessen i mai 2015. Det er
ikke kommet nye kriterier etter dette møte heller. Derimot signalerer SIU at det ikke
ville bli noen ny utlysning ift ECTS. Dette er bakgrunnen for at vi mener prosjektet bør
stoppe nå.
I prosjektperioden er prosjektet belastet med lønnsmidler til prosjektleder og
driftsmidler til blant annet tilpassing av Emweb for håndtering av engelskspråklig
utgave av studieplaner. I og med at deler av prosjektet (Label-søknad) har stått på
vent, er prosjektet belastet med mindre lønnsmidler enn det som var planlagt.
Prosjektleder har siden våren 2014 hatt andre oppgaver i HiNT.
Ubrukte prosjektmidler:
Det står til rest ca kr 797 000.
Steinar Nebb
rektor
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71/15 (V) Styrehonorar
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01373-3
233
Beate Aspdal

Saksgang
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015
29.10.2015

Saknr
71/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Fra 01.11.2015 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:
- Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)
- Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
- For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)
2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg.
3. Styreleder innrømmes kr. 20.000.- som ekstra kompensasjon for arbeidsoppgaver
og arbeidsbelastning i forbindelse med fusjonsprosessen.

Sammendrag
Styret vedtok i sak 2013/37 nye satser for honorering av styret:
1. Fra 01.08.2013 innarbeides følgende satser i nåværende ordning:
-

Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 80 000 pr. år (økning med kr. 10 000)
Nestleder kr. 50 000 kr pr. år (uforandret)
Styremedlemmer kr. 35 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
For varamedlemmer utbetales kr. 3 500 pr. møte (økning med kr. 500)

2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg. For leder og nestleder er dette innarbeidet i
godtgjøringen.
Som en del av møtebehandlingen ble det bedt om at saken skulle opp til ny
behandling våren 2015. Dette ble vurdert gjort, men valgt utsatt til høsten 2015. I
forbindelse med dette er det innhentet informasjon fra andre høgskoler/universitet,
slik at styret kan sammenligne honorering, se saksframlegg.
Styreleder har i forbindelse med fusjonsprosessen hatt ekstra arbeidsbelastning. I
henhold til de vedtatte arbeidsbetingelser skal ikke styreleder innrømmes ekstra
honorar for arbeid som foregår utenfor styrets møter. Arbeidsoppgavene omkring
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fusjonsprosessen vurderes å være av ekstraordinær karakter og av et slikt omfang at
det er naturlig å kompensere dette.

Steinar Nebb
rektor
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Saksutredning
I Universitets- og høgskuleloven heter det i § 9.3, pkt. 4:
4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt
av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og
styreleder.

Kunnskapsdepartementet har ikke fastsatt slike regler. Styret må derfor selv fastsette
reglene. Tidligere hadde Staten regler for utvalgsgodtgjøring som skulle følges.
Disse har nå en rettledende karakter. Kunnskapsdepartementet har denne ordningen
oppe til vurdering, der det vurderes at satser for styrehonorering skal fastsettes av
KD.
Styret har nå bedt om saken blir tatt opp i 2015. For å sammenligne er det hentet ut
informasjon om satser for styrehonorar ved andre sammenlignbare høgskoler. I
tillegg gjengis også satsene for noen universitet. De innsamlede data (ref. Khrono)
har ulik grad av detaljert begrunnelse, og presenteres i tabell nedenfor.
Den største forskjellen som gir utfordringer ved sammenligning er institusjonens
organisering (tilsatt eller valgt rektor). Valgt rektor beholder sin lønn med tillegg av
godtgjøring for rektorvervet (ikke som styreleder) som er fastsatt av departementet
etter størrelse på høgskolen. Informasjonen kan være vanskelige å sammenligne, da
to institusjoner (Oslo og Bergen) har valgt ordning.
Vurdering
Det anbefales å foreta en justering av styrets honorar, da det er to år siden forrige
justering av styrets arbeidsvilkår ble foretatt i HiNT. I tillegg har tidligere styre bedt
om at saken skulle fremmes i løpet av 2015.
Konklusjon
Satsene for styret foreslås justert.
1.
-

Fra 01.11.2015 innarbeides følgende satser:
Styreleder ytes en godtgjøring på kr. 85 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
Nestleder kr. 55 000 kr pr. år (økning med kr. 5000.-)
Styremedlemmer kr. 40 000 pr. år (økning med kr. 5 000)
For varamedlemmer utbetales kr. 4 000 pr. møte (økning med kr. 500)

2. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervjuutvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg.
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Oversikten er utarbeidet fra artikkel i Khrono 07.08.2015:
http://khrono.no/2015/08/styrehonorar
Institusjon

NTNU
(tilsatt)
Univ. I Oslo
(valgt)
Univ. I Bergen
(valgt)
Høgskolen i
Gjøvik
(tilsatt)
Høgskolen i
Lillehammer
(tilsatt)
Høgskolen i SørTrøndelag
(tilsatt)
Høgskolen i
Telemark
(tilsatt)
Høgskolen i
Oslo og
Akershus
(tilsatt)

Honorar
styreleder

fast honorar kr.
113000,- i året

Tillegg
styreleder

kr. 14000,pr. møte

Honorar
styremedlem

Tillegg
styremedlem

Honorar
varamedlem

fast honorar kr.
62000,-

Fast honorar
1. vara
eksterne kr.
28000,Varamedlem
pr. møte: kr.
8000,(eksterne) /
kr. 8000,- (eksterne) kr. 5000,/ kr. 5000,- (interne) (interne)

Alle styremedlemmer: 20% av lønnstrinn 60 (kr. 101800,- i året)
Alle styremedlemmer: kr. 100000,- i året
Kr. 71000,- i
året
Kr. 80000,- i
året
Kr. 80000,- i
året
Kr. 85000,- i
året

Kr. 90000,- i
året (forslag)

Høgskolen i
Nord-Trøndelag Kr. 80000,- i
(tilsatt)
året

Eksterne
medlemmer: kr.
418,- pr. time for
medgått tid,
samlet pr. år kr.
33440,Kr. 50000,- til
nestleder pr. år.
Styremedlemmer
kr. 35000,- pr. år

Vedlegg:
Gjeldende arbeidsvilkår for styret i HiNT

Kr. 3500,pr. møte
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Vedtatt og gjeldende arbeidsvilkår - møtegodtgjørelse for Styret
ved HiNT, fra 01.08.2013
1.Styreleder gis en årlig godtgjørelse på kr. 80000,Godtgjøring til styreleder kan tas opp særskilt i styret uten å ta opp arbeidsvilkår for
alle styremedlemmer.
2. Nestleder kr. 50000,- pr. år
I den grad styreleder er fraværende i en periode over 3 måneder, vil nestleder ha
krav på kompensasjon tilsvarende styreleder.
3. Alle styremedlemmer gis en årlig godtgjøring på kr. 35000,Dette innebærer at interne styremedlemmer ikke har registrering av ressurs på sin
arbeidsplan.
4. Reduksjon i godtgjørelse ved fravær.
a. Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjørelse, deltar i mindre enn 2/3 av det
antall møter styret har i løpet av et år, reduseres den faste godtgjørelsen med 25%.
b. Ved deltakelse i mindre enn 1/3 av møtene, reduseres godtgjørelsen med 50% og
ved forfall til samtlige møter, bortfaller hele fastgodtgjørelsen.
5. Varamedlemmer får godtgjort kr. 3500,- pr. møte.
Dersom et varamedlem deltar i minst ½ parten av styrets møter, har vedkommende
rett til 50% av den faste godtgjørelsen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av
styremøtene i løpet av et år, har rett til fast godtgjørelse (møtegodtgjørelse på kr.
3500,- pr. møte kommer da som fradra ved disse to alternativene).
6. Beløpene utbetales slik det enkelte styremedlem avtaler med
administrasjonen.
7. Det gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.
8. Arbeid utenfor styrets møter (delta i intervju-utvalg, arbeidsgrupper med mere)
honoreres etter regning fra det enkelte styremedlem etter Statens satser for
medlemmer av statlige utvalg. For leder og nestleder er dette innarbeidet i
godtgjørelsen.
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72/15 (V) Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00543-9
11
Tomm Sandmoe

Saksgang
1 IDF-utvalget sentralt
2 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
26.10.2015
29.10.2015

Saknr
72/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag slutter seg til «Budsjettforslag 2017 og
satsingsforslag utenfor rammen» for det fremtidige Nord universitet.
Sammendrag
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland har i
«Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen» valgt å samle de tre
tidligere organisasjoners innspill, samordne dem, og oversende et for det kommende
Nord universitet samlet, og fra de tre eksisterende organisasjoner, likelydende
innspill.

Vedlegg:
«Budsjettforslag 2017 og satsingsforslag utenfor rammen» - brev til
Kunnskapsdepartementet fra det kommende Nord universitet.

Steinar Nebb
rektor

Saksbehandler: Tomm Sandmoe
E-post: tomm.sandmoe@hint.no

Vår dato: 30.10.2015
Vår ref.: 14/00809

Telefon: 74112025
Kontoradresse: Kongensgt. 42, Steinkjer

Deres dato: 19.12.2014
Deres ref.: 14/5309
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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO
BUDSJETTFORSLAG 2017 - SATSINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN
I kongelig resolusjon av 9. oktober 2015 ble det besluttet at Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Nesna (HiNe) skal organiseres som ett universitet under navnet
Nord universitet fra 1.1.2016. Sammenslåingen gir en rekke muligheter og utfordringer som vil prege det
nye universitetet i budsjettåret 2017. UiN, HiNe og HiNT velger derfor å svare samlet på budsjettforslag
utenfor rammen i 2017.
Vi har i «budsjettforslag 2017 - satsingsforslag utenfor rammen» valgt å samle de tre eksisterende
organisasjoners innspill, samordne dem, og oversende et likelydende innspill fra de eksisterende
organisasjonene for Nord universitet samlet.
De tre institusjonene har i stor grad sammenfallende profiler. Universitetet i Nordland har i tråd med
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning over de siste årene spisset den faglige profilen mot tre
profilområder: blå vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd. Høgskolen i Nord-Trøndelag har
oppvekst, helse og næring som profilsatsinger, og Høgskolen i Nesna har profilert seg innen helse,
utdanning og IKT. Sammen skaper disse institusjonene noen av landets sterkeste fagmiljøer innen
bioøkonomi (blå/grønn vekst), velferd (helse og utdanning), og innovasjon og entreprenørskap (næring).
I fusjonsplattformen blir følgende kjennetegn ved Nord universitet fremhevet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til over 40% av Norges kystlinje, og
landets største landbruksregion
Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på 3500 studenter
Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1300 studenter på bachelornivå
Et solid profesjonsfaglig utdanning- og forskningsmiljø til og med Ph.d-nivå, som imøtekommer
flere av landets største utfordringer i fremtiden
Norges tredje største handelshøgskolemiljø, med en tydelig profil innenfor innovasjon og
entreprenørskap , nordområdekunnskap og størst på MBA utdanninger i Norge
4 etablerte Ph.d utdanninger
Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med
institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk og kultur
Nærhet til samfunns- og arbeidsliv, gjennom tilstedeværelse i en flercampusmodell i Nordland og
Nord-Trøndelag
Ledende på fleksible utdanningstilbud
Samlet sett nærmere 12.000 studenter og 1.200 ansatte.
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I prioriteringer av satsninger for 2017 ønsker Nord universitet å posisjonere seg i forhold til det som er
unikt for det nye universitetet, kombinert med det som er nasjonale satsninger og prioriteringer.
Tiltakene må komme der det er behov for kompetanse i landsdelen, og være knyttet til fremtidig evne til
verdiskapning og vekst i regionen. Nord universitet har ambisjoner om en betydelig utvikling både i
regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.
Universitetet i Nordland har etter mange års målrettet innsats økt andelen akademisk ansatte med
førstekompetanse opp på nivå med sammenlignbare institusjoner nasjonalt. I fusjon med to høgskoler
med en betydelig lavere andel førstekompetente vil Nord universitet umiddelbart få en stor utfordring
knyttet til kompetanseheving. I det videre arbeidet med å styrke forskning og utdanning ved Nord
universitet vil derfor kompetanseheving være det viktigste tiltaket i flere år fremover.
Innspillene til budsjett 2017 grupperes som følger:
• Tiltak 1: Kompetanseheving nytt universitet
• Tiltak 2: Forskningsprosjekter
• Tiltak 3: Utdanning
• Tiltak 4: Infrastruktur.
I tillegg til innspill til budsjett 2017 inneholder også dette brevet søknad om endret kategoriinnplassering
av følgende utdanningsprogram:
• Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen
• Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning
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Tiltak 1: Kompetanseheving nytt universitet
Nord universitet vil de første 6-8 årene ha en betydelig lavere andel førstekompetente (52%) enn
Universitetet i Nordland hadde før fusjonstidspunktet (68%) og sammenlignbare institusjoner som UiA
(68%) og UiS (70%). Det ligger en konkret forventning om å få dekket kostnader utenfor budsjett til å
gjenopprette kompetansenivået og gjøre institusjonen i stand til å svare på samfunnsoppdraget som
universitet. I tillegg til førstekompetanseløft, vil også andel toppkompetanse måtte heves fra dagens
15,3% til et nivå tilsvarende UiN, UiS eller UiA ved fusjonstidspunktet (UiN 22,7%, UiS 23,5%, UiA 24,5%).
Kostnadene kan deles i kostnader til kompetanseheving og økte faste lønns- og driftsutgifter som følge av
hevet kompetansenivå. Økning i årlige lønns- og driftskostnader utover dagens tildeling er estimert til 60
millioner NOK etter heving til 68% førstekompetanse. Et kompetansehevingsprogram vil ha en estimert
kostnad på 322 millioner kroner fordelt over 6 år.
Budsjettkonsekvenser (i MNOK)

2016

2017

2018

2019 2020

2021

2022

Kompetansehevingsprogram

44,6

62,6

80,6

62,6

44,6

26,6

0,0

5,4

10,8

16,6

24,8

33,4

42,3

59,9

50,1

73,5

97,3

87,5

78,0

68,9

59,9

Økte lønns- og driftsutgifter
Sum

A. Lønns og driftsutgifter: Det vil være behov for å heve 126 stillinger til førstestillinger, 55 stillinger til
professor/dosentstillinger, samt opprette 44,6 nye undervisningsstillinger for å kompensere for økt
forskningstid i hevede stillinger.
Årlige merutgifter ved endt førstekompetanseløft (i 1000 NOK)
Økt lønn for ansatte med
førstekompetanse
Nye årsverk universitetslektor
grunnet økt forskningstid
Sosiale kostnader nye stillinger/økt
lønn
Økt annum hevede stillinger
Annum nye
universitetslektorstillinger
Kontorplass til nye ansatte
Sum

Per
enhet

Kostnad

126,2

60

7573

38,5

526,5

20268

Antall

28 %

7796

126,2

13

1641

38,5

7

269

38,5

164

6313
43861

Årlige merutgifter ved endt
Per
toppkompetanseløft (i 1000 NOK) Antall
enhet Kostnad
Økt lønn for ansatte med
toppkompetanse
54,6
140
7640
Nye årsverk universitetslektor
grunnet økt forskningstid
6,1
526,5
3192
Sosiale kostnader nye stillinger/økt
lønn
28 %
3033
Økt annum hevede stillinger
Annum nye
universitetslektorstillinger
Kontorplass til nye ansatte
Sum

54,6

20

1091

6,1

7

42

6,1

164

994
15993

B. Kompetansehevingsprogram
Førstekompetanse:
• 40% vil kunne rekrutteres direkte gjennom eksterne utlysninger (50 førstestillinger).
• 40% av førstestillingsbehovet vil søkes tilført internt ved å tilby 71 faglig tilsatte kvalifiseringsløp
over 6 år gjennom 50% FOU-tid. For å kompensere for undervisningsressursen som bortfaller vil
det bli behov for 31,5 årsverk undervisningsstillinger i 6 år til en årlig kostnad på 26,6 MNOK.
• 20% søkes rekruttert gjennom egne Ph.d-programmer. Med en gjennomføringsgrad på 70% og
rekruttering av 70% ved endt løp vil det være behov for å utlyse 54 stipendiatstillinger over 3 år
til en kostnad på 162 MNOK.
Toppkompetanse:
Rekrutteringen av toppkompetanse vil fordeles mellom kvalifiseringsløp internt innenfor 50% FOU-tid og
ekstern rekruttering. Bortfall av undervisningsressurs estimeres til 84.000,- per faglig ansatt i
kvalifiseringsløp.
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Tiltak 2: Forskningsprosjekter
Høyprestisjeprosjekt er avgjørende for å posisjonere Nord universitet som en viktig leverandør av
forskning og utdanning i Norge og internasjonalt.
Fakultetet for biovitenskap og akvakultur har et stort potensial for å lykkes med dette, særlig innen
akvakultur/genomikk hvor vi har spisskompetanse innen flere områder. Fakultetet har i sin strategi å få
på plass en SFF innen 2019. Dette vil kreve en 50 % egeninnsats fra universitetet sin side, og fakultetet
estimerer derfor et behov på 12 mill x 5 år. Fakultetet vil sende inn skisse til SFF i november 2015, med
forventet avklaring høst 2016.
Handelshøyskolen har også et mål om å etablere en SFF i nær framtid. Fakultetet vil sende inn en skisse
til SFF innen området entreprenørskap. Beregnet egenandel er 8 mill. kr. pr år over en 10-års periode.
Fakultetet for biovitenskap og akvakultur har også inne en søknad om ERC-prosjekt godkjent av rektor, og
her er universitetets egeninnsats estimert til 8 mill. i forbindelse med utbygging av nødvendig
infrastruktur for å gjennomføre prosjektet.
Handelshøyskolen har medio oktober sendt inn søknad om et forskningssenter i FORINNPOL-programmet
til NFR, Centre for Science-Based Innovation and Entrepreneurship Research (CeSBIER). Dette er også et
høyprestisjeprosjekt som krever betydelig egeninnsats på om lag 12 mill. kr pr år over 8 år.
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Tiltak 3: Utdanning
Nord universitet vil arbeide løpende med etablering av nye studier og videreutvikling av eksisterende
studietilbud. For å skape et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for den videre utvikling av fagporteføljen
ved Nord universitet er det ønskelig med fullfinansiering av nye studieplasser fra høsten 2017. Tematisk
vil de nye studieplassene være innenfor prioriterte nasjonale oppgaver og innenfor de fremtidige
tematiske satsninger for universitetet. Nye studieplasser anbefales innenfor områder beskrevet under,
med tilhørende forslag til studieplasser og finansieringskategori. Vi gjør oppmerksom på at noen av
forslagene er beskrevet og argumentert for i avsnittene som følger, mens samtlige forslag kommer i en
opplisting til slutt.

Bachelor i veterinærmedisin
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har et mål om en framtidig blå veterinærutdanning. For å lykkes
med dette, er første trinn å kunne tilby bachelorgraden i Animal Science over egen kjøl. Planen er at den
nåværende fellesgraden utvides slik at studentene også tar de tre siste semestrene ved universitetet, og
deretter fortsetter studiene ved UVMP i Kosice (MSc-delen). Neste steg vil være å arbeide for å etablere
fellesgrad for masterdelen av studiet, men mål om en egen blå veterinærutdannelse ved universitetet
etter 2020. Veksten i sjømatproduksjon gir behov for økt veterinærmedisinsk utdanning med mer fokus
på marine organismer enn det som tilbys i Norge og Europa per dato. Denne oppbyggingen krever også
dedikerte laboratorier, og påfølgende behov for infrastruktur. Denne satsningen krever derfor
fullfinansierte studieplasser.

Bachelor i dyrepleie
Bachelor i dyrepleie er et tilbud som ble startet opp høsten 2015. Ved at fakultetet tildeles ressurser for
oppbygging til dette, vil man også legge grunnlaget for oppstart av en bachelor i veterinærmedisin vår
2017, da vi vil ha ytterligere veterinærmedisinsk kompetanse ved FBA. Det er et stort søkerantall for disse
studiene nasjonalt, og dette studiet hadde høyest etterspørsel ved UiN ved opptak i 2015. Studiet er lagt
opp slik at studentene kan gå videre på eksisterende masterstudium ved fakultetet. Praksisplasser løses
for disse studentene eksternt, men vil være kostnadskrevende. Fakultetet har også tilsatt flere nye
fagansatte samt teknisk ansatt for å ivareta studiet, noe som medfører økte kostnader.

Bachelor i bioøkonomi
Det planlegger et studium på bachelornivå i bioøkonomi. Målet er å starte opp studiet høst 2017. Fire
europeiske universitet (University of Hohenheim, Tyskland/ Swedish university of Life Sciences/
University of Copehagen/ University of Natural Resources and Life Scinces, Østerrike) innen landbasert
bioøkonomi har etablert «the Euroleague for Life Sciences». Tanken er å posisjonere universitetet og vårt
studium innen marin bioøkonomi inn i dette nettverket, og være den naturlige marine
samarbeidspartneren i dette nettverket. Planlagt start høst 2017.

Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling
Ifølge EØS-avtalen må Norge tilpasse seg nye rammedirektiver for kystsonen, noe som også setter nye
krav til vilkårene for økt næringsaktivitet både på land og i kystnære områder. Dette utløser et behov for
ny kompetanse. FBA har på grunnlag av dette utredet muligheten for et nytt studieprogram
«Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling». I forbindelse med utredningen er det også gjennomført et
markedsstudium. Rekrutteringsgrunnlaget for studiet er i hovedsak fra offentlig sektor inkludert
direktorater som har påvirkning for videre utvikling av kystsonen. Planen er å utvikle studiet med tanke
på planlagt start høst 2017. Studiet vil ha et sterkt tverrfakultært preg, og fordrer tett samarbeid og
arbeidsdeling med endre fakultet ved universitetet.
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Master grunnskolelærerutdanning
Fra og med studieåret 2017 innføres det 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10. HiNT har
tidligere søkt om studieplasser utenfor rammen til dette formålet for å kunne starte master GLU. Det har
imidlertid ikke blitt tildelt studieplasser fra KD.
Signalet fra KD er at det vil følge finansiering med innføring av master GLU fra 2017. Det forutsettes at
finansieringen speiler institusjonens måltall, øking fra 240 sp til 300 sp (4 til 5 år), kostnadsklasseendring
som følge av omgjøring til masterutdanning, og differensiering mellom GLU 1-7 og 5-10.
For å øke kvaliteten i utdanning og yrke, ønsker Nord universitet å tilby masterpåbygning for studenter
som starter GLU høsten 2016, og til studenter som allerede er i GLU-løp. Dersom det ikke planlegges å
finansiere mastersatsingen fra 2017, ber Nord universitet om midler til satsing utenfor rammen i 2017,
slik det er beskrevet over.

Master musikk 120 sp
Begrunnelse for å etablere masterstudium i musikk:
• Styret ved HiNT har i strategisk plan uttrykt at HiNT skal «Styrke bachelorprogrammenes relevans og
kvalitet, og øke antall mastergradsprogram innenfor oppvekst, helse og næring. På bakgrunn av
dette, er arbeidet med utvikling av master i musikk tatt inn i virksomhetsplanen for Avdeling for
lærerutdanning, som ledd i å utvikle avdelingens fagportefølje og faglige profil. Det er et prioritert
satsingsområde innenfor nye studietilbud ved avdelingen, og et bidrag i å oppfylle HiNTs
samfunnsoppdrag.
• Avdeling for lærerutdanning har hele oppvekstmiljøet til barn og unge som fokusområde. Dette
innebærer at vi skal utdanne godt kvalifiserte lærere som kan rekrutteres inn i hele utdanningsløpet
fra barnehage til UH-sektoren, og/ eller de skal kunne gå inn i andre samfunnsfunksjoner som
musikk- og kulturskole, frivilling kulturarbeid, næringsliv samt andre oppgaver innen offentlig sektor.
Et masterstudium i musikk vil slik sett være et bidrag i å oppfylle Nord universitet sitt
samfunnsoppdrag.
• Nord universitet vil gjennom sin masterutdanning dekke et behov for kompetanse på masternivå i
musikk, nasjonalt og regionalt. Masterstudiet kan inngå i GLU og dermed bidra til å sikre masterløp
for GLU-studenter ved Nord universitet.
• Den aktuelle masteren har både et regionalt, nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Med Nord
universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk språk og kultur innen lærerutdanning, inngår samisk
musikk (med 30 SP fordypningsemne; Joik og tradisjonsfornyelse) som et sentralt element i
masteren. I og med at Nord universitet har et nasjonalt ansvar for Sørsamisk språk og kultur er det
viktig at sør-samisk musikk og kultur er synlig i majoriteten av emnene. Nord universitet ønsker med
dette å gi joik en nasjonal verdi. Satsingen på joik har på mange måter, både i lærerutdanningene og
som eget studium, vært en suksess. Det handler, i våre øyne, om å gi sørsamisk kultur en verdsatt
posisjon i møtet med det interkulturelle samfunn.
Vi har stor tro på at den sørsamiske musikktradisjonen vil utvikles videre innenfor den nye masteren, men
også berike den, både internasjonalt og reelt. Nord universitet har høy og spesiell kompetanse på
sørsamisk musikkultur med vekt på joiktradisjon. Gjennom utøvende prosjekter med internasjonal
deltakelse, har vi over tid vunnet en posisjon vi er villig til å foredle og formidle. I den sammenheng er
også forskningen viktig. Det betyr at vi gjennom denne masteren vil vi arbeide videre med å heve
kompetansen på samisk musikk gjennom ulik forskning på emnet i både musikkfaglige, språklige og
sosiokulturelle perspektiver.
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Gjennom studiet vil vi utdanne høyt kvalifiserte musikklærere innen grunn- og videregående skole, som
også vil kunne fungere som dirigenter for kor og korps, instruktører og rektorer ved kulturskoler, ledere
av rockeverksteder, og ledere av annen musikkaktivitet.
Opptakstall for studiet er estimert til 18 studenter per år. Det søkes derfor om 36 nye studieplasser i
tiltak utenfor rammen.

Studieplasser til Bachelorutdanning i Paramedic – Prehospitalt arbeid
I juni 2014 utga Helsedirektoratet rapporten «Kompetansebehov ambulansefag», utarbeidet av ei bredt
sammensatt arbeidsgruppe som hadde fått i oppdrag å utarbeide forslag til ny utdanningsmodell for
ambulansepersonell. Rapporten er sendt Helse og omsorgsdepartementet. Rapporten peker på økte
kompetansebehov i framtidas ambulansetjeneste, og anbefaler at kompetansebehovet best løses ved
etablering av en bachelorutdanning i ambulansefag. Det er anbefalt å etablere piloter for å prøve ut ulike
måter å organisere utdanningen på, og Høgskolen i Oslo og Akershus deltar i pilotprosjektet og har
skaffet noe erfaring med å drive en treårig profesjonsutdanning i paramedic – prehospitalt arbeid. Det er
ennå ikke forskriftsfestet bestemmelser vedrørende denne typen kompetansekrav i prehospitale
tjenester, men det ligger forslag om det i Helsedirektoratets rapport.
HiNT, avdeling for helsefag har sammen med Olav Duun videregående skole i Namsos, Helse NordTrøndelag v/ Sykehuset Namsos og ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag (også HNT) utredet en
videreutvikling av samarbeidet og levert en rapport om «Simulering, akuttmedisin og
ambulansefagutdanning – et samarbeid i Nord-Trøndelag». Denne rapporten, levert i juni 2015, anbefaler
et utvidet samarbeid om simuleringstjenester, noe som kan bli sentralt inn i en framtidig utdanning i
paramedic. Samarbeidet med Olav Duun videregående skole, Sykehusets Namsos og simuleringsenheten,
Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og HiNT vil være en viktig faktor for å kunne tilby en utdanning
med god kvalitet og høy relevans, og av stor betydning for framtidas helsetjeneste.
I diskusjonene rundt framtidas helsetjenester kommer det fram at stadig mer av avanserte helsetjenester
vil flyttes ut i ambulanse. Dette vil medføre et økt kompetansebehov hos de som bemanner
ambulansene. Ved Nord universitet ønsker vi å sette sammen en arbeidsgruppe for utredning av
muligheter og utfordringer ift å tilby denne bachelorgraden. Gruppen bør settes sammen av aktører fra
Nord universitet (sykepleie og farmasi samt evt trafikklærerutdanningen), akuttmottak/AMK i Helse NordTrøndelag, Olav Duun Videregående skole og Ambulansetjenesten i NT. Dette er pr dato ikke drøftet med
aktørene.
Rekruttering: HiOA lyste i år ut 60 studieplasser på Samordna opptak. Det var 600 søkere. Så vidt vi har
kunnet finnerut, er det kun HiOA som tilbyr denne bachelorgraden pr i dag, og en anser markedet for
stort.
Nord universitet søker om 30 nye studieplasser for bachelor i paramedic/prehospitale tjenester fra 2017.
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Samlet oversikt nye studieplasser som Nord universitet søker om midler til (se også tabell):
Bachelor i offentlig rett campus Bodø - 30 studieplasser - oppstart høsten 2017 (kategori E)
Bachelor i offentlig rett campus Helgeland - 30 studieplasser - oppstart høsten 2018 (kategori E)
Bachelor i HRM campus Bodø - 30 studieplasser - oppstart høsten 2017 (kategori F)
Bachelor i HRM campus Helgeland - 30 studieplasser - oppstart høsten 2018 (kategori F)
Master i samfunnsvitenskap - 30 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori D)
Master i social science campus Bodø - 30 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori D)
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - 30 studieplasser løpende opptak høsten 2017 (kategori D )
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse - 30 studieplasser - løpende opptak (kategori E)
MBA i teknologiledelse (30 studieplasser) - opptak annet hvert år ved Campus Helgeland og Campus
Bodø (kategori D)
Bachelor i veterinærmedisin - 30 studieplasser med årlig opptak fra høsten 2017 (kategori A)
Bachelor i dyrepleie - 40 studieplasser startet opp høsten 2015 (kategori E)
Bachelor i marin bioøkonomi - 40 studieplasser med opptak høsten 2017 (kategori F)
Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling - 30 studieplasser med opptak høsten 2017 (kategori D)
Master GLU - 50 studieplasser løpende opptak (kategori D )
Master i musikk - 18 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori D)
Bachelor i paramedics (ambulansefag) – 30 studieplasser campus Nord-Trøndelag, opptak H2017
(kategori D )
Bachelor i fysioterapi - 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)
Bachelor i ergoterapi - 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)
Bachelor i paramedics (ambulansefag) – 30 studieplasser campus Bodø, opptak H2017 (kategori D )
Master i ortopedisk medisin – 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)
Master i borderologi - 30 studieplasser med opptak annet hvert år, første gang H2017 (kategori D)
Master i folkehelse – 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)
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Strategisk satsing på fleksible utdanningstilbud
Nord universitet er opptatt av at fremtidens studenter skal få studere på et universitet som har klart
overgangen fra tradisjonell undervisning til den form for undervisning som kan forventes i fremtiden. For
å kunne nå dette målet må det arbeidet som allerede er i gang fortsette med høyt tempo og
gjennomføringskraft ved institusjonen.
Følgende forhold vil være sentrale for å realisere ambisjonen over:
• Bruke pilotprosjekter som utgangspunkt for et systematisk arbeid der undervisningskonsepter,
forretningsmodeller og kompetansebehov skal gi økt innsikt og kunnskap for gode beslutninger
for et fremtidsrettet universitet.
• Nye arbeids- og samarbeidsformer ved hjelp av teknologi med campus på flere studiesteder.
• Systematisk arbeid for å øke bruken av eCampus-tjenester og annen infrastruktur i
organisasjonen. UiN er en bidragsyter i flere av eCampus-programmet sine tiltak fra oppstarten
og vil fortsette å være det i årene fremover
• Kompetanseheving av fagansatte
• Innføre digital eksamen der man i starten vil fokusere på digital skoleeksamen, mens man i
fortsettelsen vil arbeide aktivt for mer innovative vurderingsformer i bredden av studietilbudet.
• Redesign av læringsplattform som legger vekt på brukervennlighet, noe som igjen fremhever den
pedagogiske bruken av læringsplattformen
• Kvalitetssikring av nettbaserte og fleksible studieprogram
• Utnytte erfaringer fra eksisterende utviklingsprosjekt ved å nedsette tverrfaglige arbeidsgrupper i
alle pedagogiske utviklingsprosjekt. I tillegg jobbe mer med å evaluere effekten av de tiltak som
iverksettes, blant annet se til forskningsgruppen som har hovedfokus på nettpedagogikk og nye
undervisningsmetoder i nettbaserte og fleksible utdanninger.
Etableringen av Nord universitet innebærer en institusjon med flere adskilte campus. Dette vil øke den
strategiske betydningen av å satse sterkt på IKT-støttede fleksible studietilbud som legger til rette for
undervisning og læring på tvers av geografiske avstander.
Arbeidet som skisseres over med en større satsning på nettbaserte og fleksible studier, gjør at det er
behov for ekstra lønnsmidler og investeringer i IKT-utstyr over flere år. For årene 2017, 2018 og 2019 vil
det være et samlet ressursbehov på 10 millioner kr pr år i ekstra lønnsmidler til utviklingsarbeid,
systematisk kompetanseheving av fagansatte, kvalitetssikring og investering i infrastruktur.
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Tiltak 4: Infrastruktur og investeringer
Nord universitet har merket seg KDs brev om å utarbeide helhetlige planer for god og effektiv bruk av
campus, bygg og utstyr i samsvar med institusjonens faglige prioriteringer. En helhetlig plan for de 3
institusjonene vil bli utarbeidet som et grunnlagsdokument for Nord universitet. Tre pågående
utviklingsprosjekt – Bodø, Steinkjer og Stjørdal - står sentralt:

Byggetrinn 6 Campus Bodø
Høsten 2012 ble arbeidet med utviklingsplan (campusplan) for Campus Bodø ferdigstilt.
Arbeidet konkluderte med akutt mangel på areal tilsvarende 10 - 12.000 m2. I fremtidsrettet tenkning
rundt infrastrukturen ligger en helhetlig planlegging av både byggetrinn 6A og byggetrinn 6B
Byggetrinn 6A (nytt administrasjonsbygg) er startet opp i sommer og vil bli ferdigstilt årsskiftet
2016/2017.
Arbeidet med realisering av 6B (Blått bygg – marine fag) pågår. I løpet av 2015 er det gjennomført en preprogrammeringsfase med rom- og funksjonsanalyse for bygget, slik at departementet har et bedre
beslutningsgrunnlag for finansieringen. Pre-programmeringen viser at det er betydelige utfordringer
knyttet til laboratorievirksomheten, og at det er behov for en snarlig realisering av Blått bygg.
Fra 2017 søkes det om husleiemidler for 6A, samt videre prosjekteringsmidler for 6B. Vi viser til løpende
dialog med Kunnskapsdepartementet i denne saken.
Det pågår også et arbeid med utvikling av forskningspark/ innovasjonssenter. Det er vurdert som aktuelt
at universitetet vil være delvis leietaker i dette bygget.

Næringscampus Steinkjer – fremtidsrettet innovativt næringscampus
I tråd med næringssatsingen ved Nord universitet er visjonen å utvikle campus Steinkjer til et effektivt og
moderne innovasjonsmiljø, slik at campus og byen skal fremstå som et attraktivt sted og miljø for
studenter forskere, nyskapende næring, forvaltning, innovasjon og verdiskapning.
Målet er å tilrettelegge alle sider av campusområdet inkludert alt av bygninger, infrastruktur,
utbyggingsbehov og arbeidsforhold ellers for et tidsmessig og rasjonelt campus for utdanning, forskning,
forvaltning og næringsutvikling.
Utviklingen har kommet langt med innspill og bidrag både fra DH-eiendom, Statsbygg og SIVA. Nord
universitet vil i det nye næringscampuset bli komplettert med en rekke nye samarbeidspartnere definert
innenfor innovasjon kreative næringer og utvikling – samt et betydelig landbruksmiljø. Her nevnes at
anbudet ble lagt ut i september 2015, at prosjekteringsstart er januar 2016, at byggestart vil være januar
2017 og et modernisert og mer effektivt næringscampus vil være ferdigstilt for overtakelse i desember
2018. Nord universitet vil da være på plass i det fremtidsrettede innovative næringscampus sammen med
et 20 talls andre virksomheter knyttet til nyskaping, innovasjon og kreative næringer, men også statlige
utviklingsorganisasjoner som Distriktssenteret og Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO tidligere
Bioforsk).
Nord universitet anmoder både om økt ramme gjennom basisfinansiert i størrelsesorden 5 millioner
kroner, og et investeringsbeløp – størrelsesorden 5 millioner kroner i 2017-budsjettet knyttet til
modernisering av forskningsutstyr, utdanningsinventar og innredning ved det fremtidsrettede innovative
næringscampus.
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Campusutvikling Stjørdal
Trafikklærerutdanningen ved Nord universitet har sin lokalisering på Stjørdal, og dagens leieavtaler utgår i
2017. Det jobbes tett med Stjørdal kommune for å se på framtidige løsninger for nye og fremtidsrettede
lokaler. Dagens lokaler tilfredsstiller ikke behov for arealeffektive og fremtidsrettede areal. Samtidig er
det identifisert et behov for økt areal på campus Stjørdal. Man ser er på muligheten til å tilrettelegge for
samlokalisering med andre kunnskapsinstitusjoner, som både av faglig og driftsmessig art vil ha fordeler
av dette. Høgskolen i Nord-Trøndelag har benyttet campus på Stjørdal til flere EVU-satsninger og man ser
at lokalisering nært flyplass har stor positiv påvirkning på rekruttering. Det er derfor et mål om å øke
EVU-aktiviteten på campus Stjørdal for Nord universitet.
Høgskolen i Nord-Trøndelag leier i dag 4000m2, i tillegg til et forholdsvis stort areal til parkering. For å
sikre utvikling av fremtidsrettet og arealeffektive lokaler på Stjørdal, er det være behov for ekstra
finansiering for å kunne realisere denne satsingen.
Nord universitet ber om både økt ramme gjennom basis på kr. 4 millioner og et investeringsbeløp,
størrelsesorden kr. 4 millioner kroner i 2017-budsjettet.

Investeringsmidler til forskningsutstyr farmasiutdanningen
Nord universitet søker om midler utenfor rammen til et enkelt NMR-instrument: Pulsar™ NMR
spectrometer (Nuclear Magnetic Resonance (Kjernemagnetisk resonans)). Instrumentet er viktig for
viderutvikling av fagområdet og mastersatsingen vi står inne i.
Forskning innen ulike farmasøytiske fagfelt baserer seg på eksakte kunnskaper om den kjemiske
strukturen av virkestoffer og deres biologiske target. NMR-spektroskopi er den metoden som gir den
nødvendige informasjonen på enkleste og mest tidsbesparende måte.
NMR spektroskopi brukes i stor grad i legemiddelkjemi og –analyse. I tillegg til bruk innen forskning mot
nye virkestoffer, vil NMR spektroskopi være en naturlig del av pensum i den nye studieplanen som legges
i forbindelse med en utvikling av en 3+2 modell for farmasiutdanning. En omlegging til 3+2 vil medføre en
økning i antall studiepoeng for kjemiske fag, og for at vi på en best mulig måte skal kunne implementere
utdanning og forskning er det nødvendig å også investere i utstyr som kan øke forskningsaktiviteten
innenfor kjemiske fag ved utdanningen.
Et NMR instrument kan dekke behovet innen forskning mot å utvikle nye farmasøytiske virkestoffer, samt
behovet i undervisningen rundt den oppgraderte studieplanen.
Antatt pris er 1 million kroner.

Forskningsutstyr til fysiologisk laboratorium
I forbindelse med HiNTs Master i kroppsøving og idrettsvitenskap, og øvrige studier inne kroppsøving og
idrett, er det bygd opp en fysiologisk testlab. i Trønderhallen. For å kunne drive forsking som gir
tilstrekkelig valide og reliable resultat for publisering internasjonalt, krever utstyret betydelig fornying og
oppgradering. Dette er i første rekke utstyr knyttet til registrering av bevegelse (motorikk og
koordinasjon) og for måling av o2- opptak. Spesifikt:
Kamera for registrering av bevegelse i alle plan («proreflex»)
Tredemølle
Utstyr for måling av O2-opptak
Oppgradering av eksisterende utstyr
Sum

:
:
:
:
:

1, 5 mill
0, 5 mill
1, 0 mill
0, 5 mill
3, 5 mill
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Driftsmidler - vitenskapelig utstyr ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Nord universitet er den eneste institusjonen i sektoren som satser på helhetlig utdanning og forskning
innenfor akvakultur og marin økologi. Bodø er fremst i landet innen marin økologi og genomikk, og
fagfeltet bioøkonomi er under sterk utvikling. I forhold til Nord-Trøndelag og Nordland som
oppdrettsfylker med lang kystlinje er det viktig å styrke infrastrukturplattformen for universitetet sin
samlede aktivitet fra bachelornivå til PhD utdanning.
Med unntak av tildeling i 2008 er det ikke gitt særskilt finansiering i forhold til det faglige løftet som skjer
ved fakultetet. Fakultetet og institusjonen har bygd opp studietilbud fra bachelornivå, til nå å omfatte
både masterutdanning og PhD utdanning. Dette har skjedd innenfor egen ramme, og med særskilt
finansiering fra eksterne bidragsytere. Universitetet har gjennom ulike løsninger med kombinasjon av
intern og ekstern finansiering foretatt betydelig oppbygging av fakultetets forskningsplattform.
Investering i disse driftsmidlene må sees i sammenheng med utviklingen av byggetrinn 6B og sikre at
byggeprosjektet har tilstrekkelige rammer for moderne vitenskapelig utstyr/innhold.

Driftsmidler - vitenskapelig utstyr ved Profesjonshøyskolen – sykepleie
Samfunnet har stort behov for sykepleiere, og det er et ønske om å øke antall utdannede sykepleiere. Vi
utdanner også master i spesialsykepleie innen anestesi-, intensiv-, kreft-, barn- og operasjonssykepleie.
Disse skal arbeide i avanserte faglige og tekniske miljø, som er i meget rask endring. To store endringer
kun de siste årene er kikkhulls- og robotkirurgi.
For å utdanne dyktige fagfolk trenger vi å simulere/øve på avanserte teknikker. Vi har også
oppdateringskurs for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi deltar også i avansert forskningsog utviklingsarbeid. Universitetet trenger nye, moderne lokaler til simuleringslaboratorium, kombinert
med rom til forskning. Dette innebærer også nødvendig innredning på rommene og utstyr som avanserte
dukker mv.

Forskningsfartøy
Nord universitet ser behovet for et forskningsfartøy som stort og voksende, noe som er aktualisert
gjennom de nasjonale vekstambisjonene mht norsk sjømatproduksjon. Universitetet har utviklet en
strategisk profil knytt til Blå vekst tuftet på internasjonalt anerkjent kompetanse innenfor innovasjon og
entreprenørskap som skal føre til velferd og verdiskaping. Blå vekst er knyttet til både marin og maritim
virksomhet, områder der universitetet forsker og gir utdanningstilbud.
Forskningsfartøyet som det skal investeres i kan dekke krav knyttet både til marin og maritim aktivitet,
men hovedbruken av dette forskningsfartøyet vil være mot marin aktivitet. Marin næringsaktivitet er
definert som turisme, bergverksdrift i sjø, energiproduksjon, akvakultur m.m.
En bærekraftig vekst innen marint og maritimt næringsliv er avhengig av forskningsbasert kunnskap. Her
vil grunnleggende økologisk kunnskap om bærekraft i kystnære områder være grunnlaget for at det blir
starta næringsvirksomhet. For all forskning som skal gjennomføres i og utenfor strandsonen vil et
forskningsfartøy være avgjørende for å få gjort slikt grunnleggende studium av områder før
næringsvirksomhet starter. På den andre siden vil et slikt fartøy også være avgjørende for både
registreringer av fotavtrykkene til næringsvirksomhet som er sett i gang, og forsknings knyttet til hvordan
fotavtrykkene kan reduseres.
Forskningsfartøyet som det er planlagt investert i skal også brukes i undervisningsvirksomhet. Dette vil
styrke tilbudet ved universitetet, og det er mulig å øke relevansen av oppgaver som studentene skal
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skrive dersom de lettere kommer seg ut på tokt og deltar i feltarbeid. Dette styrker også
erfaringsbakgrunnen til kandidatene når de kommer ut i arbeidslivet.

Driftsmidler - vitenskapelig utstyr maritime studier.
Universitetets strategi for blå vekst er motivert ut fra den betydning som marine og maritime aktiviteter
har for nærings- og samfunnsliv i regionen, og det næringspotensial som ligger i nordområdene. Det er
også knyttet til de behov som eksisterer for sikkerhet og maritim beredskap i havområder der Norge
opererer kommersielt og har et internasjonalt ansvar.
Samlet sett er maritim næring den tredje største næringen i den nordlige landsdelen, og landsdelen har
20% av landets sjøfolk. Etter initiativ fra den maritime næringen og regionale myndigheter startet UiN i
2013 et videreutdanningsprogram i maritim økonomi og ledelse for sjøoffiserer og ledere i maritim
næring. I 2014 ble det etablert en grunnutdanning for dekksoffiserer med fordypning i maritim økonomi,
administrasjon og ledelse.
Beredskapsledelse har en sentral plass i begge studier. Studiene har hatt stor søkning. Det er også
etablert et masterprogram i Samfunnssikkerhet og risikoledelse. Den maritime satsingen innenfor blå
vekst-strategien ved UiN skal dekke behov innenfor sjøfart, underleverandører i maritim sektor,
petroleumssektoren, offentlig maritim forvaltning og det private og offentlige apparatet innenfor
beredskap og sikkerhet. UiN ønsker å styrke tilbudet både når det gjelder, grunnutdanning, videre- og
etterutdanning og forskningskapasiteten innen maritim økonomi, innovasjon og beredskapsledelse.
Dagens maritime utdanning stiller store krav til laboratoriekapasiteter og simulatorressurser.
Innenfor den nautiske grunnutdanningen er det behov for mer avansert simulering av operasjoner i
krevende områder.
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Søknad om endret kategoriinnplassering av utdanningsprogram
Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen ved Nord universitet.
Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er definisjonsmessig, og ut i fra et internasjonalt og
nasjonalt faglig perspektiv, på samme nivå som Kunsthøgskolen i Oslo-Teaterhøgskolen og ScenekunstAkademiet ved Høgskolen i Østfold. Vi ber derfor om en tilnærmet finansiell likestilling, noe som
innebærer oppgradering av Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kostnadsklasse B til
kostnadsklasse A med virkning fra 2017.

Kort om bakgrunn:
Skuespillerutdanningen startet som en BA-Teaterproduksjon og Skuespillerfag i 2005. De første
studentene ble uteksaminert i 2008, og vi har utdannet 5 kull, totalt 61 skuespillere. 60 av disse gjør
yrkeskarriere som skuespillere, spredt over hele landet og internasjonalt.
Studiet er omtalt som likestilt med KHIO-Teaterhøgskolen i Oslo, og Høgskolen i Østfold-Akademi for
Scenekunst i alle offisielle organisasjoner som Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og
Orkesterforening, utredninger fra Telemarksforskning: «Utredning om forholdet mellom eksisterende
tilbud og kompetansebehov i forhold til høyere utdanning på teaterfeltet» (2011), og i teater og
filmmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Skuespillerutdanningen i et internasjonalt perspektiv:
I 2008 ble utdanningen tatt inn i NORTEAS, Nordpluss-nettverk for Nordiske og Baltiske offentlige teater
og danse-høgskoler. Studiet har en svært aktiv rolle innen student- og lærerutveksling, samt felles
kunstneriske utvekslinger.
I 2012 deltok Skuespillerutdanningen som eneste ikke-franske skole på den årlige franske
teaterhøgskolefestivalen i Paris med forestillingen «Forget Me Not» som i etterkant er på en 3-årig
omfattende verdensturne. Skuespillerutdanningen samarbeider med Ernst Busch Academy of Dramatic
Arts i Berlin, en av de ledende europeiske teaterhøgskoler.

Skuespillerutdanningen i et nasjonalt perspektiv:
Studiet utdanner skuespillere som forvalter egne ideer til ferdig teaterproduksjon, eller arbeider i
produksjoner ledet av regissør i teater, film eller andre medier. Årlig produseres i alt 8 visninger, 3
fiksjonslaboratoriske filmer, 1 helaftens forestilling. Vi samarbeider med teatre, regionalt og nasjonalt, og
er deltagende eller medarrangører på festivaler og andre begivenheter. Foreløpig er 3 av våre tidligere
studenter tatt opp på MA-studiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Skuespillerutdanningen og faglig personale:

Staben er rekruttert nasjonalt og internasjonalt fra Europa og Latin-Amerika, med høyest mulige
kompetanse relatert til metodikken skolen er fundert på. 40% av stabens nåværende sammensetting har
førstekompetanse, og 1. januar ansettes professor i et halvårig engasjement. Engasjementstillinger
benyttes også for å innhente sceneinstruktører, dramatikere og annet fagpersonale på høyest mulig
kunstneriske nivå.

Økonomiske konsekvenser:
Resultatkomponenten i finansieringssystemet tilsvarer;
Kostnadsklasse A = 149 000,-
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Kostnadsklasse B = 114 000,Med et internt måltall på 50 studenter fordelt på 3 år, vil en heving av Skuespillerutdanningen fra
kostnadsklasse B til A gi en økning rammen til HiNT på kr 1, 75 mill kr, forutsatt gjennomstrømming
tilsvarende måltall.

Konklusjon:
Skuespillerutdanningen ved Nord universitet er definisjonsmessig, og ut i fra et internasjonalt og
nasjonalt faglig perspektiv, på samme nivå som Kunsthøgskolen i Oslo-Teaterhøgskolen og ScenekunstAkademiet ved Høgskolen i Østfold. Vi ber derfor om en tilnærmet finansiell likestilling, noe som
innebærer oppgradering av Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kostnadsklasse B til
kostnadsklasse A med virkning fra 2017.
I ny finansieringsmodell for UH-sektoren er Kategori 4 angitt som «...kunstfag og særskilt dyre fag». Det
forventes at Skuespillerutdanningen ved Nord universitet vil plasseres i denne kategorien når ny
finansieringsmodell innføres.

Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet
HiNT har ved flere anledninger søkt KD om endret kostnadsklasse fra E til D for 2-årig
trafikklærerutdanning uten at dette har resultert i endringer; senest med svar fra KD til HiNT av 7.4.2011
(deres ref. 200701024).
Nord universitet har følgende argumentasjon for innmeldingen:
Den praktiske undervisningen i trafikklærerstudiet foregår i HiNT trafikkskole, der både fagtilsatte og
lærebiler finansieres av høgskolen selv. HiNT trafikkskole er godkjent øvingsarena for reelle
førerkortelever etter Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. Praksisundervisningen utgjør til
sammen 30 av et totalt omfang på 120 studiepoeng. Lærebilene som benyttes har plass til maksimalt tre
studenter, i tillegg til veileder og kjøreelev. Dette medfører at den praktiske undervisningen nødvendigvis
må foregå i små grupper. I tillegg kommer kostnader knyttet til kjøretøyparken, som for tiden omfatter
20 lærebiler, 2 motorsykler, 1 buss og 1 vogntog. Enhetskostnaden pr. student blir derfor høyere enn
gjeldende kostnadsklasse tilsier.
Statens vegvesen Vegdirektoratet, som har sektoransvar for trafikksikkerhet i Norge, fremhever at den
praktiske delen er en svært viktig del av utdanningen for å forberede studentene på yrkeslivet. De har gitt
uttrykk for at HiNTs organisering av den praktiske undervisningen er en ønsket modell også for framtida.
Med dette som bakteppe ber Nord universitet om at kostnadsklassen for trafikklærerutdanningen endres
fra kostnadsklasse E til D.
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Oppsummering søknad om endret innplassering av utdanningsprogram
•
•

Kategori-/kostnadsklasseplassering for Skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra kategori B til
kategori A.
Kategori-/kostnadsklasseplassering for 2-årig trafikklærerutdanning ved Nord universitet fra kategori
E til kategori D.

Oppsummering satsingsforslag
Nord universitets satsingsforslag utenfor rammen i 2017 oppsummeres med tallfestede kostnader i
tabellen nedenfor.
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Tiltak
Tiltak 1: kompetanseutvikling nytt universitet
Kompetansehevingsprogram nytt universitet
Økte lønns- og driftsutgifter pga kompetanseheving
Tiltak 2: : Særskilte forskningsprosjekter
SFF-prosjekt FBA
SFF-prosjekt HHB
ECR-prosjekt FBA
CeSBIER-prosjekt HHB
Tiltak 3: Utdanning - studietilbud
Bachelor i offentlig rett campus Bodø - 30 studieplasser - oppstart høsten 2017 (kategori
E)
Bachelor i offentlig rett campus Helgeland - 30 studieplasser - oppstart høsten 2018
(kategori E)
Bachelor i HRM campus Bodø - 30 studieplasser - oppstart høsten 2017 (kategori F)

2 017
73 400 000
62 600 000
10 800 000
40 000 000
12 000 000
8 000 000
8 000 000
12 000 000
52 324 000
1 035 000

2 018
2 019
97 200 000 87 400 000
80 600 000 62 600 000
16 600 000 24 800 000
32 000 000 32 000 000
12 000 000 12 000 000
8 000 000
8 000 000
12 000 000 12 000 000
94 822 000 130 906 000
3 105 000

5 175 000

1 035 000

3 105 000

855 000

2 565 000

4 275 000

Bachelor i HRM campus Helgeland - 30 studieplasser - oppstart høsten 2018 (kategori F)

855 000

2 565 000

4 275 000

Master i samfunnsvitenskap - 30 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori D)
Master i social science campus Bodø - 30 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori
D)
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse 30 studieplasser løpende opptak finansiert
fra høsten 2017 (kategori D )
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse - 30 studieplasser - løpende opptak
(kategori E)
MBA i teknologiledelse (30 studieplasser) - opptak annet hvert år ved Campus Helgeland
og Campus Bodø (kategori D)
Bachelor i veterinærmedisin - 30 studieplasser med årlig opptak fra høsten 2017
(kategori A)
Bachelor i dyrepleie - 40 studieplasser startet opp høsten 2015 (kategori E)
Bachelor i marin bioøkonomi - 40 studieplasser med opptak høsten 2017 (kategori F)
Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling - 30 studieplasser med opptak høsten 2017
(kategori D)
Master GLU - 50 studieplasser løpende opptak (kategori D )
Master i musikk - 18 studieplasser oppstart høsten 2017 (kategori D)
Bachelor i paramedics (ambulansefag) – 30 studieplasser campus Nord-Trøndelag,
løpende opptak fra og med H2017 (kategori D )

1 215 000

3 645 000

6 075 000

1 215 000

3 645 000

6 075 000

1 215 000

3 645 000

6 075 000

5 175 000

5 175 000

5 175 000

4 860 000

4 860 000

4 860 000

3 360 000

10 080 000

10 080 000

6 900 000
1 140 000

6 900 000
3 420 000

6 900 000
5 700 000

1 215 000

3 645 000

6 075 000

4 050 000
729 000

4 050 000
2 187 000

4 050 000
2 916 000

1 215 000

3 645 000

6 075 000

Bachelor i fysioterapi - 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)

1 215 000

3 645 000

6 075 000

Bachelor i ergoterapi - 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)

1 215 000

3 645 000

6 075 000

-

Bachelor i paramedics (ambulansefag) – 30 studieplasser campus Bodø, løpende opptak
1 215 000
3 645 000
6 075 000
fra og med H2017 (kategori D )
Master i ortopedisk medisin – 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017
1 215 000
3 645 000
6 075 000
(kategori D)
Master i borderologi - 30 studieplasser med opptak annet hvert år, første gang H2017
1 215 000
2 430 000
3 645 000
(kategori D)
Master i folkehelse – 30 studieplasser, løpende opptak fra og med H2017 (kategori D)
1 215 000
3 645 000
6 075 000
Strategiske satsning - fleksible utdanningstilbud
10 000 000 10 000 000 10 000 000
Tiltak 4: Infrastruktur - bygg og utstyrsmidler
142 000 000 62 000 000 62 000 000
Byggetrinn 6A Campus Bodø
6 000 000
6 000 000
6 000 000
Byggetrinn 6B Campus Bodø
10 000 000 10 000 000 10 000 000
Nye leiearealer Innovasjonspark Bodø
6 000 000
6 000 000
Næringscampus Steinkjer
10 000 000
5 000 000
5 000 000
Campusutvikling Stjørdal
8 000 000
4 000 000
4 000 000
Særskilt behov knyttet til driftsmidler og utstyr - oppgradering, forskningslaber,
10 000 000
5 000 000
5 000 000
undervisningslaber, HMS, Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Forskningsfartøy - kystnært forskningsfartøy
80 000 000 10 000 000 10 000 000
Særskilte behov - driftsmidler og utstyr sykepleie.
10 000 000 10 000 000 10 000 000
Særskilte behov - utstyr farmasi
1 000 000
Særskilte behov - utstyr fysiologilab
3 500 000
Særskilte behov - driftsmidler og utstyr - maritime studier.
3 500 000
6 000 000
6 000 000
Totalt for hele Nord universitet
307 724 000 286 022 000 312 306 000
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Med hilsen

Beate Aspdal
Høgskoledirektør

Tomm Sandmoe
Økonomisjef

