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

30.09.2015 kl. 8:30
Hotell Scandic Hell, Værnes
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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Side
SAKSKART
Vedtakssaker
56/15

15/0003914

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

57/15

14/0075611

(V) Referatsaker og orienteringer

10

58/15 14/00543-7

(I) Budsjettprosessen HiNT 2016

23

14/0079959/15
34

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

25

60/15 15/01373-4

(V) Forslag til ny og revidert forretningsorden

49

(V) Delårsregnskap 2. tertial 2015

61

(V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering
2015-2018

93

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

102

61/15

15/0091412

62/15 15/00931-3
63/15
64/15

14/0079935

Eventuelt

B-sak: Nøkkeltall
B-sak: Notat fra avd. helsefag
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56/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00039-14
012
Jorunn Aurstad

Saksgang
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.
Sammendrag
Det har kommet tilbakemeldinger om tre endringer i protokollen:
 Sak 51/15 - etternavn i vedtak om valg nestleder, endres til Bye (Reidar Bye).


Sak 52/15 – skrivefeil i vedtak om etatsstyring, endres til:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning.
Styret ber rektor iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme de
forventninger og krav som fremkommer i tilbakemeldingen.
Rektor bes om å legge frem for styret, på årets siste styremøte, en liste over
tiltak som er iverksatt, og som redegjør for status i arbeidet.



Sluttidspunkt for styremøtet endres til kl. 12:45 – som var da lukket møte var
ferdig.

Alle tre endringene er tatt inn i protokollen.
Vedlegg:
Møteprotokoll fra møtet 27.08.2015

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

27.08.2015 kl. 11:00 – 12:45
Quality Hotell Stjørdal
15/00013

Tilstede:

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

Møtende
varamedlemmer:

1.vara for alle var innkalt til styresamlingen og kunne følge
styremøtet.

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 – sjef for kommunikasjon og utvikling
Elisabeth B. Okkenhaug – HR-sjef
Tomm Sandmoe – økonomisjef
Tor Dybdahl-Holte - infoleder
Studentorganisasjonen ved Kevin Hovdahl Holmli

5

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
49/15

15/0003912

(V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte

3

50/15 14/00756-9

(V) Referatsaker og orienteringer

3

51/15 15/01375-1

(V) Konstituering av styret ved HiNT

4

52/15 14/00809-9

(V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til Høgskolen i
Nord-Trøndelag

4

53/15 14/00809-8

(V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende
tildelingsbrev - nye studieplasser

5

54/15 14/00797-4

(V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015

5

B-sak: Nøkkeltall
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49/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandlet av
1 IDF-utvalget sentralt
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato

Saknr

27.08.2015

49/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet
25.06.2015

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjenner møteprotokoll fra møtet
25.06.2015

50/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
50/15

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

Møtebehandling
Muntlig orientering om studiestart ved rektor Steinar Nebb.
Tilsetting av ny rektor i nytt universitet ved rektor Steinar Nebb.
Orientering om fusjonsforhandlingene ved rektor Steinar Nebb.
Styreleder ba styret om mulighet til å lukke møtet etter siste sak for å gi en mer
detaljert orientering om status i fusjonsforhandlingene.
Votering

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering.
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51/15 (V) Konstituering av styret ved HiNT
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
51/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag er konstituert for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.
a. … velges som nestleder i Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtebehandling
Styreleder kom med forslag på Reidar Bye som nestleder.
Votering

Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag er konstituert for perioden 01.08.2015 – 31.07.2019.

Reidar Bye velges som nestleder i Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

52/15 (V) Etatsstyring 2015 - Tilbakemelding til Høgskolen i NordTrøndelag
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
52/15

Forslag til vedtak/innstilling:
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning. Styret ber
rektor iverksette nødvendige tiltak for at imøtekomme de forventninger og krav som
fremkommer i tilbakemeldingen.

Møtebehandling
Forslag fra Christian Stav om tillegg i vedtak:
Rektor bes om å legge frem for styret på slutten av året en liste over tiltak som er
iverksatt, og som redegjør for status i arbeidet.
Votering
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Vedtak
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar tilbakemeldingen til etterretning. Styret
ber rektor iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme de forventninger og krav
som fremkommer i tilbakemeldingen.
Rektor bes om å legge frem for styret, på årets siste styremøte, en liste over tiltak
som er iverksatt, og som redegjør for status i arbeidet.

53/15 (V) Budsjett 2015 - revisjon 3; supplerende tildelingsbrev - nye
studieplasser
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
53/15

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret vedtar at supplerende tildeling - kroner 335 000, - tillegges budsjettrammen
for 2015 og øremerkes formål økt antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
2. Fra 2016 skal midlene inngå til gjennomføring av studier ved den årlige
budsjettetablering.
3. Oppdatert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør i 2015 etter denne
revisjon kroner 463 599 000,-.

Møtebehandling

Votering

Vedtak
1. Styret vedtar at supplerende tildeling - kroner 335 000, - tillegges budsjettrammen for
2015 og øremerkes formål økt antall studieplasser på sykepleierutdanningen.
2. Fra 2016 skal midlene inngå til gjennomføring av studier ved den årlige
budsjettetablering.
3. Oppdatert bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør i 2015 etter denne revisjon
kroner 463 599 000,-

54/15 (V) Møteplan for Styret ved HiNT, høsten 2015
Behandlet av
1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Møtedato
27.08.2015

Saknr
54/15
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Forslag til vedtak/innstilling:
Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015:
2015

Type møte

Sted

Tidspunkt

26.08. - 27.08.2015

Styresamling og
styremøte
Styremøte
Parallelt med
UiN
Styremøte
Styremøte

Quality Hotel
Stjørdal
Scandic Hell
Stjørdal

10.00 – 14.00

HiNT
HiNT

1000 - 1500
1000 - 1500

30.09.2015

29.10.2015
03.12.2015

1000 - 1500

Faste saker
Budsjettprosess
Delårsregnskap 2. tertial (frist
01.10.2015)
Studieportefølje
Budsjett

Møtebehandling
Det kom forslag på å flytte styremøtet 3. desember til 10. desember.
Det kan bli behov for ekstraordinære styremøter. Det vil det komme beskjed om
dette.
Votering

Vedtak
Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2015:
2015

Type møte

Sted

Tidspunkt

26.08. - 27.08.2015

Styresamling og
styremøte
Styremøte
Parallelt med
UiN
Styremøte
Styremøte

Quality Hotel
Stjørdal
Scandic Hell
Stjørdal

10.00 – 14.00

HiNT
HiNT

1000 - 1500
1000 - 1500

30.09.2015

29.10.2015
10.12.2015

1000 - 1500

Faste saker
Budsjettprosess
Delårsregnskap 2. tertial (frist
01.10.2015)
Studieportefølje
Budsjett
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57/15 (V) Referatsaker og orienteringer
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00756-11
011
Jorunn Aurstad

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

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
57/15

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

Sammendrag:
Dokumentet «Oversendelse av protokoll – omstillingsavtale – Universitetet i
Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag» gjelder kun under
forutsetning av fusjon.
Vedlegg:
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar
2006 nr. 129
Oversendelse av protokoll – omstillingsavtale – Universitetet i Nordland, Høgskolen i
Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Referat fra IDF-utvalget sentralt (ettersendes)

Steinar Nebb
rektor
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Universiteter og høyskoler
Tjenestemannsorganisasjonene i
universitets- og høyskolesektoren

Deres ref

Vår ref

Dato

14/3868

31.08.2015

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar
2006 nr. 129
Høy kompetanse hos det faglige personalet, tilpasset de enkelte UH-institusjonenes oppgaver,
profil og ambisjon, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten innen høyere utdanning og
forskning. Som et ledd i dette arbeidet fastsatte departementet 17. august 2015 endringer i
forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene, som vil
tre i kraft 15. september 2015, er nå er lagt ut på Lovdata. Forskriften er fastsatt etter høring
av berørte parter.

Den reviderte forskriften innebærer blant annet at:
 Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av
kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt.
Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt
ved annen institusjon/annen institusjons avdeling.
 Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn
førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om
opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves.
 Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte
stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens §1-2 til § 1-7.
 Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves.
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Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast
stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til
førstelektor eller førsteamanuensis.

For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar 2015.
Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet.
Noen av høringsinstansene hadde spørsmål til den praktiske siden når det gjaldt adgangen til å
godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon.
Departementet vil presisere at en slik godkjenning må være basert på en generell godkjenning
av alle bedømminger ved den andre institusjonen/avdelingen. Det er ikke anledning til å
akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav
til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at når institusjonene/avdelingen nå gis adgang til å fastsette
generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens § 1-2 til §1-7, må slike
generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/avdelingen.
Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere.
Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er ønskelig at det åpnes for at
dokumentasjon skal kunne sendes elektronisk i stedet for i papirutgave. Departementet har
ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte dersom institusjonene ønsker det og
dokumentasjonen egner seg for dette.
Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-08-17-963

Med hilsen

Jana Weidemann (e.f.)
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi: Riksrevisjonen
UHR

Inger Wætnes
seniorrådgiver
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/803-

18.09.2015

Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale - Universitetet i Nordland, Høgskolen i
Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
18.september 2015 ble det inngått omstillingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og
berørte organisasjoner i forbindelse med fusjon mellom Universitetet i Nordland og
Høgskolen i Nesna og eventuell fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna
og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Vedlagt oversendes kopi av protokollen. Vi ber om at avtalen blir iverksatt.
Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
Bodil Marie Olsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

vedlegg
Kopi m/ vedlegg: tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren
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Adresseliste
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag

Postboks 1490
Postboks 2501

8049
8700
7729

BODØ
NESNA
STEINKJER

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MØTEREFERAT
IDF-utvalget sentralt
Dato: 28. september 2015 kl 10.30 – 15.30
Sted: Steinkjer – A-306
Arkivsak: 15/0430
Til stede:
Navn
Beate Aspdal
Steinar Nebb
Bente Fostad
Elisabeth Suzen
Thor Atle Thøring
Ingvild Mestad
Roger Hanssen
Kristen Okstad
Jann Birger Laugsand
Arne Grevskott
Hege Hjelde
Kåre Bye

Funksjon
Møteleder/direktør
Rektor
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Arbeidsgiver
Arbeidsgiver
Forskerforbundet
Forskerforbundet
Forskerforbundet til 11.30
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet
NSF
NSF
NITO
Parat
NTL

Forfall:
Elisabeth Boye Okkenhaug - arbeidsgiver
Ole Jakob Sørensen forskerforbundet
SAKSKART
68/15

15/00426-21

Aktuelt i HiNT - september

69/15

15/00426-20

Omgjøring av grupperom til kontor – Levanger - F-sak

70/15

15/00426-22

Fusjon - forhandling etter HA § 13

Styresaker:
71/15
72/15

14/0075611

(V) Referatsaker og orienteringer
Styresak57/15
Budsjettprosessen HiNT 2016
Styresak 58/15
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14/0079973/15
34

(V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Styresak 59/15

74/15 15/01373-4

(V) Forslag til ny og revidert forretningsorden
Styresak 60/15

75/15

Delårsregnskap 2. tertial 2015
Styresak 61/15

76/15 15/00931-3

(V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering 20152018
Styresak 62/15

Innkalling og sakliste godkjent.

IDF - 68/15 –I

Aktuelt i HiNT

1) Dialog med rektoratet
a) dialog med rektoratet – tas under styresakene
b) 2.3.4 forhandlinger i oktober
Forslag tirsdag 6. oktober kl. 09.30
c) Referater fra:
- AMUL utsendt tidligere
Utdelt i møtet:
- IDF-LÆR
- IDF-NSN
- IDF-HEL
- IDF-TLU
- IDF-ADM
IDF- 69/15-F Omgjøring av grupperom til kontor – Levanger
Se egen protokoll
IDF-70/15- F

Fusjon forhandling etter HA § 13

Fagforeningene avviser saken som forhandlingssak med grunnlag i HA § 13.1a og
viser til drøftingssaken IDF 73/15 D.
Styresaker:
IDF-71/15- I

Referatsaker

2

25




Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 9. februar 2006
nr. 129
Dokumentet «oversendelse av protokoll – omstillingsavtale – Universitetet i Nordland,
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

IDF-72/15- I

Budsjettprosessen i HiNT 2016

Direktøren orienterte om saken.
Ingen kommentar til saken
IDF-73/15- D

Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Rektor presenterte saksgrunnlaget til styresaken.
Fagforeningene ga tilbakemelding på at de ikke kjenner til de 100 navnene som skulle
ha skrevet under et opprop om fusjon ifølge media. De har ikke hatt noe med saken å
gjøre.
En eventuell fusjon må ikke tappe regionen for kompetanse og lederstillinger.
UTTALELSE FRA PARAT, NSF, NTL og Akademikerne i IDF MANDAG 28.
SEPTEMBER 2015 til IDF-sak 73/15
Kommentarer til fusjonsplattformen:
-Avdeling for trafikklærerutdanning må innplasseres som egen enhet med egen leder
fra 1.01.2016, og også fra 1.01.2017.
-HiNTs nasjonale ansvar for trafikklærerutdanning skal tilføres under kulepunkt 9
i Kjennetegn ved den nye institusjonen (side 3) i fusjonsplattformen.
-Fra 1.01.2017 etableres et eget fakultet for lærerutdanning i det nye universitetet.
Fakultetet ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag.
-Så snart det er faglig grunnlag for det, opprettes det en PhD ved fakultet for
lærerutdanning.
-Fra 1.01.2017 opprettes et eget fakultet for Helse- og sosialfag. Fakultetet ledes fra
Nord-Trøndelag, dersom det på det tidspunktet er faglig grunnlag for det.
-Alle campus i Nord-Trøndelag opprettholdes i det nye styrets funksjonsperiode.
-Sikringsbestemmelsen om styrerepresentasjon fra de tidligere institusjoner må
konkretiseres, og gjelde også etter 2019.
-Gjennom hensiktsmessig faglig organisering må det nye universitet utvikles med
tyngdepunkter både i Nord-Trøndelag og i Nordland.
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YTTERLIGERE KOMMENTARER:
-I omstillingsfasen må kvaliteten på alle administrative tjenester sikres på alle campus.
-Budsjettfordelingsmodellen skal avspeile at det nye universitetet har en
hovedforankring innen profesjonsutdanninger, og sikre tilstrekkelige midler til å
opprettholde god undervisning og forskning også innen praksisstudier.
-Det bør utarbeides en risikoanalyse som identifiserer krevende områder innen både
fag og administrasjon.
-Et mulig fakultet for sikkerhet og ledelse utredes. Fakultetet ledes fra Stjørdal, NordTrøndelag.
PARAT v/Hege Hjelde
Norsk Sykepleierforbund v/Kristen Okstad
Akademikerne v/Arne Grevskott
NTL v/Kåre Bye
UTTALELSE FRA UTDANNINGSFORBUNDET OG FORSKERFORBUNDET I HiNT
TIL IDF-SAK 73/15, 28.09.2015
Utdanningsforbundet og Forskerforbundet ved HiNT støtter ikke fusjon på grunnlag av
den fusjonsplattform som er fremforhandlet.
Følgende momenter må avtales før fusjon kan vedtas:
-Avdeling for trafikklærerutdanning må innplasseres som egen enhet med egen leder
fra 1.01.2016, og også fra 1.01.2017.
-HiNTs nasjonale ansvar for trafikklærerutdanning skal tilføres under kulepunkt 9
i Kjennetegn ved den nye institusjonen (side 3) i fusjonsplattformen.
-Fra 1.01.2017 etableres et eget fakultet for lærerutdanning i det nye universitetet.
Fakultetet ledes fra Levanger, Nord-Trøndelag.
-Så snart det er faglig grunnlag for det, opprettes det en PhD ved fakultet for
lærerutdanning.
-Fra 1.01.2017 opprettes et eget fakultet for Helse- og sosialfag. Fakultetet ledes fra
Nord-Trøndelag, dersom det på det tidspunktet er faglig grunnlag for det.
-Alle campus i Nord-Trøndelag opprettholdes i det nye styrets funksjonsperiode.
-Sikringsbestemmelsen om styrerepresentasjon fra de tidligere institusjoner må
konkretiseres, og gjelde også etter 2019.
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-Gjennom hensiktsmessig faglig organisering må det nye universitet utvikles med
tyngdepunkter både i Nord-Trøndelag og i Nordland.
-I omstillingsfasen må kvaliteten på alle administrative tjenester sikres på alle campus.
YTTERLIGERE KOMMENTARER:
-Budsjettfordelingsmodellen skal avspeile at det nye universitetet har en
hovedforankring innen profesjonsutdanninger, og sikre tilstrekkelige midler til å
opprettholde god undervisning og forskning også innen praksisstudier.
-Det bør utarbeides en risikoanalyse som identifiserer krevende områder innen både
fag og administrasjon.
-Et mulig fakultet for sikkerhet og ledelse utredes. Fakultetet ledes fra Stjørdal, NordTrøndelag.
Utdanningsforbundet v/Ingvild Mestad
Forskerforbundet v/Bente Fostad
IDF-74/15- I

Forslag til ny og revidert forretningsorden

Ingen kommentar til saken
IDF-75/15- I

Delårsregnskap 2. tertial 2015

Ingen kommentar om saken
IDF-76/15- D

Strategisk handlingsplan for internasjonalisering 2015-2018

Kommentarer fra organisasjonene:
Dette oppleves som en positiv handlingsplan.
Internasjonalisering gjelder også fagpersonalet. Hvorfor skjer ikke utveksling av
undervisningspersonalet oftere?
Det bør lages studieplaner som vil gjøre det mulig og attraktivt for alle studenter med
utveksling.

Magnhild Bratteberg
referent

5
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58/15 (I) Budsjettprosessen HiNT 2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00543-7
11
Tomm Sandmoe

Saksgang
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.
Sammendrag
Budsjettprosessen HiNT 2016 er i gang. Styret informeres i saken om prosessen så
langt og planlagte milepæler fremover. Det planlegges videre informasjon om fremdrift
og status til styret i møtet og vedtak av studieportefølje og måltall 29. oktober - og
budsjettvedtak 2016 i styremøtet 10. desember. Vedlagt følger oversikt med planlagte
hovedprosesser.
Vedlegg:
Budsjettprosess 2016 - hovedprosesser og beslutning/vedtaksdatoer

Steinar Nebb
rektor
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59/15 (V) Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i
Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00799-34
010
Beate Aspdal, Steinar Nebb

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

Møtedato
30.09.2015
28.09.2015

Saknr
59/15

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.
Sammendrag
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har siden beslutning i begge styrer i juni 2015
gjennomført fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland, med intensjon om å
være fusjonert pr 1.1.16.
Forhandlingsutvalget overleverte 22. september til styret en omforent plattform som
grunnlag for styrebehandling og beslutning om fusjon i planlagt styremøte 30.
september 2015. Styret skal beslutte fusjon, organisering, samt overordnede
prinsipper og overgangsordninger.
Grunnlagsdokumentet gir også retning for videre arbeid for implementering av
fusjonen.
Forutsatt positive styrevedtak i begge styrer, vil institusjonene oversende vedtakene
til Kunnskapsdepartementet for videre politisk behandling.
Direktørenes fremtidige rolle er ikke forhandlet som del av fusjonsplattformen. Det
fremgår imidlertid i dokumentet at «Begge dagens direktører sitter i rektors
ledergruppe i 2016. Ansvar og fullmakter avklares med ny rektor. Langsiktig
rolleavklaringer gjøres som en del av den samlede organisasjonsgjennomgangen».
Styret bes ta stilling til om denne formuleringen oppfattes som tilstrekkelig eller om
det skal forhandles særskilt for direktørfunksjonen i HiNT.
Vedlegg:
Fusjonsplattform

Steinar Nebb
rektor
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Utredning:
Et nytt universitet bygd på fusjon mellom Universitetet i Nordland
(inklusive Høgskolen i Nesna) og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Bakgrunn.
Stortingsmeldingen om strukturelle endringer i UH-sektoren ble behandlet i Stortinget
11. juni 2015 (Meld. St. 2014-15 «Konsentrasjon for kvalitet.
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren»). Meldingen
beskriver en fremtidig UH-sektor med langt færre institusjoner der
universitetene vil få en dominerende rolle, og en sektor som står
overfor betydelig skjerpede kvalitetskrav. En ny 5-årig
lærerutdanning skal være på plass fra 2017. Det er varslet at færre
institusjoner vil drive med lærerutdanning i framtida enn i dag. For HiNT kan
utfordringen innebære at 3 nye masterutdanninger må etableres i tilknytning til
grunnskolelærerutdanningen fram til 2017. Dette vil være en krevende satsing så
lenge de nye kompetansekravene ikke er oppfylt. Som høgskole må HiNT søke
NOKUT om akkreditering av nye masterutdanninger. En søkeprosess fram til
godkjenning tar normalt ca ett år. Universitetene er selvakkrediterende på alle
utdanningsnivåer.
HiNT-styrets håndtering av strukturprosessen
For HiNT har viktige milepæler i strukturprosessen det siste året vært:
•

September 2014 (Strategisamlingen i København): Avklaring omkring
fusjonsmuligheter med NTNU. Styret i NTNU hadde vedtatt at HiNT ikke var
aktuell fusjonspartner.

•

Styrevedtak 30.10.14: 3 muligheter for HiNT: Selvstendighet, fusjon med HiST og
fusjon med UiN. HiST gjorde det imidlertid klart at de primært ønsket å fusjonere
med NTNU.

•

Styrevedtak12.02.15: To muligheter for HiNT: Fusjon med UiN og selvstendighet.
NTNU besluttet 28. januar 2015 å fusjonere med HiST og høgskolene i Gjøvik og
Ålesund.

•

Styrevedtak 17.03.15: Utrede grundig UiN-alternativet og avklare grunnlaget for
samarbeidsavtale med NTNU om grunnskolelærerutdanning i tilknytning til videre
selvstendighet.

32

•

Styrevedtak 25.06.15 med beslutning om fusjonsforhandlinger og betinget
beslutning om fusjon med UiN fra 01.01.16.

•

Lukket styremøte 17.09.15 med gjennomgang av forhandlingsresultatet fram til
denne dato.

Styrets vedtak i møtet 25.06.2015.
1. Styret vedtar at HiNT går i forhandlinger med Universitetet i Nordland om
etablering av et nytt universitet i Midt-Norge. Premissene i styresaken skal
være førende for forhandlingene.
2. Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med
virkning fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til
en fusjonsavtale som det nye styret kan godkjenne høsten 2015.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å etablere forhandlingsutvalg og legge en plan
for forhandlinger sammen med Universitetet i Nordland.
Førende premisser i styresaken fra junimøtet.
Teksten nedenfor som er satt i kursiv, er kopiert fra styresaken i juni. Det nye HiNTstyret fra 1. august 2015 understreket at premissene som i juni-vedtaket var
protokollert som «førende premisser i forhandlingene», skulle oppfattes som endelige
premisser i forhandlingene. Selv om fusjonsplattformen ikke omtaler premissene
systematisk, er de å oppfatte som sjekket ut eller håndtert gjennom forhandlingene.
Alle premisser er i dag å oppfatte som innfridd eller oppnådd bortsett fra punkt 5 a.
der bare et fremtidig lærerutdanningsfakultet er avklart kan bli lagt til HiNT. På
ledernivå er forståelsen at HiNT i dag ikke er beredt til å skulle ta et slikt ansvar
innenfor Helsefag. Vi ser også at Profesjonshøgskolen og hele universitetet blir sterkt
utfordret dersom en slik forutsetning skulle innfris på kort sikt.
Fra styresaken 25.06.2015:
1. Ledelsen i HiNT har diskutert følgende punkter som viktige premisser for
etableringen av et nytt universitet:
2. Et profesjonsrettet universitet med 11.000 studenter (inkl Høgskolen i Nesna)
med utgangspunkt i UiN, HiNe og HiNT der følgende forhold defineres:
a. Faglig profil og et tilstrekkelig markedsgrunnlag
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b. Ønsket posisjon og definere fortrinn regionalt, nasjonalt og
internasjonalt
c. Hvordan det nye universitetet skal styrke relevans og kvalitet i
utdanning og forskning
d. Tilstedeværelse og distribusjon
e. Et nytt navn, uavhengig av geografi, som virker samlende,
identitetsskapende og som underbygger ønsket posisjon
3. Det nye universitetet bygges på faglige styrker, infrastruktur (campuser) og
nettverk i begge institusjoner
4. Profilen tar utgangspunkt i bioøkonomi, innovasjon, oppvekst, helse og velferd
- med regionale, nasjonale og internasjonale ambisjoner
5. Fakultetsstrukturen i det nye universitetet må gjennomgås med følgende
premisser:
a. Det etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig
ledelse legges til HiNT.
b. Trafikklærerutdanningen gis mulighet til å velge tilhørighet i den nye
fakultetsstrukturen.
c. Næring, Samfunn og Natur har et virksomhetsfelt som det kan være
hensiktsmessig å fordele på flere fakultet i det nye universitetet.
6. Ingen oppsigelser som følge av fusjonen.
7. Ledelsesstrukturen i det nye universitetet skal speile satsingen i Midt-Norge
både faglig og administrativt. HiNT gis prorektorfunksjon i det nye
universitetet.
8. I det nye styret for universitetet skal HiNT være sikret ansatterepresentasjon
og ha innflytelse på prosessen for oppnevning av eksterne medlemmer
9. Å identifisere kulturelle forutsetninger som grunnlag for å bygge en sterk kultur
med utgangspunkt i det nye universitetet.
10. Forhandlinger mellom institusjonene bør gjennomføres av styreoppnevnte
forhandlingsutvalg i begge institusjoner. Det er viktig at forhandlingene i
starten fokuserer på de mest overordnede spørsmålene.
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Forhandlingsprosessen
Forhandlingsutvalget har bestått av rektorer, direktører og sekretærer fra begge
institusjoner. I tillegg har prorektorer og dekaner deltatt i forhandlingene underveis
der dette har vært hensiktsmessig. Forhandlingene har vært gjennomført i 5 møter og
over 7 dager. Det siste og avsluttende møtet ble gjennomført som et lyncmøte
søndag 20. september 2015.
Styret i HiNT er blitt holdt orientert gjennom hele forhandlingsprosessen. I tillegg har
styreleder, fagorganisasjonene og alle ansatte vært holdt orientert om framdrift etter
hver av forhandlingsmøtene. Det har vært særskilte samtaler med leder i
Studentorganisasjonen. Det har i tillegg vært gjennomført to møter mellom
styreledere, rektorer og KD.
Vi vil understreke at ledergruppen i HiNT, både rektors ledergruppe og utvidet
ledergruppe, gir støtte til den planlagte fusjonen. I prosessen som har vært
gjennomført siden beslutning den 25.6.15, har det vært gjennomført en omfattende
prosess som har inkludert ledere, tillitsvalgte, ansatte og studenter. Forståelsen blant
dekanene er at fusjonen bør gjennomføres med virkning fra 01.01.16 basert på det
grunnlaget som nå foreligger.
Styreleder ved HiNT deltar i innstillingsutvalget for tilsetting av ny rektor ved UiN.
Status etter avsluttet forhandling
Forhandlingsutvalget valgte å jobbe seg samlet gjennom dokumentet
«Fusjonsplattformen» for å sikre omforent forståelse og avklare både enighet og
uenighetsområder. Fusjonsutvalget har funnet det hensiktsmessig å utarbeide et
dokument som både synliggjør overordnede mål, ambisjoner og rammebetingelser,
samt områder som er vurdert å være av betydning å ha avklart i forkant av
beslutning.
Diskusjonene i fusjonsutvalget har på overordnet nivå vært preget av gjensidig
respekt og forståelse for den andre parts utgangspunkt og oppdrag. Gjennom dette
opplever partene at det har vært likeverdighet i forhandlingene. Det er forståelse for
at partene har ulikt utgangspunkt inn i forhandlingene, både når det gjelder mandat,
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størrelse på institusjonen, ulik institusjonell status (universitet og høgskole), ulik
portefølje og profil, ulik historie og kultur, ulik kompetansebase, ulik struktur og
oppbygging, samt ulike regionale forventninger.
Utvalget har gjennom konstruktive diskusjoner kommet til enighet om de aller fleste
punktene i fusjonsplattformen. Dette til tross, så har det vært områder som har vært
preget av stor avstand og som har vært utfordrende å enes om. Et av områdene
som det har vært knyttet spesielle utfordringer til, er framtidig fakultetsstruktur og
muligheten for fakultetsledelse fra Nord-Trøndelag.
Styret i HiNT valgte både i orienteringsmøtet den 10.9.15 og i styremøtet 17.09.15 å
presisere at målet måtte være å oppnå dekanposisjon i Nord-Trøndelag for både et
lærer- og et helsefakultet.
For UiN oppleves dette som et utfordrende krav og punktet har derfor ført til både
krevende og omfattende diskusjoner mellom partene. UiNs begrunnelse for at dette
kravet er vanskelig å imøtekomme, begrunnes i faglige forutsetninger for å etablere
et fakultet. Dette er forutsetninger som gjelder for universitetet i dag, og som i
hovedsak handler om å dokumentere at det eksisterer et fagmiljø som er tilstrekkelig
til å bygge og administrere et Ph.D-område. Ledelsen ved UiN er prinsipielt enig i at
fakultet kan etableres uten at man har på plass en PhD i forkant. De er også enige i
at fakultet skal kunne ledes fra andre campus enn fra Bodø, og ser dette nærmest
som en nødvendighet for at man skal kunne sikre å oppnå vekst og utvikling i begge
regioner. Ledelsen ved UiN er også positive til at man opererer med delt ledelse av
fakultet, dette for gjensidig å sikre roller og posisjoner som balanserer i en ny
fakultetsstruktur.
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Avklaringer i fusjonsplattformen som er av positiv betydning for HiNT
Nedenfor synliggjøres et uttrekk av områder i fusjonsplattformen som
forhandlingsutvalget mener bidrar positivt og vil styrke HiNT på kort og lang sikt:


Forhandlingsutvalget er omforent om at fusjonen skal bidra til å styrke etablerte
fagmiljø og bidra til videre faglig utvikling



Man har synliggjort omfattende muligheter for faglige synergieffekter og faglig
samarbeid, som vil bidra til å sikre vekst og utvikling for institusjonene og regionene.
Disse synergieffektenene vil bidra til at begge institusjonene i større grad vil kunne
ivareta sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.
o

Det er allerede igangsatt faglig samarbeid og inngått avtaler mellom
institusjonene

o

Flere områder for utvikling av masterløp og Ph.D-kurs er besluttet igangsatt
gjennom allokering av fagmiljø

o


Nye mulige doktorgradsområder er identifisert gjennom allokering av fagmiljø

En større bredde og dybde i fagtilbudet vil øke institusjonenes attraktivitet blant
studenter og ansatte. Universitetsstatus forventes også å ha positiv påvirkning på
attraktiviteten.



Fusjon og universitetsstatus sikrer grunnlaget for å tilby
grunnskolelærerutdanningstilbud etter 2017, i tråd med KDs nye og skjerpede krav



Fusjonen styrker HiNTs forutsetning for å imøtekomme KDs kvalitetskrav slik de er
beskrevet i Mld.St.18



Gjennom hovedprinsippet om gjennomgående faglig organisering og enhetlig ledelse
vil man på sikt bidra til å sikre kvaliteten og øke effektiviteten



Fusjonsplattformen sikrer at ledere av HiNTs tre avdelinger, Oppvekst, Helse og
Næring representeres inn i rektors ledergruppe for 2016. Man sikrer derigjennom at
alle faglige ledere, fram til 1.1.17 får delta tett og aktivt i arbeidet med å avklare
framtidig struktur av fakultetene, på tvers av geografi. Lederne skal delta i arbeidet med
å planlegge og organisere den fremtidige organisasjonsstrukturen



Forhandlingsutvalget ser det hensiktsmessig at det blir etablert et selvstendig fakultet
innenfor Lærerutdanning, bygd på en faglig begrunnet søknad som skal godkjennes av
styret i det nye universitetet. Det nye fakultetet skal kunne organiseres med
utgangspunkt i de styrker som ligger innenfor Lærerutdanning i hele universitetet, og
ha sin øverste ledelse i Midt-Norge.
o

Det vurderes som realistisk å kunne fremme og få avklart en søknad om
etablering av fakultet for lærerutdanning i løpet av 2016 og ha et nytt fakultet
på plass nye krav trer i kraft 01.08.2016.
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Fusjonsplattformen sikrer fast ledelsesrepresentasjon i rektors ledergruppe for en
prorektor fra Midt-Norge



Fusjonsplattformen sikrer direktør fra HiNT i rektors ledergruppe i 2016. Direktør skal
delta i arbeidet med å planlegge langsiktig administrativ organisasjonsstruktur. Det
forventes fra HiNT at man i endelig og framtidig struktur skal ha direktør fra MidtNorge fast representert i rektors ledergruppe. Styret må ta stilling til om dette skal
forhandles særskilt. Direktøren kunne ikke forhandle sin egen posisjon som deltaker i
forhandlingsutvalget.



Ingen ansatte vil sies opp eller måtte flytte. Allerede inngåtte arbeidsavtaler
opprettholdes



Det er en omforent forståelse at studiestedene opprettholdes



Profesjonsutdanninger skal tilbys bredt i hele regionen



Det etableres et midlertidig utviklingsprosjekt, med egen prorektor, som skal sikre
«bygging» av det nye universitetet. Prosjektet vil ha ansvar for å sikre ulike
institusjonsovergripende prosjekter.



Budsjettfordelingsmodell som skal støtte opp under de fusjonerte institusjoners
strategiske satsingsområder



Styresammensetningen sikrer HiNT minimum to interne representanter (av fem) inn i
nytt styre. Det skal i tillegg velges en representant fra teknisk/administrativt ansatte
for hele universitetet.

Konsekvenser av utsatt beslutningstidspunkt
Det er vanskelig å se at en måned ekstra til forhandlinger vil tilføre
forhandlingsresultatet noe mer. En mulig plusseffekt av utsettelse vil være at ny
rektor ved UiN vil være rekruttert og om mulig vil kunne delta i avsluttende del av
forhandlingene.


En måned ekstra til forhandlinger har vært luftet i forhandlingsmøtene og blir i
utgangspunktet avvist som aktuelt for UiN.



Forhandlingsutvalget fra HiNT har ut over dette identifisert en del uheldige
konsekvenser ved en slik utsettelse:
o

Vi taper ytterligere tid når det gjelder avklaringer for lærerutdanningene

o

HiNT mister muligheten til å påvirke tilsetting av ny rektor

o

Vi vil ikke kunne lyse ut studier under felles institusjonsnavn i Samordna
opptak
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o

UiN vil oppnevne nytt styre, noe som svekker HiNTs mulighet til å påvirke
sammensetningen og sikre seg samme representasjon som
fusjonsplattformen ivaretar

o

Man mister ytterligere tid i prosessen for å sikre lærerutdanning fra 1.8.17

o

Fusjonsprosessen mellom HiNE og UiN vil innebære avklaring av roller og
rollefordeling, som vil kunne gå ut over allerede framforhandlet
fusjonsplattform mellom UiN og HiNT

o

Allerede igangsatte prosesser i arbeidsgrupper (som forbereder fusjon) er
nødt til å settes på vent og vil true sikre driftsprosesser fra 1.1.16

o

Arbeidet med å ferdigstille og lansere navn/profil vil måtte settes på vent

o

Vi mister markedskraft konkurransen NTNU (inkl. fusjonerte enheter) og UiT
(inkl. fusjonerte enheter)

o

Det er en sterk forventning i flere fagmiljø om at fusjonen skal besluttes og
effektueres fra 1.1.16. Ledere uttaler en bekymring for at en utsettelse vil
påvirke motivasjon og allerede igangsatte prosesser negativt.

Hvilke alternativer til fusjon med Universitetet i Nordland eksisterer for HiNT?
HiNT utredet i fjor høst 3 mulige modeller for framtida:


Selvstendighet



Fusjon med HiST



Fusjon med Universitetet i Nordland

Selvstendighetsalternativet har tidligere vært utredet i innspillsdokumentet til KD med
frist 01.11.2014. Det står der at:
«HiNT som selvstendig institusjon vil kunne ivareta samfunnsoppdraget på en
god måte. For å kunne imøtekomme fremtidige og meldte endringer innenfor
lærerutdanning, er HiNT nødt til å iverksette tiltak som sikrer at HiNT kan
betjene dette». (kap 6 punkt 6.2.1 i utredningsrapporten).
Grunnlaget for å inngå forpliktende avtaler med samarbeidsaktører synes i dag å
være svekket ved at NTNU ikke har respondert positivt på å inngå en forpliktende
samarbeidsavtale om lærerutdanning. Det er også nødvendig å merke seg at Meld.
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St. 18 skjerper kravene til UH-sektoren vesentlig, og at flertallet av høgskolene har
vært eller i fusjonsforhandlinger. Mulighetene for å bestå som en mindre institusjon i
en ny struktur synes derfor å være ytterligere svekket.
Alternativet som omhandlet fusjon med HiST opphørte straks HiST besluttet fusjon
med NTNU og NTNU åpnet for dette (januar 2015).

Fusjonsplattformen og risiko
Fusjonsdokumentet ligger vedlagt som et endelig dokument fra forhandlingsutvalgets
side. Forhandlingsutvalget mener at dokumentet inneholder alle vesentlige sider som
kreves for å sikre partenes interesser, danne grunnlag for styrebehandling og for
endelig godkjenning av Kongen i Statsråd.
Forhandlingene er gjennomført på en slik måte at risikoelementene for HiNT
betraktes som vesentlig mindre enn ved å gå videre som selvstendig institusjon.
Faglig styrking og ledelsesmessig innflytelse på utviklingen av det nye universitetet
vil være vesentlig faktorer i årene som kommer.
Dokumentet oppfattes også som et tilstrekkelig grunnlag for å innstille positivt på å
fusjonere med Universitetet i Nordland/ Høgskolen i Nesna fra 01.01.2016.

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

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










1

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

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

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

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

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

Høgskolelektorer blir universitetslektorer fra og med tidspunktet for fusjonen.

-

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

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

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

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

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

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

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

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

Handelshøyskolen

Biovitenskap og
akvakultutur

Samfunnsvitenskap

Profesjonshøgskolen

Oppvekst

Helse

Næring

(PhD)

(PhD)

(PhD)

(PhD)

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Midt

Midt

Midt

Bodø

Bodø

Bodø

Bodø

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

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

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

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

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

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

10. Randsonen – tilknyttet virksomhet
Randsoneaktivitet kan deles i eierskap og samarbeidsavtaler. Det nye universitetet overtar og
viderefører samarbeidsavtaler der det er hensiktsmessig. Eierskap overdras til det nye universitetet og
videre strategi for eierskap utvikles. Strategier for randsoneaktiviteten må utvikles i 2016.
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60/15 (V) Forslag til ny og revidert forretningsorden
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/01373-4
233
Beate Aspdal

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

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
60/15

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

Sammendrag
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk på styreseminar den 26. og 27. august en
gjennomgang av gjeldende forretningsorden for Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Seniorrådgiver Erling H Dietrichson fra Kunnskapsdepartementet bidro også inn i
denne prosessen og informerte om styrets oppgaver og ansvar. Det ble blant annet
lagt vekt på styremedlemmers taushetsplikt, som styremedlemmene med vara
signerte.
Styret hadde ellers en gjennomgang av egen arbeidsform og premisser for styrets
arbeid. Disse prinsipper er oppsummert i vedlegg i saken og anbefales legges som et
vedlegg til styrets forretningsorden.
I styrets gjennomgang av forretningsorden framkom det ingen endringsforslag.
Administrasjonen har identifisert noen små endringer som ønskes behandlet og som
fremkommer med gul markering i teksten.
I tillegg foreslås to endringer:

1. Hyperkobling til Universitets- og Høgskoleloven i første avsnitt.
2. Under «Styremøter» er det tatt inn en nytt punkt 6 som omhandler vår nye hverdag
med muligheter for elektronisk kommunikasjon. Punktene i etterkant er forskjøvet.
Forslag til nytt punkt 6 «Elektronisk kommunikasjon» er:

I særskilte tilfeller hvor det er vanskelig å samle styret til et ekstraordinært
møte, er det anledning til å kalle inn til telefonmøter/skypemøter. Om mulig tas
dette opp på det foregående ordinære møtet. Om styremedlemmer er
tilgjengelige, men ikke kan være fysisk tilstede, kan det være mulig å delta på
Skype eller telefon på ordinære møter etter møteplanen. Dette tas opp med
styreleder i forkant av møtet.
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Vedlegg:
Forslag til forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 1. oktober
2015
Premisser for styrets arbeid

Steinar Nebb
rektor

Utredning:

Det er foretatt en endring under «Styremøtene» pkt. 2 – Innkalling, siste avsnitt.
Gammel tekst:
Saker som ikke står i innkallingen, men som er ferdig behandlet, kan fremmes av
styrets leder i møtet, med forslag om oppføring på saklisten, som ekstrasak, med
styret sitt samtykke.
Ny tekst:
Saker som ikke står i innkallingen, men som er ferdig behandlet, kan i møtet fremmes
som ekstrasak. Forutsatt at styret gir sitt samtykke, føres saken opp på sakslisten.
Ny tekst fremkommer i forslaget til forretningsorden, og er merket med gult.
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Vedlegg 1:

Forslag til forretningsorden til møtet 30. september 2015
Forretningsorden for styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, gjeldene fra
01.08.2011
Vedtatt 08.09.94, revidert 27.06.96, 23.10.03, 21.01.10, 14.04.11 og 20.06.13
Med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler av 2005, sist endret fra
01.01.2015,

Styrets ansvar (UH § 9-1)

§ 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet
(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og
mål som gis av overordnet myndighet.
(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter
delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin
avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av
denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i
adgangen til å delegere.
Styrets oppgaver UH § 9-2)

§ 9-2. Styrets oppgaver
(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og
forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige
utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og
institusjonen.
(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens
økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med
bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for
tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal
fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer.
Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
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(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi
årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag
til budsjett for kommende år.
(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.
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Styremøtene
1. Møteplan
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag skal vedta møteplan for hvert studieår, senest
i det siste møtet i vårsemestret. Av møteplanen skal følgende gå fram: møtedag og
møtetid.
Når særlige omstendigheter tilsier det, kan styrelederen avlyse møte eller endre
møtedato.
2. Innkalling

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs.
Rektor skal i samråd med styreleder forberede og legge fram saker for styret.
Medlem av styret og rektor kan kreve at styret sammenkalles. jf. Universitets- og
høyskoleloven av 2005, § 9-6, punkt 2.
I innkallingen skal det fremgå, dato, tid og sted for møtet. Det skal også gå fram av
innkallingen hvem som er innkalt og hvilke saker som skal til behandling (sakliste).
Styrets leder setter opp sakliste i samråd med rektor. Saker som ikke står i
innkallingen, men som er ferdig behandlet, kan i møtet fremmes som ekstrasak.
Forutsatt at styret gir sitt samtykke, føres saken opp på sakslisten. Før behandlingen
i slike saker tar til, skal medlemmene få nødvendig lesetid.
3. Sekretariat og saksforberedelse
Rektor er sekretær for styret og skal forberede og gi tilråding i alle saker som styret
skal behandle. Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har rektor rett
og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene (UH-loven § 9-6 (5)).
4. Utsending og offentliggjøring av saksdokument
Innkalling og saksdokument til medlemmene, varamedlemmene og observatørene i
høgskolestyret og andre som får tilsendt saksdokumentene, blir som hovedregel
sendt ut i rimelig tid og senest 7 dager før styremøtene. Det må tilstrebes at tyngre
saker sendes ut så tidlig som mulig for å sikre tilstrekkelig tid til behandling etter
Hovedavtalens §§ om medbestemmelse. Sakspapir som blir delt ut i møtet, er mottatt
etter fastsatt frist eller er fremsendt utenom styringsorganene, skal godtas bare i
særlige tilfeller. Styrelederen definerer, i samråd med rektor, hva som ligger i
begrepet "særlige tilfeller".
Saksdokument i saker som ikke er offentlige, dvs. graderte, skal merkes (B-sak) og
ved møteinnkallingen bare sendes til styremedlemmene. Ved forfall fra fast
styremedlem blir B-saker også sendt til varamedlem. Saksdokument som ikke blir
sendt i kopi til medlemmene, skal være tilgjengelig for disse i styremøtet.
Saksdokument i B-saker blir samlet inn etter møtet og makulert.
Saklistene og saksframleggene med innstilling til vedtak blir lagt ut på høgskolens
nettsider. Administrasjonens notat, interne skriv o.l. er å regne som interne
dokumenter jf. offentleglova § 13, og legges derfor ikke ut på nettet, jf. ellers punkt
13.
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5. Møteplikt og forfall

Medlemmene i styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag har plikt til å møte, dersom de
ikke har gyldig forfall. For høgskoleinterne medlemmer vil andre tjenesteoppgaver
normalt ikke være gyldig forfall. (UH-loven § 9-6 (3)). Medlem som har permisjon,
fratrer vervet så lenge permisjonstiden varer. Vararepresentanten trer da inn som fast
medlem.
Gyldig forfall skal snarest mulig meldes til styresekretariatet, som sørger for at
varamedlem blir innkalt. Styremedlem som har meldt forfall, kan ikke kalle tilbake
meldingen om forfall etter at varamedlem er innkalt. For høgskolens interne
medlemmer gjelder: De skal ikke ta på seg plikter som kan komme i strid med
pliktene som styremedlemmer. Når pliktene som styremedlem kan komme i konflikt
med styremedlemmens primære arbeidsoppgaver ved tjenestestedet, skal fritak fra
disse avtales med styreleder eller rektor.
6. Elektronisk kommunikasjon

I særskilte tilfeller hvor det er vanskelig å samle styret til et ekstraordinært møte, er
det anledning til å kalle inn til telefonmøter/skypemøter. Om mulig tas dette opp på
det foregående ordinære møtet. Om styremedlemmer er tilgjengelige, men ikke kan
være fysisk tilstede, kan det være mulig å delta på Skype eller telefon på ordinære
møter etter møteplanen. Dette tas opp med styreleder i forkant av møtet.
7. Regler for saksbehandling i møtet

Ved starten av behandlingen av en sak refererer møtelederen innstillingen til vedtak,
etter først å ha gjort rede for hovedpunktene i saken. Dersom det blir fremsatt forslag
om utsetting, eller forslag som i sin konsekvens innebærer utsetting, skal dette
drøftes og tas opp til votering straks.
En møtedeltaker som ber om ordet til forretningsorden, får ordet utenom tur. Dette
gjelder spørsmål eller synspunkt knyttet til selve møteavviklingen.
Leder og medlemmer kan foreslå avgrenset taletid, eller at det blir satt sluttstrek for
videre debatt
Forslag om sluttstrek blir tatt opp til votering straks det er fremsatt. Forslag om å
oppheve sluttstrek blir tatt opp til votering straks.
Hvert enkelt styremedlem kan fremme alternative forslag til vedtak og/eller
endringsforslag til rektors innstilling. For at det ikke skal kunne reises tvil om
ordlyden i et lovlig framsett forslag til vedtak, skal alle forslag leveres skriftlig til
møteleder. Et skriftlig forslag skal være underskrevet av den som har foreslått det.
Når drøftinga av en sak er avsluttet, blir den tatt opp til votering. Møteleder refererer
alle forslag og fremmer forslag om voteringsmåte.
8. Møteorden

Styremøtet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag skal holdes for åpne dører, slik
hovedregelen er i UH-loven av 2005 § 9-6 nr. 6.
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Styret kan vedta at bestemte enkeltsaker skal behandles for stengte dører.
Behandling av forslag om å stenge dørene skjer for stengte dører. Personalsaker og
tilsettingssaker skal alltid behandles for stengte dører. I saker som er unntatt fra
offentlighet i samsvar med lover og forskrifter, har styremedlemmene taushetsplikt, jf.
ellers punkt 15 om taushetsplikt og hva denne innebærer. Observatører har ikke
tilgang til enkeltsaker som er unntatt fra offentlighet. Rektor avgjør hvem av de tilsatte
i administrasjonen som kan være til stede under behandlinga i saker som ikke er
offentlige.
Tilhørerne i åpne styremøter har ikke talerett. Unntak kan gjøres og styreleder kan gi
åpning når dette er nødvendig. Styreleder og daglig leder i SiNoT samt leder i
Studentorganisasjonen i Nord-Trøndelag, har forslagsrett.
9. Møteledelse

Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker som
møteleder (jfr. UH-loven § 9-6 (7)). Er både styrelederen og nestlederen forhindret fra
å møte eller er inhabile, velger styret møteleder blant styremedlemmene.
10. Vedtaksgrunnlaget

Vedtaksgrunnlaget for HiNT-styret går fram av rektors saksframstilling, innstilling til
vedtak og drøfting i styret.
Alle medlemmene har plikt til å medvirke til at saken blir så godt opplyst som mulig
før det fattes vedtak, jf. Forvaltningsloven § 17.
Styreleder har et særlig ansvar for å se til at konsekvensene av et forslag til vedtak er
klarlagt før vedtak blir gjort. Møtet må være lovlig innkalt, og saken må være ført opp
på saklisten i samsvar med punkt 2 ovenfor.
Styret må være vedtaksført, dvs. at mer enn halvparten av medlemmene (minst 6 av 11
medlemmer) må være til stede og avgi stemme, jf. UH-loven § 9-7, pkt 1.
11. Avstemningsregler

Styremedlemmene har plikt til å stemme. Dette innebærer bl.a. at de ikke kan
stemme blankt, annet enn ved valg, jf. univl § 9-6 (4).
Vedtak treffes med alminnelig flertall om ikke annet er fastsatt i universitets- og
høyskoleloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er
styrelederen/møtelederen sin stemme utslagsgivende. Avstemming skjer vanligvis
ved å vise stemmetegn (håndsopprekking). Ved valg og tilsettinger skal avstemming
skje skriftlig dersom minst ett medlem krever det, jf. univl §9-7 (2).
Avvisings- eller utsettingsforslag skal tas opp til votering straks de er fremsatt.
Prøvevoteringer kan nyttes for å klargjøre alternativ/holdninger og skal ikke
protokollføres.
12. Styreprotokoll

Protokollen skal være en vedtaksprotokoll og inneholde følgende:
 Møtedato/-tid og sted
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Tilstede fra høgskolestyret og administrasjonen
Forfall
Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker behandlet, samt vedtak
Representanters fravær under enkeltsaker og fratredelse som inhabil
Vedtak fattet av rektor etter fullmakt fra styret

Av innledning til det enkelte vedtak i protokollen skal følgende opplysninger fremgå i
saken:
 Dokumenter i saken, eventuelle ettersendte dokumenter og dokumenter utdelt
i møtet.
 Dersom endring av forslag til vedtak, skal dette fremgå i protokollen sammen
med
navn på vedkommende som fremmet forslaget.
 Det skal fremgå av protokollen hvordan det ble stemt.
Eventuelle forslag til vedtak og stemmeforklaringer skal utformes skriftlig, signeres og
leveres styreleder under møtet.
Etter hver sak oppsummerer møteleder vedtaket. Vedtak skal være entydige,
fullstendige og
kunne forstås for utenforstående. Protokolltilførsel skal framføres skriftlig innen saken
blir avsluttet.
Alle lovlige framsatte forslag til vedtak skal fremgå av protokollen, selv om forslaget
blir trukket før avstemminga skjer.
I saker som blir tatt opp under "Eventuelt", skal det normalt ikke gjøres vedtak, siden
slike saker til vanlig gjelder orienteringssaker, svar på spørsmål eller foreløpige
drøfting. Det blir gitt en kort omtale av styret sin behandling av saken. Tilsvarende
gjelder for referatsaker.
Eventuell mindretallsanke i tilsettingssaker må fremmes i møtet der tilsettingssaken
blir behandlet, jf. elles UH-loven § 9-7 pkt. 3. Et vedtak kan ankes inn for
Utdannings- og forskingsdepartementet av ett eller flere styremedlemmer i møtet.
Protokoll fra styremøtet er å regne som godkjent for administrativ oppfølging dersom
det ikke er kommet innvendinger til utsendt forslag til protokoll innen 8 dager.
Protokollen blir endelig godkjent som første sak i neste styremøte. Ved ansettelser
foretatt av styret, godkjennes protokollen i aktuell sak, i møtet der vedtaket blir fattet.
Den endelige protokollen blir lagt ut på fastlagt sted på intranettet ved høgskolen.
Føring av protokoll i B-saker

Tilsettingssaker, inklusive protokoll fra forhandlingene i tilsettingssaker, blir
unntatt fra offentlighet i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen § 6 nr. 4 og
blir merket B-saker. Dette gjelder ikke offentliggjøring av hvem som er tilsatt.
Vedtaket blir tatt inn i den ordinære protokollen.
Det blir ført egen protokoll fra forhandlingene når styret behandler saker i samsvar
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med personalreglementet eller andre B-saker hvor innholdet i møteprotokollen blir
unntatt fra offentlighet av hensyn til personvernet. Denne protokollen er ikke offentlig
og blir godkjent av styremedlemmene i møtet. Protokollen skal ha samme vedtak
som den ordinære protokollen.
Offentlighet
I utgangspunktet er alle dokumenter offentlig tilgjengelige. Dette innebærer at presse
m.v. eller andre interesserte kan be om å få se dokumentene i saken. Det betyr også
at styremedlemmene kan diskutere saken og vise dokumentene til hvem de måtte
ønske under forberedelsen til møtet eller senere.
Dokumenter som skal unntas offentlighet:
Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, jf. offl § 13. Se ellers
nedenfor om vurdering av meroffentlighet.
Dokumenter som kan unntas offentlighet:
Unntak fra innsynsretten, opplysninger som er underlagt taushetsplikten på grunn av
opplysningens art (Offl. § 13).
På grunn av dokumentets art (Offl. § 14 og 15):
§14: Dokument utarbeidet for høgskolestyret sin interne saksforberedelse dvs.
rektors saksutredning eller notat/vedlegg utarbeidet av administrasjonen, der det
senere skal forhandles om en avtale.
§15: Dokument utarbeidet for høgskolestyrets interne saksforberedelse av et
underliggende organ (avdeling, institutt), eller av særlige rådgivere eller sakskyndige.
Her kan dokumentet bli unntatt fra offentliggjøring etter nærmere vurdering.
Høgskolestyrets medlemmer kan diskutere dokumentet og innholdet i dette med
hverandre, med andre som har kjennskap til det, eller med andre interne.
På grunn av innholdet i dokumentet (Offl.§ 22, 23, 25 og 26)
Det som er mest aktuelt for høgskolestyrets dokument gjelder:
-§ 22 og 23: Dokument der det kreves unntak av hensyn til en forsvarlig
gjennomføring av
HiNT sin økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Dette gjelder hovedsaklig
drøftinger av
opplegg for lønnsforhandlinger, omorganiseringer og budsjett.
-§ 25: Dokument i saker som gjelder tilsetting eller forfremmes i offentlig tjeneste
(med
unntak av søkerliste)
-§ 26: Svar til eksamen eller liknende prøve
I disse sakene kan dokumentet bli unntatt etter nærmere vurdering - og eventuelt
hele saken dersom den ellers ville gi et misvisende inntrykk.
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Unntak fra offentlighet
Opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, jf. §15, skal ikke offentliggjøres.
Ved HiNT gjelder dette i hovedsak personalsaker og enkelte studentsaker.
Spørsmål om "meroffentlighet" blir avgjort av styrelederen og rektor, jf.
ellers offentleglova § 11.
Relevante lovregler: offentleglova og forvaltningsloven
Habilitet
Formålet med habilitetsreglene er at det ikke skal kunne reises tvil om det er tatt
utenforliggende hensyn når høgskolestyret gjør vedtak.
Typiske forhold som skaper inhabilitet:
Jf forvaltningslovens § 6:
Part i saken
I slekt med eller svoger/svigerinne til part i saken, gift, tidligere gift, samboer, forlovet,
verge eller fullmektig, leder eller medlem av styret for selskap eller stiftelse som er
part i saken, og ikke helt ut er eid av staten. Likeså når andre særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.
Reglene gjelder alle medlemmene av høgskolestyret og saksbehandlerne for styret.
En som er inhabil, kan verken tilrettelegge grunnlaget for saksbehandlingen eller ta
avgjørelse i saken.
Hvert enkelt medlem har selv ansvar for å vurdere sin egen habilitet, og skal selv i
god tid før møtet gi melding om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende
inhabil. Også de andre medlemmene har plikt til å gjøre oppmerksom på slike
forhold, dersom medlemmet selv ikke gjør det.
Jf forvaltningslovens § 8:
Dersom ett medlem er i tvil om han/hun er habil, kan vedkommende legge fram
spørsmålet for høgskolestyret. Medlemmet fratrer møtet under behandlinga av
spørsmål om egen habilitet.
I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
deltar.
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer,
kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet,
med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.
Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild. Før
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedsfortreder innkalles til å møte og
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
Et medlem som er inhabil, fratrer behandlinga av den/de saken/sakene der inhabilitet
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oppstår. Ellers deltar medlemmet i behandlingen av de andre sakene i møtet.
Dersom et medlem som er inhabil, deltar under behandlinga av saken, vil dette
innebære en saksbehandlingsfeil. Dersom det kan være grunn til å tro at feilen har
vært avgjørende for innholdet i vedtaket, er vedtaket ugyldig, og saken må tas opp til
ny behandling, jf. Forvaltningslova § 41.
Relevante lovregler:

Forvaltningslova § 6 og 8.

Taushetsplikt
Av Forvaltningslovens §§ 13 og 13a - 13f kan en trekke ut disse reglene:
Alle som er involvert i forbindelse med og behandling av styresaker, plikter «å hindre
at andre får adgang eller kjennskap til» opplysninger om «noens personlige forhold».
Denne plikten gjelder også etter at vervet/tilsettingsforholdet er avsluttet.
Det er altså ikke tillatt å diskutere personlige opplysninger om noen i saker med
andre enn den opplysningene gjelder, eller med andre som er involverte i
behandlingen av saken, vanligvis andre styremedlemmer og saksbehandlere.
Dokument som inneholder opplysninger om personlige forhold, skal oppbevares slik
at andre ikke får kjennskap til innholdet i det.
Der det unntaksvis er mulig helt å anonymisere saken, kan det prinsipielle ved saken
diskuteres med andre. Det må likevel utvises svært stor forsiktighet.
Opplysninger skal heller ikke gis videre senere, f.eks. for å grunngi stemmegivingen.
Honorar
Styret fastsetter etter egne regler honorar for styreleder og styrets medlemmer.
Andre avgjørelser
Spørsmål ved styrets forretningsorden som ikke er behandlet i disse retningslinjene,
skal behandles i samsvar med vanlig forhandlingspraksis. Hva som skal regnes som
vanlig praksis, blir fastsatt av styret ved vanlig flertall.
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Vedlegg 2:

Prinsipper for styrets arbeidsform
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Utarbeidet med utgangspunkt i gruppearbeid gjennomført på styresamling 27.8.15.

 Styret forventer gode og informative saksframlegg, som synliggjør
konsekvenser ved alternativ beslutning
 Styremedlemmene skal være godt forberedt og ha gjort seg godt
kjent med styresakene i forkant av møtene
 Styremedlemmene skal i behandling av saker ivareta helheten og
ikke representere særinteresser
 Styret skal ha et strategisk blikk på sitt arbeid og sikre HiNTs
utvikling i et langsiktig perspektiv
 Styret skal være lojale til vedtak som er fattet og ikke opptre med
personlige agenda. Behandlingen og diskusjonen knyttet til
styresaker skal foregå i styrerommet.
 Styret skal tilrettelegge for et godt samarbeidsklima, som inviterer
til åpenhet og delaktighet for alle medlemmer.
 Arbeidsformen for styremedlemmene forventes å være:
o Konstruktiv
o Kreativ
o Kritisk
 Styret skal sikre at styremøtene gjennomføres på en effektiv og
riktig måte


Styret skal gjennomføre evaluering av styremøtene etter hvert
møte (i lukket møte)
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61/15 (V) Delårsregnskap 2. tertial 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00914-12
13
Tomm Sandmoe

Saksgang
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.
Sammendrag
Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt 1. oktober som frist for rapportering av
regnskapsopplysninger 2. delårsregnskap 2015. KD har i år gitt åpning for en
begrenset rapportering, mens HiNT velger å avlegge et komplett regnskap. Dette vil
bli publisert og gjort offentlig tilgjengelig i Database for Høyere utdanning (DBH) 1.
oktober. I styremøtet 30. september vil noen utviklingstrekk fra delårsregnskapet bli
presentert og utdypet.
HiNT har i perioden blant annet satt fokus på:
- Å konsolidere stillingen.
- Å øke omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
- Å stabilisere volumet på antall aktive årsverk.
- Å følge økonomien på enkeltområder og enheter nøye.
- Å etablere avdelingsvise tiltaksplaner for å tilpasse driften til ressurstilgangen.
2014 og delårsregnskapet 2. tertial 2015 viser at HiNT nå er på rett vei i forhold til de utfordringer
det er pekt på, og at tiltak gir effekt. HiNT har satt seg i en god stilling til å fortsette arbeidet med
tilpasning til fremtidens utfordringer.

Vedlegg:
Delårsregnskap 2. tertial 2015

Steinar Nebb
rektor
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Delårsregnskap
2. tertial 2015
Høgskolen i Nord – Trøndelag
Org.nr 971 575 905
Innhold:

Ledelseskommentarer
Regnskap m/noter
Saldobalanse

Valuta: NOK
Enhet: NOK i 1000
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Ledelseskommentar til delårsregnskap 2. tertial 2015
Institusjonens formål
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har virksomhet på fire studiesteder i Nord-Trøndelag, og
skal bidra til regional utvikling gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Samhandling
mellom næringsliv, offentlig forvaltning og utdannings- og forskningsinstitusjoner er en nøkkel til
å utvikle nærings- og samfunnsliv i regionen.
HiNT vektlegger utdanninger innenfor profilområdene helse, oppvekst og næring, og hvor praksisnært
forsknings- og utviklingsarbeid skal underbygge utdanningene.
Regnskapsprinsipper og revisjonsordning
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, og i samsvar med reglene i
de statlige regnskapsstandardene.
Enkelte av notene i oppstillingsmalen for de statlige høgskolene er ikke aktuelle for HiNT, men
nummereringen i malen er fulgt.
HiNT revideres av Riksrevisjonen.
Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
Omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet viste i regnskapsåret 2014 en relativt
kraftig økning i forhold til 2013. Delårsregnskapet bekrefter, gjennom en omsetningsøkning på 17% i
forhold til 2014, et fortsatt stigende nivå på eksternaktiviteten.
Resultat av ordinære aktiviteter utgjør i perioden 10 millioner kroner.
Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet

-

Avsetningene er økt med 9 millioner kroner siden årsskiftet. Samlede avsetninger utgjør nå 58 millioner
kroner eller 12 % av driftsinntekter i 2014. Nivået på avsetningene treffer i forhold til vår ambisjon som
var å løfte nivået fra 2013, og er å ligge innenfor nivået 8-13%. Denne økningen betyr også at det er et
godt ressursgrunnlag i økonomien for å ha høy aktivitet i høst og kommende år.
Hovedelementene i avsetningene er knyttet til:
Forpliktelser overfor åremålstilsatte ledere og stipendiater. Rektorat, dekaner og studieledere er
valgt/tilsatt i åremålsstillinger, hvor de tilsatte i sine vilkår fram til 2011 hadde en ”undervisningsfri
periode” i etterkant av perioden i lederstilling. Det er p.t. 15 stillinger med slike tilsettingsvilkår.

-

Strategiske formål, FoU-midler og annen utsatt virksomhet, som er mange mindre og noen større
planlagte og utsatte omstillings- og utviklingsprosjekter.

-

Investeringsprosjekter. Planlagte og utsatte investeringsprosjekter er knyttet til IKT-infrastruktur,
bygningsmessig infrastruktur og nytt adgangskontrollsystem.

Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder
Investeringer i perioden beløper seg til 6 millioner kroner, og fordeler seg med 4 millioner kroner til
data- og undervisningsutstyr og 2 millioner kroner til maskiner og inventar. Investeringer knyttet til
data- og undervisningsutstyr er, og vil i senere perioder bli, dominerende blant disse postene. I 2015 vil
nytt adgangskontrollsystem for alle HiNTs campus fullføres.
Samlet anskaffelseskost varige driftsmidler utgjør nå 95 millioner kroner, og balanseført verdi etter
avskrivninger 31 millioner kroner.
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Institusjonens drift i perioden - og muligheter fremover
HiNT har i perioden blant annet satt fokus på:
- Å konsolidere stillingen gjennom fokus på utdanningsporteføljen,
forskningsporteføljen og faglig og administrativ effektivitet.
-

Å øke omsetningen gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

-

Å stabilisere og redusere volumet på antall aktive årsverk.

-

Å følge økonomien på enkeltområder og enheter nøye.

-

Å etablere avdelingsvise tiltaksplaner for å tilpasse driften til
ressurstilgangen.

2014 og delårsregnskapet 2. tertial 2015 viser at HiNT nå er på rett vei i forhold til de utfordringer det er
pekt på, og at tiltak gir effekt.
Våre økonomiske langtidsplaner viser, gjennom økt studenttilstrømning og økt studiepoengproduksjon,
noe vekst de nærmeste årene. Samtidig ser vi også at denne forventede økte inntektsstrømmen er helt
nødvendig i forhold til våre planlagte satsinger i langtidsbudsjettperioden.
En samlet vurdering av HiNTs økonomiske situasjon nå er at HiNT gjennom de siste års strategiske
tiltak og daglige drift har oppnådd en godt balansert økonomi. Ressursoppbyggingen gjennom tilsetting
av nytt personale i perioden 2011-2013 har nå blitt avløst av en periode med et over tid stabilt antall
årsverk. Fokuset nå er på inntektsstrømmene, kostnadseffektivitet, styring og prioritering.
HiNT er i stand til å fortsette arbeidet med tilpasning til fremtidens utfordringer. Dette gir stor grad av
optimisme, og et godt handlingsrom for videre arbeid med kvalitetsforbedringer og profilbygging i
årene som kommer.

Steinkjer, 30. september 2015.
Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag;

Bjørg Tørresdal
Styreleder

Reidar Bye

Roar Tromsdal

Kåre Haugan

Tone Jørstad

Grethe Bøgh Næss

Bjørn Heistad

Hege Amdal

Kristian Stav

Aina E. Hildrum

Christoffer Johannesen
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Resultatregnskap
.

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Org.nr: 971575905
Tall i 1000 kroner

31.08.2015

31.08.2014

1
1
1
1
1
1

295 781
0
17 167
1
10 382
7 085
330 417

270 100
0
16 190
0
8 103
7 148
301 541

439 096
0
27 659
85
15 033
13 432
495 305

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

2

210 152
0
103 548
0
7 022
0
320 722

201 860
0
95 960
0
6 077
0
303 897

322 111
0
150 828
0
9 756
0
482 695

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

9 694

-2 356

12 610 RE.15

30
34
-4

13
17
-4

16 RE.16
128 RE.17
-112 RE.18

0
0

0
0

0 RE.19
0 RE.20

9 690

-2 360

12 497 RE.21

0
-8 819
-8 819

0
3 092
3 092

0 RE.22
-10 397 RE.23
-10 397 RE.24

871

732

2 100 RE.25

-871
-871

-732
-732

-2 100 RE.26
-2 100 RE.27

Note

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

3
4,5
4,5
4,5

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

6
6

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

7
15

Periodens resultat

31.12.2014 Referanse

Disponeringer
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

8

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

9
9

0
0
0

0
0
0

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

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

10
10

0
0
0

0
0
0

0 RE.32
0 RE.33
0 RE.34

71

Balanse
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag
Tall i 1000 kroner

Note

31.08.2015

31.12.2014 Referanse

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

4
4

0
653
653

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

5
5
5
5
5

0
7 809
23 172
0
0
30 981

0
7 695
23 732
0
0
31 426

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

11
11
11

0
0
2 425
0
2 425

0
0
2 425
0
2 425

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

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

34 059

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

34 741 AIV.1

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

12
12

0
0
0

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

13
14
16

5 110
12 335
307
17 751

III Investeringer
Tøyenfondet og Observatoriefondet
Sum finansielle omløpsmidler

8

0
0

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

17
17
17

128 469
0
0
128 469

125 940
0
0
125 940

Sum omløpsmidler

146 220

137 356 BIV.5

Sum eiendeler

180 279

172 096 BV.1

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

5 092
5 651
674
11 416

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

0 BIII.01
0 BIII.1

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

Note

31.08.2015

31.12.2014 Referanse

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

8

2 425
2 425

2 425 C.01
2 425 C.02

II Opptjent virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum opptjent virksomhetskapital

8

4 395
4 395

3 524 C.03
3 524 C.04

6 820

5 949 C.1

31 634
0
31 634

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

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

4, 5

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

0
0

16
18, 20

15
15
15

0 DII.01
0 DII.1

11 943
14 288
8 554
17 482
6 504
4 327
63 097

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

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

0
57 648
21 080
0
78 728

0
48 683
10 762
0
59 445

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

Sum gjeld

173 459

166 148 DV.1

Sum virksomhetskapital og gjeld

180 279

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

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

22

21

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

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

Note

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014

B 2015 Referanse

309 252

294 530

439 593

310 000 KS.1

0

0

0

0 KS.2

0

0

0

0 KS.3

13 882

15 142

29 509

16 666 KS.4

0

0

0

0 KS.5

7 500

5 666

17 066

6 666 KS.6

0

0

0

0 KS.7

1

1

1

0 KS.8

6 691

6 856

9 513

5 334 KS.9

20 578

14 208

24 035

6 666 KS.10

357 903

336 402

519 717

345 332 KS.INN

229 990

219 385

338 288

224 666 KS.11

119 036

113 942

156 472

108 706 KS.12

8

10

12

34 KS.13

0

385

799

0 KS.14

0

0

0

0 KS.14A

0

0

0

0 KS.14B

0

0

0

0 KS.15

349 034

333 722

495 571

333 406 KS.UT

8 869

2 681

24 146

11 926 KS.OP

1

0

85

0 KS.16

6 341

5 930

12 708

8 334 KS.17

0

0

0

0 KS.18

0

0

0

0 KS.19

0

0

0

0 KS.20

0

0

0

-6 340

-5 930

-12 623

0

0

0

0 KS.22

0

0

0

0 KS.23

0

0

0

0 KS.24

0

0

0

0 KS.FIN

0

0

0

0 KS.24A

0 KS.21
-8 334 KS.INV

2 529

-3 249

11 523

3 592 KS.25

125 940

114 417

114 417

121 102 KS.26

128 469

111 167

125 940

124 694 KS.BEH

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014

871

732

2 100

KS.27

0

0

0

KS.28

7 022

6 077

9 756

KS.29

0

0

0

KS.30

8 986

-3 157

11 158

KS.31

0

0

0

KS.32

0

0

0

KS.33

-6 341

-8 911

-12 448

KS.34

0

0

0

KS.35

0

0

0

KS.36

-704

2 834

2 952

KS.37

0

0

0

KS.38

-18

1 132

807

KS.39

10 318

15 746

-1 341

KS.40

0

0

0

KS.41

-4 047

-11 047

-16 235

KS.42

0

0

0

KS.43

0

0

0

KS.44

0

0

0

KS.45

6 340

5 930

12 363

KS.46

145

-65

-24

-13 705

-6 590

15 057

KS.47

8 869

2 681

24 146

KS.AVS

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

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

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

Note
17
11

Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)
Oppgjørskonto i Norges Bank
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

31.08.2015 31.12.2014
128 469
125 940
0
0
0
0
0
0
0
0

Note
17
17

Endring
2 529
0
0
0
0

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

Regnskap
2015
125 940 BRII.001
2 529 BRII.002
128 469 BRII.1

2)

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

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

17
17

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

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

Post
50
01
21
50
51
01

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

Samlet
tildeling
309 177
0
0
0
0

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
281
Felles utgifter for universiteter og høyskoler
45
Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

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

0 BRIII.016
0 BRIII.017
309 177 BRIII.01

xxxx
[Formålet/Virksomheten]
xx
xxxx
[Formålet/Virksomheten]
xx
Sum tildelinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet
Sum utbetalinger i alt

BRIII.011

0 BRIII.021
0 BRIII.021
0 BRIII.02
309 177 BRIII.1

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo,
endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet.
2) Vesentlige beløp spesifiseres
særskilt nedenfor.

76

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

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Tall i 1000 kroner

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014

B 2015 Referanse

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)

0 N1.1

0

0

0

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

295 100
-6 341
0
7 022
0
0
0
0
0

272 935
-8 911
0
6 077
0
0
0
0
0

442 047
-12 708
0
9 756
0
0
0
0
0

300 313
-8 074
0
6 458
0
0
0
0
0

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

295 781

270 100

439 096

298 697 N1.10

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement

0

0

0

0 N1.19

295 781

270 100

439 096

298 697 N1.20

3 832
0
0
0
5 520
0
4 165
0
0

3 047
0
0
0
4 940
0
2 655
0
0

5 690
0
0
0
9 505
0
4 141
0
0

13 517

10 643

19 336

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

539
0
1 840
782
470
20
0
0
0
0

0
0
3 984
922
641
0
0
0
0
0

40
0
5 079
1 210
1 994
0
0
0
0
0

0
0
1 938
1 292
1 292
0
0
0
0
0

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

3 650

5 547

8 323

4 522 N1.38

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

0

0

0

0 N1.43

17 167

16 190

27 659

15 242 N1.44

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

0
1
0

0
0
0

0
85
0

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

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

1

0

85

0 N1.48

N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.5A
N1.6
N1.7
N1.8
N1.9

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

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

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

2 583
0
0
0
6 458
0
1 680
0
0

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

10 720 N1.31

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

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

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

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

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

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

2 361
2 238
1 453
2 527
0

1 377
1 581
909
1 956
0

4 167
1 957
1 810
3 668
0

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

8 579

5 824

11 601

7 426 N1.55

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

219
71
1 514

1 206
-261
1 334

1 708
-238
1 962

97 N1.56
969 N1.56
0 N1.57

Sum andre salgs- og leieinntekter

1 804

2 280

3 432

1 066 N1.59

10 382

8 103

15 033

8 492 N1.60

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

0
5 981
651
452

0
5 282
967
899

0
10 018
1 455
1 960

0
9 073
645
968

Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)

7 085

7 148

13 432

Gebyrer og lisenser*
Gebyrer
Lisenser

0
0

0
0

0
0

0 N1.661
0 N1.662

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

0

0

0

0 N1.66

330 417

301 541

495 305

333 117 N1.67

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

2 776
1 420
324
2 906
0

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

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

10 686 N1.65

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

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

Sum driftsinntekter

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 2 Lønn og sosiale kostnader
DEL I
Tall i 1000 k roner

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

31.12.2014 Referanse

31.08.2015

31.08.2014

151 557
18 801
23 670
20 455
-6 543
2 213
210 152

144 560
18 281
22 966
20 658
-6 767
2 163
201 860

232 087 N2.1
29 333 N2.2
36 623 N2.3
31 311 N2.4
-10 342 N2.5
3 098 N2.6
322 111 N2.7

443

444

444 N2.8

*Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet):
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats til Statens pensjonskasse er 12,7 prosent for 2015.
Premiesatsen for 2014 var 13,15 prosent.
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Note 3 Andre driftskostnader
Tall i 1000 kroner

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

31.08.2015

31.08.2014

49 349
0
120
8 188
752
2 941
5 328
11 283
9 456
16 131
103 548

47 870
0
195
6 276
724
2 220
5 053
8 823
8 207
16 593
95 960

31.12.2014 Referanse
71 888 N3.1
0 N3.2
209 N3.3
9 076 N3.4
992 N3.5
4 039 N3.6
7 393 N3.7
16 453 N3.8
13 631 N3.9
27 145 N3.10
150 828 N3.11

(*) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet
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Note 4 Immaterielle eiendeler
Tall i 1000 kroner
Rettigheter
mv.

F&U

Under
utførelse

Referanse

SUM

0

1 063

0

1 063 N4.1

+ tilgang pr. 31.08.2015 (+)

0

0

0

0 N4.2

- avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2015 (-)

0

0

0

0 N4.3

Anskaffelseskost 31.12.2014

+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)

0 N4.3A

0

0

0

0

1 063

0

1 063 N4.4

- akkumulerte nedskrivninger 31.12.2014 (-)

0

0

0

0 N4.5

- nedskrivninger pr. 31.08.2015 (-)

0

0

0

0 N4.6

- akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-)

0

-174

0

-174 N4.7

- ordinære avskrivninger pr, 31.08.2015 (-)

0

-236

0

-236 N4.8

0

0

0

0 N4.9

0

653

0

653 N4.10

Anskaffelseskost 31.08.2015

+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.08.2015 (+)
Balanseført verdi 31.08.2015
Avskrivningsatser (levetider)

Virksomhetsspesifikt
5 år / lineært

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

31.08.2015

31.08.2014 Referanse

Immaterielle eiendeler

0

0

Sum investeringer og påkostninger i immaterielle eiendeler

0

0

N4.11
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Note 5 Varige driftsmidler
Tall i 1000 kroner
Driftsbygninger

Tomter
Anskaffelseskost 31.12.2014

Øvrige
bygninger

Anlegg under Infrastruktur- BeredskapsMaskiner,
utførelse
eiendeler
anskaffelser transportmidler

Annet
inventar og
utstyr

Sum

Referanse

89 060 N5.1

0

0

0

0

0

0

12 879

76 181

+ tilgang nybygg pr. 31.08.2015 - eksternt finansiert (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

+ tilgang nybygg pr. 31.08.2015 - internt finansiert (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

+ andre tilganger pr. 31.08.2015 (+)

0

0

0

0

0

0

965

5 376

- avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2015 (-)

0

0

0

0

0

0

0

-18

-18 N5.3

+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 N5.4

0 N5.20
0 N5.20A
6 341 N5.21

0

0

0

0

0

0

13 844

81 538

95 383 N5.5

- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 N5.6

- nedskrivninger pr. 31.08.2015 (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 N5.7

- akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-)

0

0

0

0

0

0

-5 185

-52 449

-57 634 N5.8

- ordinære avskrivninger pr. 31.08.2015 (-)

0

0

0

0

0

0

-850

-5 936

-6 786 N5.9

+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.08.2015 (+)

0

0

0

0

0

0

0

18

18 N5.10

0

0

0

0

0

0

7 809

23 172

30 981 N5.11

Anskaffelseskost 31.08.2014

Balanseført verdi 31.08.2015
Avskrivningsatser (levetider)

Ingen
avskrivning

10-60 år
dekomponert

20-60 år
dekomponert

Ingen
avskrivning

Virksomhets- Virksomhetsspesifikt
spesifikt
3-15 år lineært 3-15 år lineært

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

1 N5.12

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 N5.13

0

0

0

0

0

0

1

0

1 N5.14

* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten:

84
Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi
avhendede anleggsmidler" .
* Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten:
*Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen.

Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som
har en kostpris større enn kr 30 000 (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og økonomisk levetid over 3 år.
Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsføres som andre driftskostnader.
Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til:
Eiendom og bygg (benyttes kun av de som forvalter egne bygg)
Teknisk data og undervisningsutstyr
Anleggsmaskiner og transportmidler
Kontormaskiner og annet inventar
Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014 Referanse

0

0

0

4 645

3 940

6 494

965

2 537

3 511

731

1 371

1 640

6 341

7 849

11 645 N5.15

85
Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
Tall i 1000 kroner
31.12.2014 Referanse

31.08.2015

31.08.2014

1
29
0
0
30

1
13
0
0
13

1
15
0
0
16

N6.1

8
0
26
0
34

10
0
7
0
17

12
0
116
0
128

N6.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0 N6.010
0 N6.011

0

0

0 N6.11

Finansinntekter
Renteinntekter
Agio gevinst
Oppskrivning av aksjer
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

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

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer
Agio tap
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

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

Utbytte fra selskaper m.v.
Mottatt utbytte fra selskap X
Mottatt utbytte fra selskap Y
Mottatt utbytte fra selskap Z
Mottatt utbytte fra selskap andre selskap*
Sum mottatt utbytte
* Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.
Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

31.08.2015
Balanseført verdi immaterielle eiendeler
Balanseført verdi varige driftsmidler
Sum

Gjennomsnitt i
31.12.2014 perioden

889

653

771

31 426
32 316

30 981
31 634

31 204
31 975

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)

8

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2015:

31 975

Fastsatt rente for år 2015:

1,79 %

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

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentek ostnad på investert k apital
sk al k un gis som noteopplysning. Den beregnede rentek ostnaden sk al ik k e regnsk apsføres.

382

0 N6.010
0 N6.010
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Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)
Tall i 1000 kroner
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte
og bidrags finansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra
oppdragsfinansiert aktivitet.
Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet
virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.
Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som
derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den
enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.
Innsk utt virk somhetsk apital:

Beløp Referanse

0
0
0
0
0

N8I.011

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2015
Kjøp av aksjer i perioden
Salg av aksjer i perioden (-)
Oppskrivning av aksjer i perioden
Nedskrivning av aksjer i perioden (-)
Bunden virksomhetskapital 31.08.2015

2 425
0
0
0
0
2 425

N8I.021

Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.08.2015

2 425 N8I.sum

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2015
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)
Salg av eierandeler i perioden (-)
Innskutt virksomhetskapital 31.08.2015

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

Bunden virksomhetskapital:

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

Annen opptjent virk somhetsk apital:
N8II.011

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2015
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-)
Overført fra periodens resultat
Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-)
Annen opptjent virksomhetskapital 31.08.2015

3 524
0
871
0
4 395

Sum virksomhetskapital 31.08.2015

6 820 N8.total

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

N8II.012
N8II.013
N8II.014
N8II.1
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Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler
Tall i 1000 kroner

Organisasjonsnummer
Ervervsdato
Aksjer
Trøndelag forskning og utvikling AS
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Selskap 3
Selskap 4
Selskap 5
Øvrige selskap***
Sum aksjer
Andeler (herunder leieboerinnskudd)
Paul Okkenhaug-selskapet SA
Selskap 2
Øvrige selskap***
Sum andeler

989229389
988067075

03.02.2006
14.04.2006

897706512 01.03.2012

Balanseført verdi 31.08.2015
* Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap
** Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap
*** Vesentlige poster spesifiseres i eget avsnitt under oppstillingen
Rapportering av aksjer og andeler til statens kapitalregnskap skal følger reglene i kapittel 4.4 i Meld. St. 3

Antall
aksjer/
andeler

Eierandel

2 400
1

20

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

20,0 %

Årets
resultat*

Balanseført
verdi i
Rapportert
virksomtil kapitalBalanseført hetens regn- regnskapet
Referanse
egenkapital**
skap
(1)

-169
625
0
0
0
0

8 683
3 098
0
0
0
0

2 400
5
0
0
0
0

1

457

11 780

2 405

2 N11.1

59

179
0
0

20
0
0

0

59

179

20

0 N11.2

516

11 959

2 425

2 N11.3

1

0
0
0
0

0
0
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Note 13 Kundefordringer
Tall i 1000 kroner
31.08.2015

31.08.2014

5 399
-289
5 110

5 171
-404
4 767

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)
Sum kundefordringer

31.12.2014 Referanse
5 668 N13.1
-576 N13.2
5 092 N13.3

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Tall i 1000 kroner
Fordringer
Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Fordring på datterselskap m.v*
Sum
* gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

31.08.2015 31.08.2014
53
85
21
0
10 476
1 699
0
12 335

0
184
30
0
20 105
1 051
0
21 370

31.12.2014 Referanse
0
185
9
0
3 510
1 947
0
5 651

N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N14.5
N14.6
N14.7
N14.8
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Tall i 1000 kroner
Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en
forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne
avsnitt under oppstillingen.
Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal
behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet
Utsatt virksomhet
Prioritert oppgave 1
Prioritert oppgave 2
Prioritert oppgave 3
Andre prioriterte oppgaver*
SUM utsatt virksomhet
Strategiske formål
Prioritert oppgave 1
Prioritert oppgave 2
Prioritert oppgave 3
Andre prioriterte oppgaver*
SUM strategiske formål
Større investeringer
Prioritert oppgave 1
Prioritert oppgave 2
Prioritert oppgave 3
Andre prioriterte oppgaver*
SUM større investeringer
Andre avsetninger
Formål 1
Formål 2
Formål 3
Andre formål*
SUM andre avsetninger
Sum Kunnskapsdepartementet
Andre departementer
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre departementer
Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet

Overført fra
virksomhetskapital

Avsetning pr.
31.08.2015

Avsetning pr.
31.12.2014

Endring i
perioden

Referanse

11 872
7 814
16 558
0
36 243

0
0
0
0
0

8 904
8 251
14 953
0
32 109

2 967
-438
1 605
0
4 134

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

13 311
1 127
948
0
15 387

0
0
0
0
0

7 086
1 142
447
0
8 675

6 226
-15
501
0
6 712

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

4 349
0
0
0
4 349

0
0
0
0
0

2 798
0
0
0
2 798

1 551
0
0
0
1 551

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

1 114
410
0
0
1 524
57 502

0
0
0
0
0
0

4 468
635
0
0
5 102
48 683

-3 354
-225
0
0
-3 578
8 819

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

57 502

0

48 683

8 819 N15I.5A
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Inntektsførte bidrag:
Andre statlige etater
Utsatt virksomhet
Strategiske formål
Større investeringer
Andre avsetninger
Sum andre statlige etater

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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

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

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

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

145

57 648

0

0

48 683

145 N15I.FPF

8 964 N15I.10
-145 N15I.10A

0 N15I.10B
8 819 N15I.11
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts
Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:
Avsetning pr.
31.08.2015
Kunnskapsdepartementet
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum Kunnskapsdepartementet

Avsetning pr.
31.12.2014

Endring i
perioden

Referanse

14 402
0
0
14 402

0
0
0
0

14 402
0
0
14 402

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

5 406
0
0
5 406

7 723
0
0
7 723

-2 317
0
0
-2 317

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

-389
0
0
-389

1 091
0
0
1 091

-1 479
0
0
-1 479

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

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

663
0
0
663

230
0
0
230

433
0
0
433

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

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

998
0
0
998

1 719
0
0
1 719

-721
0
0
-721

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

21 080

10 762

0
0
0
0

0
0
0
0

21 080

10 762

Andre departementer
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum andre departementer
Andre statlige etater (unntatt NFR)
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum andre statlige etater
Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål*
Sum Norges forskningsråd

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

10 318 N15II.BB

0
0
0
0

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

10 318 N15II.BBG

* Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med
presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i
påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer.
I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som
spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt
virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til
institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de
terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller
andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom
bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten
spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor.
* I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål",
"Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.
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Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Tall i 1000 kroner
Opptjente, ikke fakturerte inntekter

Andre
Øvrige prosjekter*
Sum fordringer

31.08.2015

31.08.2014

307
0
307

653
0
653

31.08.2015

31.08.2014

6 504
0
6 504

4 308
0
4 308

31.08.2015

31.08.2014

128 469
0
0
0
128 469

111 167
0
0
0
111 167

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

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Andre
Øvrige prosjekter*
Sum gjeld

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

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

Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende
Tall i 1000 kroner

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkonti i Norges Bank *
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank*
Håndkasser og andre kontantbeholdninger*
Sum bankinnskudd og kontanter
* Vesentlige beholdninger sk al spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

31.12.2014 Referanse
125 940 N17.1
0 N17.2A
0 N17.2B
0 N17.3
125 940 N17.4
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Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Tall i 1000 kroner
Gjeld
Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Midler som skal videreformidles til andre**
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til datterselskap m.v*
Sum

31.08.2015

31.08.2014

776
0
0
1 100

364
0
1
1 000

0

0

2 451
0
4 327

3 977
0
5 342

31.12.2014 Referanse
690 N18.1
0 N18.2
0 N18.3
1 372 N18.4
0 N18.4A

1 822 N18.5
0 N18.6
3 884 N18.7

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

** Gjelder midler som skal videreformidles til andre samarbeidspartnere i neste
i neste termin.
Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Se også note
20 om spesifikasjon av midler som er videreformidlet.
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Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømoppstillingen)
Tall i 1000 kroner
Andre innbetalinger

B 2015 Referanse

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014

1 613

2 002

4 305

1167 N21.1

349

758

1 015

667 N21.2

428

716

2 367

400 N21.3

0

0

0

17 N21.7

2 391

3 476

7 687

2251 N21.8

20

0

0

0 N21.9

0

0

0

0 N21.10

0

0

0

0 N21.11

0

0

0

0 N21.11A

0

0

0

0 N21.12

20

0

0

0 N21.13

0

0

0

0 N21.5

0

0

0

0 N21.5A

20

0

0

0 N21.14

0

0

0

0 N21.15

0

0

0

0 N21.16

0

0

0

0 N21.17

20

0

0

0 N21.18

0

0

0

0 N21.31

0

0

0

0 N21.32

0

0

0

0 N21.33

0

0

0

0 N21.34

0

0

0

0 N21.35

20

0

0

0 N21.40

0

0

0

0 N21.41

20

0

0

0 N21.42

Inntekter fra oppdrag

8 634

0

0

6 666 N21.50

Sum inntek ter fra oppdrag (ny oppdragsindik ator)

8 634

0

0

6 666 N21.51

2 391

3 476

7 687

2 251 N21.19

20

0

0

0 N21.20

0

0

0

18 167

10 732

16 349

6 666 N21.21

20 578

14 208

24 035

8 917 N21.22

DEL I

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser
Innbetalinger fra næringsliv/private
Innbetalinger fra andre
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
DEL II

Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7
Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI)
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185
Direkte innbetalinger fra Horizon 2020
Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer
Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.
DEL II A

Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål
Sum direkte tilskudd fra EU til undervisning og andre formål
DEL III

Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 24)
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+)
Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.
DEL III A

Direkte innbetaling fra EU til undervisning og andre formål (linje 28)
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+)
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+)
Sum netto tilskudd fra EU til undervisning og andre formål
DEL V Ny EU-indikator

Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 35)
Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 42)
Sum tilskudd fra EU (ny EU-indikator)
DEL VI Ny oppdragsindikator

DEL IV (oppsummering)

Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15)
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 24)
Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 28)
Øvrige innbetalinger
Sum andre innbetalinger

0 N21.20A

Merk nad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene k nyttet til de tilsk udd og overføringer fra EUs rammeprogram for
forsk ning m.v. og tilsk udd og overføringer fra EU til undervisning og andre formål som er under vurdering som et element i det nye
finansieringssystemet for universitets- og høysk olesek toren. Se ny del V. Det er også introdusert en ny indik ator for oppdragsinntek ter i noten som
et ledd i arbeidet med nytt finansieringssystem . Se ny del 6. Sum andre innbetalinger (linje N21.22) sk al samsvare med linje KS10 i
k ontantstrømoppstillingen.
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Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)
Tall i 1000 kroner
DEL I
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater
Direkte innbetalinger fra NFR
+ innbetalinger fra NFR via andre statlige etater
+ innbetalinger fra NFR via andre
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR
DEL II
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 13)
- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra NFR
DEL III
Direkte innbetalinger fra RFF
+ innbetalinger fra RFF via andre statlige etater
+ innbetalinger fra RFF via andre
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF
DEL IV
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 24)
- utbetaling av tilskudd fra RFF til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra RFF
DEL V
Direkte innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater
+ innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre
- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)
Sum innbetalinger (netto) fra Utdanningsdirektoratet
DEL VI (Oppsummering)
Innbetalinger direkte fra NFR (linje 10)
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 11)
Innbetalinger direkte fra RFF (linje 21)
Innbetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 22)
Innbetalinger direkte fra Utdaninningsdirektoratet (linje 32)
Innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet via andre statlige etater (linje 33)
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater
Sum innbetalinger fra andre statlige etater

B 2015 Referanse

31.08.2015

31.08.2014

31.12.2014

1 883

667

1 833

666 N22.010

372

542

908

666 N22.011

731

469

1 519

2 986

1 678

4 260

2132 N22.1

2 986

1 678

4 260

2132 N22.031

0

0

0

2 986

1 678

4 260

545

0

50

0 N22.041

0

0

0

0 N22.042

428

0

195

0 N22.043

973

0

245

0 N22.4

973

0

245

4000 N22.051

0

0

0

973

0

245

3 393

1 936

5 416

4000 N22.061

731

1 084

1 998

2666 N22.062

0

0

0

0 N22.063

0

0

0

4 124

3 020

7 414

1 883
372
545
0
3 393
731
576
7 500

667
542
0
0
1 936
1 084
1 437
5 666

1 833
908
50
0
5 416
1 998
6 861
17 066

800 N22.012

0 N22.032
2132 N22.3

0 N22.052
4000 N22.5

0 N22.064
6666 N22.6

666
666
0
0
4000
2666
0
7998

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

Merknad: Formålet med note 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til tilskudd og overføringer fra Norges
forskningsråd og regionale forskningsfond (RFF) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd
og overføringer fra Utdanningsdirektoratet inngår ikke i finansieringssystemet, men brutto og netto kontantstrøm fra direktoratet
er tatt med for oversiktens skyld og for de institusjoner som ønsker å spesifisere disse tildelingene, jf. også note 1. Vær ellers
oppmerksom på at Sum innbetalinger fra andre statlige etater (linje 46) skal være lik linje KS.6 i kontantstrømoppstillingen.
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EU-finansierte prosjekter (eksklusiv utdanninger)
Tall i 1000 kroner

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

Prosjektets kortnavn
(hos EU)

Tilskudd fra Horizon 2020

SAINT

0

Tilskudd fra EUs
Tilskudd fra EUs
rammeprogram for
randsoneprogram til FP7
forskning (FP6 og FP7)
20

20

0

Tilskudd fra andre
tiltak/programmer
finansiert av EU

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

Forklaring
Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter som
finansieres via Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte
prosjekter skal opplyse om dette. Det vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.

Merknad:
Summen av kolonnene: Tilskudd fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 , skal samsvare med linje N21.18: Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram
for forskning m.v. i note 21.
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Virksomhet: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport
Tall i 1000 kroner

Budsjett pr: Regnskap pr:

Avvik
budsjett/ Regnskap pr:
regnskap
31.08.2015
31.08.2014

31.08.2015

31.08.2015

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

298 697
0
15 242
0
8 492
10 686
333 117

295 781
0
17 167
1
10 382
7 085
330 417

2 916
0
-1 925
-1
-1 890
3 601
2 700

270 100
0
16 190
0
8 103
7 148
301 541

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

205 607
0
106 930
0
7 064
0
319 601

210 152
0
103 548
0
7 022
0
320 722

-4 545
0
3 382
0
42
0
-1 121

201 860
0
95 960
0
6 077
0
303 897

13 516

9 694

3 822

-2 356

0
34
-34

30
34
-4

-30
0
-30

13
17
-4

0
0

0
0

0
0

0
0

13 483

9 690

3 792

-2 360

0
-13 483
-13 483

0
-8 819
-8 819

0
-4 663
-4 663

0
3 092
3 092

Periodens resultat

0

871

-871

732

Disponeringer
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum disponeringer

0
0

-871
-871

0
0

-732
-732

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ordinært driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Utbytte fra selskaper m.v.
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.
Resultat av ordinære aktiviteter
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Sum avregninger
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62/15 (V) Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering 20152018
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00931-3
49
Bente Aina Ingebrigtsen

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

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
62/15

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

Vedlegg:
Forslag til strategisk handlingsplan for internasjonal virksomhet 2015-2018 er
vedlagt.

Steinar Nebb
rektor
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Strategisk
handlingsplan

Internasjonalisering ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag

2015–2018
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Strategisk handlingsplan for Internasjonalisering 2015-2018
HiNT
Høgskolen i Nord-Trøndelag er en regional høgskole med ca. 4000 studenter og 450
ansatte. Vi tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå og mange etter- og
videreutdanninger som etterspørres regionalt og nasjonalt. HiNTs egenart er utviklet
for å møte de kunnskapsbehov som det regionale og nasjonale arbeidslivet har. For
å underbygge kunnskapsutvikling innen fagområder i studiene gjennomfører HiNT et
stort spekter av FoU-prosjekt.
HiNT har studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.
HiNT er tett på studentene, regionen og medarbeiderne.
Visjon: Nærhet til kunnskap
Faglige satsingsområder
HiNT er en regional høgskole med vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse,
oppvekst og næring. Spydspissene våre er mastergradsutdanning innenfor
ledelsesfag, kroppsøving og psykisk helsearbeid. HiNT har et nasjonalt ansvar for
høyere utdanning innenfor sørsamisk språk og kultur. HINT har også nasjonale
oppgaver innen trafikklærer-, natur- og landbruksutdanning.
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Internasjonal strategi
HiNT har på lik linje med alle andre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren
krav om at utdanning, forskning og utviklingsarbeid skal ha et høyt internasjonalt
nivå. Dette er også tydeliggjort i stortingsmelding om internasjonalisering i
utdanningen (Stortingsmeld. 14, 2008/2009) som fastslår at «a]lle», også de som
ikke reiser ut, skal få en utdanning som ruster dem for de utfordringene globalisering
representerer» (s. xx). Den internasjonale strategien er forankret i HiNTs strategiske
plan 2013–2016.
Et hovedmål i HiNTs gjeldende strategiske plan (2013–2016) er å gi utdanning av
høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov, og et tiltakspunkt her er
å «bidra til økt internasjonal utveksling av studenter og ansatte». Internasjonalisering
skal være en integrert del av HiNTs FoU-aktivitet og studietilbud. Et viktig insitament
er forskningssamarbeid og aktiv utveksling av studenter og ansatte.
HiNT må sikre at studentene har relevant kunnskap som følge av studiene på HiNT.
Det betyr at utdanningene:
 er en forberedelse for den enkelte for en fremtid i et stadig mer internasjonalt
arbeidsliv og det globale kunnskapssamfunnet.
 gir inngående kunnskap og erfaring fra andre kulturer og ferdigheter i flere
språk
 fremmer flerkulturell dialog og mellommenneskelig kompetanse
 gir mulighet for nettverksbygging som er viktig i fremtidig arbeidsliv
 gir erfaring med internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt
HiNTs internasjonale strategi bygger på tre fokusområder: internasjonal mobilitet av
studenter og ansatte, internasjonalisering av studiene og internasjonalt FoUsamarbeid. En nødvendighet for å videreutvikle fokusområdene er at vi har
internasjonale relevante samarbeidspartnere og nettverk.
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Internasjonalisering av studiene

Bakgrunn
Det skal være et gjennomgående internasjonalt perspektiv ved alle studier og
forskningsaktiviteter ved HiNT. Det internasjonale perspektivet er et sentralt
virkemiddel for å fremme internasjonal og interkulturell bevissthet og kunnskap blant
studenter og ansatte. Et internasjonalt orientert studie- og fagmiljø gir studenter og
ansatte som ikke har anledning til å reise ut, anledning til å få innblikk i nye tenke- og
levemåter, praktisere engelsk eller andre språk og sjansen til å knytte kontakter
utenfor Norge. Å bruke engelsk som undervisningsspråk gjør det i tillegg mulig for
studenter som ikke behersker et skandinavisk språk, å studere ved HiNT.
HiNTs internasjonale nettverk er en sentral ressurs i all studie- og forskningsaktivitet.
HiNT har studieåret 2015–2016 følgende studieemner og studier som undervises på
engelsk:





Nursing and the Society – Nationally and Internationally (6 studiepoeng),
Nordic and European Perspectives on Teaching and Learning (30
studiepoeng)
Games and Entertainment (180 studiepoeng)
Multimedia Technology (180 studiepoeng)

Studier og emner for øvrig har internasjonalt perspektiv i større eller mindre grad.

Mål






Alle studieprogrammer ved HiNT skal ha et internasjonalt perspektiv
Studenter og ansatte skal sikres internasjonal kunnskap og erfaring,
bevissthet om kulturelt og språklig mangfold og innsikt i globale
problemstillinger
HiNT skal sørge for god integrering av innvandrerstudenter og bruke deres
kompetanse som en ressurs i et internasjonalt orientert studiemiljø

Tiltak
 Gjøre internasjonalisering til del av læringsutbyttene i studie-/emneplaner
 Synliggjøre internasjonale perspektiv i alle studie- og emneplaner
 Videreutvikle eksisterende studier/emner på engelsk, og utvikle nye
studier/emner med engelsk som undervisningsspråk
 Legge til rette for engelskspråklig undervisning i enkelte emner/tema for
innreisende utvekslingsstudenter
 Øke bruken av utenlandske gjesteforelesere i så mange fagemner som mulig
 Øke bruken av internasjonal litteratur og forskningsresultater i undervisningen
 Sørge for at studenter og ansatte som har hatt utenlandsopphold, formidler
innsikt og erfaringer til medstudenter og kolleger

103






Arbeide for at emner ved HiNT kan inngå i bachelorgrad innen Nordområdestudier (UArctic)
Arrangere internasjonale konferanser/Internasjonal uke og/eller andre
møteplasser for egne og innreisende studenter og ansatte
Motivere studenter til å delta i internasjonale konferanser som f.eks.
International Students’ Research Conference (ISRC) i Riga
Biblioteket må kunne veilede og tilby brukeropplæring på engelsk

Internasjonal mobilitet
Bakgrunn
Internasjonal mobilitet omfatter utveksling av studenter og ansatte gjennom
utvekslingsprogram og bilaterale avtaler. HiNT har varierende grad av deltakelse i
internasjonal mobilitet. For noen avdelinger er det en utfordring å rekruttere nok
utreisende studenter/ansatte, mens for andre er det størst utfordring å øke antall
innreisende studenter/ansatte fra samarbeidende institusjoner. HiNT ønsker å øke
internasjonal mobilitet og bedre balansen mellom inn- og utreisende
studenter/ansatte.
Internasjonal mobilitet bygger på gode institusjonelle avtaler med utenlandske
læresteder. HiNT deltar i følgende nettverk som gir grunnlag for internasjonal
mobilitet: Erasmus+, Nordplus, University of The Arctic (Uarctic) og andre
institusjonelle bilaterale avtaler/nettverk.
Mål:
 HiNT skal tilrettelegge for at studenter kan ha studieopphold ved
samarbeidsinstitusjoner i utlandet som en del av et gradsstudium uten at det
fører til forsinkelse i utdanningen
 Minst 3 % av HiNTs studenter skal ha et studieopphold ved en
samarbeidsinstitusjon i utlandet som en del av gradsstudiet, og minst 3 % av
studentmassen ved HiNT skal være internasjonale studenter
 HiNT skal tilrettelegge for innreisende studenter. Alle bachelorstudier skal
minimum tilby 30 studiepoeng for internasjonale studenter, det skal også
tilrettelegges for internasjonale studenter ved masterstudiene
 HiNT skal aktivt rekruttere flere utenlandske forskere og gjesteforelesere

Tiltak:
 Sørge for at alle avdelinger har relevante og oppdaterte samarbeidsavtaler
med læresteder i utlandet, og opprette nye samarbeidsavtaler hvor det er
nødvendig for å oppnå utveksling
 Utvikle og tilby engelskspråklige emner ved samtlige gradsstudier
 Tilrettelegge for individuelle utdanningsplaner for studenter som ønsker å ta
deler av utdanningen sin i utlandet
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Aktivt markedsføre studietilbud til våre studenter gjennom informasjon på
studienes hjemmeside, internasjonal dag/uke og godt tilgjengelige
internasjonale koordinatorer
Informere om økonomiske støtteordninger fra lånekassen, nettverksprogram
og insentiver fra HiNT
Samarbeide med SiNoT og studentorganisasjonene for best mulig integrering
av innreisende studenter
Utarbeide eget poenggivende emne «International Student Tutor Programme»
for å utdanne kvalifiserte faddere til mottak og oppfølging av internasjonale
studenter
Forberede utreisende studenter faglig og praktisk før utreise til
delstudier/praksis i utlandet
Tilby introduksjonskurs i norsk for innreisende studenter i samarbeid med
kommunens norskopplæring for innvandrere eller arrangere egne språkkurs i
regi av HiNT
Tilby utreisende ansatte insentiver på arbeidsplanen i tillegg til egen FoU-tid
Pleie eksisterende internasjonale nettverk og inkludere flere ansatte i
eksisterende nettverk
Stimulere til og legge til rette for forsknings-, undervisnings- og studieopphold
for ansatte

Internasjonalt FoU-samarbeid
Bakgrunn
FoU-arbeidet skal generere ny kunnskap som skal være til nytte i studiene i HiNT.
Internasjonalt forskningssamarbeid utvider faglige perspektiv og kapasitet, styrker
kvalitet og bidrar til kunnskapsdeling og nettverksbygging. Tildeling av
forskningsmidler avhenger i stadig større grad av internasjonalt forskningssamarbeid.
Dette gjelder finansiering fra både regionale, nasjonale og internasjonale forskningsog innovasjonsprogrammer.
HiNT har mange profesjons- og næringsrettede utdanninger. Vi vil gjennom god
integrering av FoU og erfaringsbasert kunnskap bidra til innovasjon i form av fornying
av arbeidsmåter og praksis i næringsliv og offentlig sektor.
HiNT har godt prosjektsamarbeid med Sverige via Interreg-programmene, men vi har
som mål å utvide samarbeidet med FoU-partnere i andre land. Spesielt sier
tildelingsbrevet for 2015 at HiNT må lage en plan for å kunne delta i Horisont 2020.
Det jobbes aktivt i organisasjonen for å finne samarbeidspartnere.
HiNT deltar i et samarbeid om kompetanseutvikling med Copenhagen Business
School (CBS), herunder et nettverk av sommerskoler. Samarbeidet dreier seg om
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utvikling og gjennomføring av Master of Public Administration og Master i
kunnskapsledelse, i tillegg til forskerutdannelse, samarbeid om forskning og
internasjonale seminarer, workshops og sommerskoler som fremmer
kompetanseutvikling.
Mål






Øke andelen av ansatte med forskningskompetanse og internasjonale nettverk
til 50% av de faglig ansatte
Øke totalomfanget av forskningsaktivitet med internasjonalt samarbeid. Det
tilstrebes at både internt og eksternt finansierte FoU-prosjekt skal ha
internasjonalt samarbeid
Økt forskningsfinansiering fra internasjonale kilder til 5% av HiNTs
totalomsetning
Utnytte internasjonale forskningsnettverk til å etablere gode
mobilitetsaktiviteter for ansatte og studenter

Tiltak






Legge til rette for internasjonal mobilitet for fagansatte
Bruke konferanser og seminarer aktivt i nettverksbygging
Delta i program for internasjonal forskermobilitet
Motivere til økt søknadsskriving for å få finansiert prosjekter via EU-midler,
Norges Forskningsråd (NFR) og regionale midler
Videreutvikle og oppdatere hint.no-nettsidene på engelsk

Organisering
Bakgrunn
Rektor er ansvarlig for HiNTs strategiske handlingsplan, ansvaret er i det daglige
delegert til prorektor. Det internasjonale arbeidet ved HiNT foregår både sentralt og
på avdelingsnivå. På avdelingsnivå er ansvaret for internasjonalisering lagt til dekan.
Det praktiske arbeidet er delegert til en eller flere fagansatte som har et spesielt
ansvar for internasjonalt arbeid i avdelingen, en internasjonal kontaktperson.
HiNT har et internasjonalt utvalg som består av avdelingenes internasjonale
kontaktperson, internasjonal koordinator (for hele HiNT), prorektor og en/to
studentrepresentant(er). Utvalget har ca. 10 møter pr. år.
Internasjonal koordinator har en sentral støttefunksjon som skal styrke og koordinere
innsatsen ved høgskolen som helhet. Internasjonal koordinator skal ha det
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overordnede ansvar for utviklingen av administrative støttesystemer, rapportering og
presentasjon av den samlede internasjonale virksomheten.
Avdelingens ansvar:











Utarbeide kontrakter med nye samarbeidspartnere innen eget fagområde
Følge opp studenter under utenlandsopphold ved behov
Være mottaksapparat for innreisende studenter i samarbeid med SiNOT og
studentorganisasjoner
Bistå ved mottak og koordinering av besøk fra utenlandske institusjoner.
Ha ansvar for kontakt med SiNoT om praktisk tilrettelegging (bolig, utstyr,
barnehage osv.)
Utvikle rutiner for forhånds- og etterhåndsgodkjenning av studentenes
delstudier i utlandet
Pleie nettverk og ha kontakt med andre samarbeidsinstitusjoner
Etablere avtaler med SiNoT om boligtilbud for utenlandske studenter og
forskere.
Gi råd til, oppmuntre til og veilede ansatte som ønsker å delta i mobilitet

Sentralt ansvar:
•
•
•
•
•

Utarbeide kontrakter med nye samarbeidspartnere på institusjonsnivå
Ha ansvar for å informere om og markedsføre HiNT i direkte kontakt med
samarbeidsinstitusjoner
Pleie nettverk og ha kontakt med andre høgskoler og universitet
Utvikle rutiner og systemer for utlysing av stipender og
utvekslingsprogrammer
Ha ansvar for at studie- og emneplaner er oversatt til engelsk

Koordinators ansvar:
•
•
•
•
•
•

Gi råd til og veilede studenter som ønsker å ta deler av sitt HiNT-studium i
utlandet
Bistå ved utarbeidelse av kontrakter med nye samarbeidspartnere
Kontaktpunkt for Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) og for
Erasmus+
Etablere en årsplan for virksomhetsplanlegging
Ha ansvar for rapportering
Koordinere rutiner for forhånds- og etterhåndsgodkjenning av studentenes
delstudier i utlandet
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63/15 (B-sak) Innmelding av liste med navn/eksterne
styrekandidater til fusjonsstyre/nytt styre
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

14/00799-35
010
Beate Aspdal

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

Møtedato
28.09.2015
30.09.2015

Saknr
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:

Sammendrag
I forbindelse med ev. fusjon med UiN vil KD etter behandling i Kgl.res be
institusjonene om å oppnevnes et fusjonsstyre som har varighet ut året. Det skal
også etableres nytt styre for den nye fusjonerte institusjonen fra 1.1.16.
Forhandlingsutvalget mellom HiNT og UiN foreslår i fusjonsplattformen at nytt styre
oppnevnes fra 1.11.2015 og at dette styre opptrer som fusjonsstyre fram til 1.1.16.
Etter 1.11.16 vil dette styre virke som styre for det nye universitetet. Dette betyr at
dagens sittende styre i HiNT har funksjonstid ut 2015.
Valg av interne medlemmer til fusjonsstyre/nytt styre håndteres av organisasjonene.
Oppnevning av eksterne styremedlemmer gjøres av KD. Institusjonene er derfor blitt
utfordret til å spille inn navn til KD. Dette ønskes samkjørt og at man samlet levere en
felles liste bestående av forslag på eksterne kandidater.
HiNT ønsker å komme i gang med denne prosessen i sitt styre og har derfor i
vedlegg foreslått kandidater som kan innmeldes til KD. Saken må behandles som Bsak, da aktørene som er foreslått på listen ikke er forespurt på nåværende tidspunkt.
Vedlegg:
Forslag til eksterne kandidater for fusjonsstyre og nytt styre ved det nye universitetet
(Unntatt offentlighet Offl § 14 første ledd)

Steinar Nebb
rektor

