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Dokumentdato:
Saksbehandler:
Saksnummer:
Saksgang:

20.02.2017
Anita Dale
17/00263-3

Styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge

10.03.2017

Møtedato:

___

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 10.03.2017
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 02.02.2017
Saken i korte trekk
Skriv saken i korte trekk her.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 10.03.2017.
Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 02.02.2017.

Vedlegg:
1.

Møteprotokoll fra styremøtet 02.02.2017

Petter Aasen
Rektor
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Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Dato:
Møtet ble holdt:

MØTEPROTOKOLL
___

Til stede:

02.02.2017 kl. 10:00
HSN campus Kongsberg

___

Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine Rørvik, Marit Gunda Gundersen Engeset,
Øyvind Reidar Bakke Reier, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Kristin Saga, Cathrine
Hørta, Thomas Dyrland

Møtende varamedlemmer:
Forfall:

Thomas Moser (vara ikke møtt pga kort varsel)

Saksliste

Side

Informasjonsutveksling
Rektor informerte om:
 Utvidet ledermøte/seminar med lederne på alle nivå 23.-24.01.2017(Lysebuseminaret). Tema:
Strategiplan HSN, utøvelse av faglig ledelse, kvalitetssystemet og drøfting rundt tematiske
satsningsområder.
 Rektoratet gjennomfører møter med alle HSNs institutter denne våren.
 Kvalitetsmeldingen https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1620162017/id2536007/
 Status for arbeidet med den regionale forankringen. Stor etterspørsel etter, og forventninger
til HSN i regionens samfunns- og næringsliv.
 Status for nasjonale myndigheters arbeid med organiseringen av vår sektors ytre etat i forhold
til KD. Institusjonene blir nå trukket inn i dette arbeidet.
 Med henvisning til orienteringen om status for tilsetting i stilling som kommunikasjonssjef i
styremøtet 14. desember, så vil stabssjef Per Eirik Lund nå også fungerer i stillingen som
kommunikasjonssjef ut 2017.
Styreleder informerte om:
 Styrets tid blir innført i dag med en samling for styret etter at ordinært styremøte er over, jf.
innspill fra Thomas Moser i forrige styremøte.
 Det blir styreseminar og styremøte 9.-10. mars 2017 på Quality Hotel Leangkollen. Seminarets
deltakere er styremedlemmer, varamedlemmer, rektor, prorektor, de to viserektorene og
dekanene. Tema:
1. Arbeidet med regional forankring og partnerskap med omgivelsene
2. Arbeidet med oppfølgingen av strategi for forskning og forskerutdanning
3. Arbeidet med undervisningsutviklingen ved HSN
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Kristin Saga informerte om:
 Invitasjon til NHOs regionale årskonferanse «Made in Norway - på jobb for en grønn
fremtid!"», på Kongsberg 15.03.2017.
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1/17

17/00263-1

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 02.02.2017
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2016

3
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15/02893-6

Utkast til søknad om akkreditering som universitet - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl § 4

3

3/17

17/00393-1

Styrets delegasjon og opprettelse/sammensetning av tilsettingsutvalg
ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

4
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17/00943-1

Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet

5
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16/05528-28

Periodisk internrevisjon av Master i Systems Engineering

6
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17/00188-1

Leie av Kirkegt 4 campus Kongsberg

6
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16/02431-14

Endring av leieareal campus Porsgrunn

6
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16/07765-8

Flere varamedlemmer til Forskningsutvalget ved HSN

7

9/17

16/05492-5

Godtgjørelse til medlemmer i styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
(HSN)

7

Orienteringssaker
1/17

16/06927-18

Tildelingsbrev 2017 for Høgskolen i Sørøst-Norge

9

2/17

17/00796-1

Orientering om Læringsmiljøutvalget (LMU) 2016

9

3/17

17/00824-1

Prinsipper for arbeidsplanlegging ved Høgskolen i Sørøst-Norge

9

Meldingssaker til styremøtet 02.02.2017

9

Meldingssaker
1/17

17/00261-1

Petter Aasen
rektor

HSN campus Kongsberg, 02.02.2017
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Vedtakssaker

1/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 02.02.2017
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2016
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Møtedato
02.02.2017

Saknr
1/17

Forslag til vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 02.02.2017.
Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2016.
Thomas Moser meldte følgende tre saker under Eventuelt i styremøtet 14.12.2016:
1. Arbeidsplaner, arbeidsressurser
2. HSN-Digital, virtuelle møterom, brukerperspektiv
3. Innføring av «styrets tid» i styremøtene
Grunnet tidsnød ble sakene utsatt til dette styremøtet. De to første sakene blir behandlet i saker i dagens
møte. Posten «Styrets tid», innføres og avholdes to ganger i året. Første gang etter dette styremøtet.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 02.02.2017.
Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2016.

2/17 Utkast til søknad om akkreditering som universitet
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Møtedato
02.02.2017

Saknr
2/17

Vedtak
1. Høgskolen i Sørøst-Norge søker om akkreditering som universitet.
2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig søknad når studietilsynsforskriften foreligger og
søknaden er bearbeidet i tråd med denne.
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3/17 Styrets delegasjon og opprettelse/sammensetning av tilsettingsutvalg
ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
3/17
7/17

Forslag til vedtak
Styret oppretter to tilsettingsutvalg ved Høgskolen i Sørøst-Norge som følger:
1. Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) som har følgende sammensetning:
a) Personal- og organisasjonsdirektør
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, én med
førstekompetanse og én med professor-/dosentkompetanse
d) Én studentrepresentant
2. Tilsettingsutvalg for stipendiater (TUS) som har følgende sammensetning:
a) Personal- og organisasjonsdirektør
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter med doktorgrad som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet
d) Én representant for stillingsgruppen (stipendiat)
For begge tilsettingsutvalgene gjelder at personal- og organisasjonsdirektør er leder og instituttleder er
innstillende myndighet.
Det er ønskelig at ansattrepresentantene har ulik campustilhørighet i HSN.
Dersom leder eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder.
Etter innstilling fra tjenestemannsrepresentantene ved HSN oppnevner rektor ansattrepresentantene til
begge utvalgene for to år om gangen med virkning fra 01.04.2017. Ansattrepresentantene skal
fortrinnsvis representere begge kjønn.
Både ansattrepresentantene og studenten skal ha en vararepresentant hver.
Ved stemmelikhet gis leder rett til å benytte dobbeltstemme.

Styreleder fremmet følgende endringsforslag til sammensetningen:
Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (TUF): Rektor er leder. PO-direktør er sekretær.
Tilsettingsutvalg for stipendiater (TUS): Viserektor for FoUI er leder. PO-direktør er sekretær
Rektor trakk sin tilråding i møtet.

Votering
Styreleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Styret oppretter to tilsettingsutvalg ved Høgskolen i Sørøst-Norge som følger:
1. Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) som har følgende
sammensetning:
a) Rektor (leder)
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, én med
førstekompetanse og én med professor-/dosentkompetanse
d) Én studentrepresentant
2. Tilsettingsutvalg for stipendiater (TUS) som har følgende sammensetning:
a) Viserektor for FoUI (leder)
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter med doktorgrad som tilhører undervisnings- og
forskerpersonalet
d) Én representant for stillingsgruppen (stipendiat)
For begge tilsettingsutvalgene gjelder at instituttleder er innstillende myndighet og at personalog organisasjonsdirektør er sekretær.
Det er ønskelig at ansattrepresentantene har ulik campustilhørighet i HSN.
Dersom leder eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder.
Etter innstilling fra tjenestemannsrepresentantene ved HSN oppnevner rektor
ansattrepresentantene til begge utvalgene for to år om gangen med virkning fra 01.04.2017.
Ansattrepresentantene skal fortrinnsvis representere begge kjønn.
Både ansattrepresentantene og studenten skal ha en vararepresentant hver.
Ved stemmelikhet gis leder rett til å benytte dobbeltstemme.

4/17 Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet
Behandlet av
8 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
9 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
4/17
2/17

Forslag til vedtak
Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar vedlagte Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet
for HSN og de justeringer og presiseringer som er blitt gjort, slik at strategien henger godt sammen med
HSNs overordnete strategi, delstrategier og stortingsmeldingen om kvalitet.

Votering
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar vedlagte Strategi for porteføljeutvikling og
utdanningskvalitet for HSN og de justeringer og presiseringer som er blitt gjort, slik at strategien
henger godt sammen med HSNs overordnete strategi, delstrategier og stortingsmeldingen om
kvalitet.

5/17 Periodisk internrevisjon av Master i Systems Engineering
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
5/17
3/17

Forslag til vedtak
Styret vedtar reakkreditering av studieprogrammet «Master i Systems Engineering», inkludert
studieretningen «Master i Systems Engineering med industriell økonomi».

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret vedtar reakkreditering av studieprogrammet «Master i Systems Engineering», inkludert
studieretningen «Master i Systems Engineering med industriell økonomi».

6/17 Leie av Kirkegt 4 campus Kongsberg
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
6/17
4/17

Forslag til vedtak
Styret gir rektor fullmakt til å inngå avtale på leie av areal i Kirkegt 4.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret gir rektor fullmakt til å inngå avtale på leie av areal i Kirkegt 4.
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7/17 Endring av leieareal campus Porsgrunn
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
7/17
5/17

Forslag til vedtak
Styret gir rektor fullmakt til å si opp avtale om leie av bygg F på campus Porsgrunn og inngå tilleggsavtale
til eksisterende leieavtale i Delta Porsgrunn med inntil 18 kontorplasser.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret gir rektor fullmakt til å si opp avtale om leie av bygg F på campus Porsgrunn og inngå
tilleggsavtale til eksisterende leieavtale i Delta Porsgrunn med inntil 18 kontorplasser.

8/17 Flere varamedlemmer til Forskningsutvalget ved HSN
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
8/17
2/17

Forslag til vedtak
Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge punkt 3.2 endres fra:
3.2 Utvalget skal ha fire varamedlemmer. Stipendiatmedlemmet har personlig vara.
til
3.2 Utvalget skal ha minst fem varamedlemmer. Stipendiatmedlemmet har personlig vara.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge punkt 3.2 endres
fra:
3.2 Utvalget skal ha fire varamedlemmer. Stipendiatmedlemmet har personlig vara.
til
3.2 Utvalget skal ha minst fem varamedlemmer. Stipendiatmedlemmet har personlig vara.
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9/17 Godtgjørelse til medlemmer i styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
9/17
6/17

Forslag til vedtak
Kunnskapsdepartementet skal fastsette statlige høyere utdanningsinstitusjoners styregodtgjørelse, se
universitets- og høyskoleloven § 9-3 femte ledd.
Styret tar til orientering styregodtgjørelse for HSN fastsatt av departementet fra 1. januar 2017.


Styret fastsetter ingen særlige ordninger for internt valgte styremedlemmer eller for
studentrepresentanter.



Studentrepresentanter beholder ordningen for honorar og godtgjøring vedtatt under
styresak 67/16 ut inneværende valgperiode. Etter dette og for ny valgperiode tilstås samlet
styregodtgjørelse fastsatt av departementet som for øvrige styremedlemmer.



Deltakelse i og forberedelse til andre arrangementer og kortere møter utenom styremøter
og-seminarer, dekkes normalt av grunngodtgjørelsen.



Reiseutgifter godtgjøres i henhold til statens satser.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kunnskapsdepartementet skal fastsette statlige høyere utdanningsinstitusjoners
styregodtgjørelse, se universitets- og høyskoleloven § 9-3 femte ledd.
Styret tar til orientering styregodtgjørelse for HSN fastsatt av departementet fra 1. januar 2017.


Styret fastsetter ingen særlige ordninger for internt valgte styremedlemmer eller for
studentrepresentanter.



Studentrepresentanter beholder ordningen for honorar og godtgjøring vedtatt under
styresak 67/16 ut inneværende valgperiode. Etter dette og for ny valgperiode tilstås
samlet styregodtgjørelse fastsatt av departementet som for øvrige styremedlemmer.



Deltakelse i og forberedelse til andre arrangementer og kortere møter utenom
styremøter og-seminarer, dekkes normalt av grunngodtgjørelsen.



Reiseutgifter godtgjøres i henhold til statens satser.
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Orienteringssaker

1/17 Tildelingsbrev 2017 for Høgskolen i Sørøst-Norge
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
1/17
1/17

2/17 Orientering om Læringsmiljøutvalget (LMU) 2016
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
2/17
3/17

3/17 Prinsipper for arbeidsplanlegging ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte

Møtedato
02.02.2017
30.01.2017

Saknr
3/17
1/17

Styret tok opplysningene til orientering.

Meldingssaker

1/17 Meldingssaker til styremøtet 02.02.2017
Behandlet av
1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Møtedato
02.02.2017

Saknr
1/17

-Inndeling av studieår 2017/2018
-Revidert beredskapsplan for HSN
-Supplerende tildelingsbrev – statsbudsjettet 2017 – kap. 260 post 50 – SAKS-midler til
sammenslåingsprosessen
-Referat fra IDF-møtet 30.01.2017
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Dokumentdato:
Saksbehandler:
Saksnummer:
Saksgang:

16.02.2017
Knut Gunnar Aspenes
16/00496-54
Møtedato:

Styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge

SAKSFREMLEGG
___

___

Årsregnskap 2016 og internregnskap
Saken i korte trekk
Saksfremlegget presenterer årsregnskapet 2016 Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) som er rapportert
administrativt til Kunnskapsdepartementet (KD) innen fristen 10. februar 2017, i tråd med retningslinjene.
Eksternregnskapet viser sum driftsinntekter på 1,903 mill kroner fratrukket sum driftskostnader på 1,873
mill kroner, som gir et positivt driftsresultat på 30 mill kroner for regnskapsåret 2016. Samlet viser
regnskapet høyere inntekter og lavere kostnader i forhold til resultatbudsjett for perioden.
Resultatene fra internregnskapet for fakulteter og avdelinger viser tilsvarende at budsjettgjennomføringen er gjennomgående god og innenfor tildelte midler. Fakultetene har vesentlige
mindreforbruk som redegjøres for i vedlagte regnskapsrapporter. I saksfremlegget kommenteres
resultatene innenfor institusjonsavsetningene, fakultetene, forskerutdanningene, administrasjon og drift.
Eksternregnskapet m/vedlegg legges frem til godkjenning av styret som en del saken Årsrapporten 20162017. Riksrevisjonen vil foreta revisjon av regnskapet, og vi forventer å legge frem revisjonsberetningen i
styremøtet i juni måned.

Forslag til vedtak
Årsregnskapet for 2016 med ledelseskommentarer, kontantstrømoppstilling, noter og internregnskap tas
til etterretning.

Saksopplysninger
Nedenfor presenteres årsregnskapet for 2016 for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Gjennomgangen
omfatter både ekstern- og internregnskapet med tilhørende årsrapporter fra fakultetene.
Eksternregnskapet med ledelseskommentarer og noter er rapportert administrativt til
Kunnskapsdepartementet innen fristen 10. februar 2017 i tråd retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbevilgningen er inntektsført i sin helhet for regnskapsåret 2016.
I tildelingsbrevet legges det til grunn at tildelingen over statsbudsjettet fullt ut skal benyttes til
statsoppdraget. Bevilgningsfinansierte aktiviteter kan verken vise regnskapsmessig overskudd eller
underskudd og avregnes mot avsetningen til statlig og bidragsfinansiert aktivitet. En oversikt over
forpliktelser og utsatt virksomhet er gitt i note 15 til regnskapet. Jfr kapitel 6 i saken årsrapport 20162017.
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Arbeidet med årets regnskapsavslutning har vært krevende mht overgang fra eksisterende organisatoriske
strukturer til ny organisasjon. Mange ekstraordinære bidrag fra mange bidragsytere bidro til at
årsregnskapet ble utarbeidet og levert til fristen.

Vurdering
1. Eksternregnskapet
Eksternregnskapet er en oppstilling over alle høgskolens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til KD
(eier), andre departement eller forvaltningsorganer, selskaper, konsern, kommuner og organisasjoner og
er underlagt de statlige regnskapsstandardene. Det er krav om fullstendighet iht regnskapsprinsippene
regulert av lov og reglement.
Eksternregnskapet er således et godt verktøy til å vurdere høgskolens økonomiske stilling på
rapporteringstidspunktet.

1.1 Resultatregnskapet
Nedenfor følger et sammendrag av årsregnskapet for 2016 sammenstilt med årsregnskapet for 2015 og
budsjett. For en detaljert framstilling vises det til regnskapet i kapittel 6 i saken årsrapport 2016-2017.

Driftsresultatet for 2016 er 30,6 mill kroner, som er vesentlig bedre enn budsjett. Overskuddet av
oppdragsfinansierte aktiviteter utgjør 1,9 mill kroner og er overført opptjent virksomhetskapital.
Det gode driftsresultatet skyldes både høyre inntekter og lavere driftskostnader enn budsjettert. På
inntektssiden er det først og fremst høyere bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som bidrar til økte
inntekter.
Lønnskostnadene er marginalt høyere enn budsjett, og utgjør 78 % av sum driftskostnader ekskl husleie.
Lønnskostnadene er et fokusområde i økonomistyringen for de kommende perioder.
Driftskostnadene viser et lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, men høyere enn fjorårets regnskap. De
lavere driftskostnadene er en vesentlig bidragsyter til det gode driftsresultatet.
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a. Balanseoppstilling
Nedenfor følger en oppstilling av balansen for 2016 sammenlignet med 2015. Den viser hvordan
høgskolens verdier har endret seg og hvordan de er finansiert. Det er utarbeidet enkelte nøkkeltall for å
belyse handlingsfriheten i høgskolens økonomi. For ytterligere detaljer vises til kapitel 6 i saken årsrapport
2016-2017.

Totalbalansen er økt med 144 mill kroner til 750 mill kroner. På eiendelssiden er det en relativt stor
endring i anleggsmidlene som har sin bakgrunn i et økt investeringsnivå ved flere byggeprosjekter på flere
campus. Man ser tilsvarende utsatt inntektsføring på virksomhetskapital- og gjeldssiden.
Omløpsmidler og spesielt bankinnskudd har økt forholdsvis mye. Økningen bør sees i forhold til kortsiktig
gjeld, og viser at omløpsmidlene er tilstrekkelig til å dekke de kortsiktige gjeldsforpliktelsene.
Likviditetsgrad 1,5 er et mål på dette og vurderes som tilfredsstillende.
Avregningen, mellomværende med KD, viser en økning på 29 mill kroner og utgjør 169 mill kroner ved
årets slutt. Midlene er fordelt mellom utsatt virksomhet for drift og forskerutdanningene, strategiske
formål og strategiske reserver. Se note 15 i kapittel 6 i saken årsrapport 2016-2017 for en detaljert
oversikt. Avsetninger til strategiske reserver bør søkes økt i de kommende regnskapsperioder.
Årets overskudd av oppdragsfinansiert aktivitet, 1,9 mill kroner, er overført høgskolens
virksomhetskapital.

2. Internregnskapet
Internregnskapet benyttes som oppfølgning og kontroll av høgskolens enge formål. Internregnskapet viser
driftsregnskaper mot vedtatte budsjettrammer.
Internregnskapet er således et godt verktøy for å følge opp enhetens driftsbudsjetter, øremerkede midler,
prosjekter, strategiske tiltak og andre vedtatte formål. Internregnskapet gir utfyllende informasjon til
eksternregnskapet eller deler av dette (f eks note 15).

2.1 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Nedenfor følger et sammendrag av internregnskapet mot budsjett for høgskolens fakulteter og enheter.
En mer detaljert framstilling av fakultetenes årsregnskap følger som vedlegg til saken.

___
www.usn.no

Vår referanse, 16/00496-54

Vår dato: 16.02.2017

Side 3 av 6

Enhetenes resultater indikerer at budsjettgjennomføringen generelt er god og innenfor tildelte midler.
Budsjettet er som kjent fra tidligere, delt i tre budsjettområder tilpasset høgskolens midlertidige struktur i
2016.
Resultatene kommenteres likevel nedenfor på tvers av budsjettområdene og inndeles i
institusjonsavsetningene, fakultetene, forskerutdanningene, administrasjon og drift.
Institusjonsavsetningene
Sentrale avsetninger omhandler HSN avsetninger og SAKS- midler. For HSN avsetninger er det
avviksbeløpet som viser gjenstående avsetning for 2016.
Det er noe utsatt virksomhet knyttet til enkelte SAKS-prosjekter som ikke var praktisk mulig å
gjennomføre i 2016, men vil bli gjennomført fortløpende i 2017.
Fakultetene
Resultatene for fakultetene viser samlet et romslig mindreforbruk. Fakultetene Tekmar, HUT og EFL har
de største mindreforbrukene. Tekmar har et mindreforbruk på 21,4 mill kroner (17%). Det skyldes
ekstrabevilgning knyttet til MARKOM prosjektet, og avsatte strategimidler til bruk på utvikling av studieog FoU-virksomheten ved fakultet. EFL har et mindreforbruk på 29,9 mill kroner (19%) grunnet høyere
kostnadsrefusjoner fra BOA, avsatte strategimidler og utsatte investeringer i utstyr, undervisningsrom og
campusutviklingstiltak. HUT har et mindreforbruk på 15,1 mill kroner grunnet utsatt rekruttering på
førstekompetansestilinger og forskerutdanningene enn ønsket. I tillegg avsatte midler til utvikling av ny
grunnskolelæreutdanning, barnehagelærerutdanning og kompetanseløft.
For mer detaljert framstilling av avvik og den framtidige bruken viser vi til hvert enkelt fakultetet
årsregnskapsrapport i vedlegg 1.
Forskerutdanningene
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Forskerutdanningene ved HSN er i ulike faser hvor noen er vel etablert og andre under oppbygning. Det er
etablert en nytt doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er i samarbeid med andre maritime
utdanninger i sektoren.
Ved årets slutt er det et samlet mindreforbruk på 22,7 mill kroner. Dette må sees i sammenheng store
tildelinger fra KD til forskerutdanningene ved HSN for 2016, og det tar tid å dimensjonere driften av
programmene. Det har vært arbeidet med tilsettinger til programmene høsten 2016 og arbeidet
videreføres i 2017.
Fakultetene har gjennomført 7 disputaser for 2016 som er noe færre enn planlagt. Dette forventes å øke
neste år.
Forskerutdanningene som har drevet lengst rapporterer om god aktivitet og tilfredsstillende antall
stipendiater på sine program.
Administrasjon og drift
Samlet merforbruk for administrasjon og drift utgjør 2,2 mill kroner. Resultatene fra de administrative
avdelingene viser god budsjettgjennomføring innenfor tildelte midler. Det er i Fellesadministrasjonen og
Campusavdelingen hvor de største merforbrukene oppstår.
Avviket i Fellesadministrasjon er fordelt på lønnsavvik som følge av avsetning av ubenyttet ferie og
fleksitid samt generelt merforbruk på øvrige driftskostnader.
Campusavdelingens merforbruk er sammensatt av flere faktorer. Lønnsavviket 4,6 mill kroner skyldes ikke
uttatt ferie og fleksitid, merforbruk knyttet til studentparlamentet etter ny organisering, samt overtid og
mertid. Avviket knyttet til andre driftskostnader 11,5 mill kroner må sees i sammenheng økte interne
tilskudd 9,1 mill kroner. Dette gjelder i hovedsak campusutviklingsprosjekter gjennom året. Dekkes av
planlagt finansiering og drift i 2017. I tillegg er det et merforbruk knyttet til reisevirksomhet 0,6 mill
kroner i hovedsak knyttet til økt aktivitet i studentparlamentet etter ny organisering.
Innenfor administrasjonsbudsjettene er det belastet en periodisert kostnad for ubenyttet fleksitid og
ubenyttede feriedager etter krav fra KD. Krav om disse avsetningene i regnskapet ble skjerpet inn for
regnskapsåret 2016, og HSN har ikke budsjettert med disse avsetningene. Beløpet ved årsslutt for HSN
samlet utgjør 18,2 mill kroner, hvorav de fellesadministrative avdelingene er belastet 5,7 mill kroner.

2.2 Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)
Tabellen under viser omsatt BOA-virksomhet ved høgskolen mot budsjett for 2016. Prinsippet om løpende
inntektsføring ligger til grunn for regnskapsføringen (inntekter = kostnader for gjennomførte aktiviteter)
slik at omsetningen gir et godt bilde av prosjektgjennomføring og fremdrift i forhold til budsjett. For
ytterligere detaljer vises til enhetenes vedlegg i saksfremlegget.
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Aktiviteten er samlet sett høyere enn budsjett for regnskapsåret. Og det er spesielt vesentlig høyere
aktivitet ved EFL som trekker dette opp. Avviket for Tekmar er i hovedsak knyttet til forsinket anskaffelse
av utstyr som forventes gjennomført tidlig 2017. Avviket for de fellesadministrative områdene skyldes
forsinket framdrift i enkeltprosjekter.
EU- prosjekter:
Samlet har enhetene 22 løpende EU prosjekter, herunder utvekslingsprogram for studenter og
faglig/vitenskapelige ansatte, i tillegg til forskningsprogrammene 7. rammeprogram og Horisont 2020. Det
arbeides aktivt og målrettet på flere fronter for økt deltakelse i EU-prosjekt.
NFR:
Samlet har enhetene 98 løpende NFR prosjekter i svært forskjellig omfang. Hoveddelen av NFR
prosjektene er innenfor de to teknologiske fakultetene. Vedlagte rapporter fra fakultetene gir nærmere
detaljer.

3

Videre behandling

Årsregnskapet 2016 er administrativt godkjent og sendt KD innen fristen 10. februar.
Styret får årsregnskapet til godkjenning som del av styresaken årsrapporten 2016-2017.
Riksrevisjonen vil forta revisjon av regnskapet, og vi forventer å legge frem revisjonsberetning i
styremøtet i juni måned.

Vedlegg:
1.

Årsregnskapsrapporter fra fakultetene

Petter Aasen
Rektor
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Vedlegg 1

Innholdsfortegnelse:

Side

Årsregnskapsrapport 2016

Årsregnskapsrapport- Fakultet for teknologi og maritime fag (Tekmar)
Årsregnskapsrapport-Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap (HS)
Årsregnskapsrappmt- Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (HUT)
Årsregnskapsrapport- Fakultet for helsevitenskap (HE)
Årsregnskapsrapport-Fakultet for allmenvitenskapelige fag

(AF)

Årsregnskapsrapport- Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL)
Årsregnskapsrapport- Fakultet for telmologiske fag (TF)
Årsregnskapsrapport- Fakultet for helse- og sosialfag (HS)
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TERTIAL OG ÅRSRAPPORT FOR 2016

Høgskolen

iSørøst-Norge

-Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten
Fakultet/ enhet:

TEKMAR

Periode det rapporteres for:

Arsavslutning/2016

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan:

Morten Christian
Melaaen

1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)
Kto
kl

Kto kl (t)

Regnskap pr

Budsjett pr

Awik

periode

periode

periode

Awik%

Regnskap pr
periode i fjor

3 Inntekter

-22 841

-10 469

12 372

-118%

-13 944

5 Lønnskostnader

110 875

111 322

447

0%

99 041

6 Andre driftskostnader

16 742

22 731

5 989

26%

16 485

7 Andre driftskostnader

4 815

4 253

-562

-13%

4 068
2

o

8 Fina nsposter,ekstraordi ne

-0

0%

-3 738

-630

3 108

-494%

372

105 852

127 207

21 355

17%

106 024

9 Interne transaksjoner
Sum BFV

-

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Samlet for BFV-virksomheten har TEKMAR et mindreforbruk på 21,3 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak
utsatt virksomhet knyttet til MARKOM2020-finansierte aktiviteter. Markom 2020 har i 2016 en økning i
tildelingen fra Kunnskapsdepartementet fra 18,5 mill. kr til 58,5 mill. kr, herav er 10,0 mill. kroner økning
hos Tekmar. Øvrige større poster som er utsatt fra 2016 til 2017 er 6 mill. kr til maritime investeringer og 1
mill. kr for professorat knyttet til ny felles maritim doktorgradsutdanning.
Avviket i budsjetterte inntekter er 12,4 mill. kroner, herav utgjør økte inntekter fra Markom 2020 ca 10 mill.
kroner, og fordeler seg på følgende poster:
MARKOM nasjonal del

=

2,0 mill. kr

MARFAG nasjonal del

=

2,9 mill. kr

MARKOM HBV del

=

2,1 mill. kr

MARKOM utstyr maritime investeringer

=

3,0 mill. kr

=

10,0 mill. kr

Total

ø kt inntekt som følge av MARKOM

tillegg er det økte inntekter fra etter- og videreutdanningen på 1,9 mill. kroner og økning i øvrige
salgsinntekter 0,3 mill. kroner.

l

Lønnskostnadene beløper seg til 110,9 mill. kroner. Dette er noe lavere enn budsjettert, men 11,9% høyere
enn i 2015.
Når det gjelder andre driftskostnader er aktivitetene innenfor de strategiske satsningsområdene FoUl
eksperter, bedre gjennomstrømning og industriakademi noe lavere enn forutsatt. Andre driftskostnader
beløper seg til 16,7 mill. kroner, mot budsjettert 22,7 mill. kroner.
Avviket i interne transaksjoner er 0,6 mill. kroner og skyldes høyere refusjon for indirekte kostnader fra
BOA enn forventet, se kommentar under BOA.
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1.2 Status forskerutdanning/ Phd program

Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer
Regnskap pr periode

Budsjett pr periode

12 007

Awik

Budsjett for året

Forbruk mot budsjett

13 419

89%

1 412

13 419

Programmet ble tildelt 2 nye bevilgningsfinansierte stipendiatstillinger fra 01.09. 16 og har ved utgangen av
året 14 bevilgningsfinansierte stipendiatstillinger. Samtlige stillinger er besatt. Siste tilsetting var høsten
2016.
Totalt har programmet 3 2 aktive ph. d. -kandidater pr. 3 1.12. 16. Det er i tillegg sju postdoc-stillinger med
ekstern finansiering knyttet til programmet.
Prognosen for 2016 var 5- 7 disputaser i løpet av året. 3 av kandidatene leverte avhandling som forventet,
men noe forsinket ift planen. 2 kandidater har fått krav om omarbeiding, noe som har ført til ytterligere
forsinkelse. Noen av kandidatene har ikke hatt den forventede progresjonen og innleverte ikke avhandling
til bedømmelse i 2016. Det har vært en disputas i 2016. Av praktiske årsaker var det vanskelig å få til
disputas rett før jul, noe som medført utsettelse av en disputas til jan 17 .

Ph.d. program i nautiske operasjoner
Regnskap pr periode

Budsjett pr periode

950

1932

Awik

Budsjett for året

Forbruk mot budsjett

1 932

49%

982

Ny ph. d. fellesgrad i maritime operasjoner mellom alle fire MARKOM- institusjonene, UiT, NTNU, HSH og
HSN, er akkreditert av NOKUT 7 . september 2016. KD har i brev av 19. september 2016 godkjent at
fellesgraden kan etableres. Igangsetting ble behandlet av styre i HSN i møtet 29. september, 2016, sak
7 2/16. Arbeidet med igangsetting er nå i startfasen. Ved HSN har programmet fått tildelt fire KD hjemler, en
fra 2015 som er besatt, og tre i 2016 (med virkning fra 01. 09. 16, styresak 21/16) som ble tilsatt i
overgangen 2016/2017 . Den offisielle åpningen av programmet vil finne sted i ved Universitetet i Tromsø
den 16. 02.17 .
1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter

Fakultetet har ingen øremerkede tildeling eller aktiviteter gitt fra styret.
1.4 Oppfølging av andre vedtak

Avsetning på 2,5 mill. kr til utstyr på KRONA ble overført til sentralt prosjekt i andre tertial iht plan.
Prosjektet er blitt styrt av direktør for infrastruktur og rapporteres derfra. Fakultetet har etter avslutning av
det sentrale prosjektet dekket 0,2 mill. kr til utstyr over eget budsjett. Istandsetting av laboratorier i nytt
bygg på KRONA krever stor innsats fra ansatte. Oppgradering av utstyr har gitt bedre læringsmiljø for
studentene.
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2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA)

Kto kl

Kto kl

(t)

Regnskap pr

Budsjett pr

periode

periode

Avvik periode

Avvik%

Regnskap pr
periode i fjor

-42 855

-46 009

-3 154

7%

-35 442

5 Lønnskostnader

21 712

22 075

363

2%

24 067

6 Andre driftskostnader

10 322

15 006

4 685

31%

5 451

7 Andre driftskostnader

1 983

2 090

107

5%

938

-0

0%

-235

-1 928

-28%

5 221

73

0%

3 Inntekter

o

8 Finansposter,ekstraordin<
9 Interne transaksjoner
Resultat

-

8 765

6 837

-73

-0

-

*brukes ikke ved årsavslutning
2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet har et avvik på 3 ,2 mill. kr i periodiserte BOA inntekter for 2016. Dette skyldes lavere
investeringskostnader i prosjekt NorFab enn planlagt (gir avvik i ktkl 6) . Høyere indirekte kostnader (Ktkl 9)
er knyttet til sluttberegning av oppdragsprosjektet for PGS kursvirksomhet. l tillegg er flere NFR prosjekter
belastet for apen acces for stipendater ved MNT-Iab.
2.2 EU omsetning
EU omsetning

Beløp

452

3 399

2 947

Fremdrift i perioden

Awik

Budsjett

87%

TEKMAR har hatt 5 EU prosjekter i aktivitet i 2016, hvorav ett lnterreg EU, to EEA Norway grants og to EU
H2020. Et av prosjektene ble avsluttet i andre tertial og ett nytt er kommet til. H2020 Eurostar prosjektet
ble også avsluttet i 3 . tertial siden prosjektets innhold fikk endret sin innretning. Fakultetet har fått tilslag
på et Erasmus+ kapasitetsprosjekt som vil starte opp i 2017 .
2.3 NFR omsetning
NF R
omsetning

Budsjett

Beløp

28 957

32 815

Awik

3 858

Fremdrift i
perioden

88%

Fakultetet har ca 4 0 NFR og RFF prosjekter. Et avvik på 3 ,8 mill. kr og fremdrift på 88% skyldes lavere
investeringskostnad i NorFab enn planlagt. Prosjektet har imidlertid investert for 8 mill. kr i løpet av 2016
og planlegger omtrent samme omfang i 2017 (opprinnelig plan var på 5,8 mill. kr) . I løpet av 2017 vil en del
større NFR prosjekter avsluttes, men fakultetet ser positivt på at også fagmiljøene innen det maritime
området igjen ser ut til å være engasjert i større prosjekter. Her nevnes MAROFF prosjektet «lnnoTraining»
og videreføringen av hovedprosjektet prosjektet FjordOs (Oslofjordfondet) . System engineering miljøet vil
også være involvert i et stort prosjekt i samarbeid med Kongsberg bedriften Semcon Devotek, Kongsberg
Innovasjon, Ulstein Gruppen, Arkitektur- og design høgskolen i Oslo, Nammo på Raufoss, Human Factor
Solutions, Oslo Medtech og NTNU.
3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING

Fakultetet har et årsresultat på 21,4 mill. kr. En stor andel av dette er øremerkede midler knyttet til
MARKOM2020 prosjektet og utsatt strategiske aktiviteter. Den nye ledelsen for TNM vil håndtere
årsoppgjøret for underlagte enheter og disponere tilgjengelig strategiske midler i samråd med den nye
ledergruppen for fakultetet.

Godkjenning

Sted og dato:

Signatur enhetens leder:
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Høgskolen
i Sørøst-Norge

- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten

Fakultet/ enhet:

Handelshøyskolen

Periode det rapporteres for:

3. tertial/ 2016

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan:

Hans Anton Stubberud

1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)
Kto
kl

Kto kl (t)

Regnskap

Budsjett

2016

2016

3 Inntekter

Awik

Awik

%

Regnskap
2015

-9 187

-8 712

475

-5%

-7 765

113 663

112 321

-1 342

-1%

104 480

6 Andre driftskostnader

8 008

10 828

2 820

26%

6 833

7 Andre driftskostnader

5 132

4 724

-408

-9%

5 147

l

3 270

3 269

100%

-342

-1 031

-689

67%

-4 199

117 275

121 400

4 125

3%

104 496

5 Lønnskostnader

8 Finansposter,ekstraordina
9 Interne transaksjoner
Sum BFV

-

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet har i 2016 et mindreforbruk på 4 ,1 mill, eller 3% av budsjettet. Det skyldes at Ph. d.-programmet
foreløpig har færre stipendiater enn planlagt. Ordinær drift følger budsjett, men det er variasjoner innen
kontoklassene.
Inntekter er 0,5 mill over budsjett, det skyldes hovedsakelig fl ere deltakere på betalingsstudier.
Lønnskostnader har en budsjettoverskridelse på 1,3 mill, som er en nedgang på 0,6 mill siden 2. tertial.
M anglende ansettelser i faste stillinger kombinert med sykdom, medførte stort overforbruk i 2. tertial. l
siste tertial er dette redusert.
Det positive avviket på driftskostnader i klasse 6 skyldes at fakultetets reserve (dekanens pott) er lagt hit.
M erforbruket i klasse 7 på 0,4 mill knyttes til reisevirksomhet til utenlandske samarbeidspartnere og
mellom campusene. !<Iasse 8 Finansposter er akkumulert overført mindreforbruk for stipendiater.
1.2 Status forskerutdanning/ P h.d.- program
Regnskap 2016
9

Budsjett 2016

141

13 426

Forbruk mot budsjett

Awik
4

285

68%

Antall stipendiater registrert i programmet er 10, i tillegg 1 på gammel ordning.
Programmet er nytt, så ingen disputaser er gjennomført i år.
1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter

Strategisk tilskudd til fakultetets aktiviteter i Drammen 1,25 mill er benyttet til lønnsmidler for å styrke
fagmiljøet. l 2016 er to faste stillinger og et engasjement er besatt, kostnad i år er 1,4 mill.
1.4 Oppfølging av andre vedtak

Ingen
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2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

Kto kl Kto kl (t)
3

Inntekter

5

Lønnskostnader

6
7
8

Finansposter,ekstraordina

9

Interne transaksjoner

Regnskap

Budsjett

2016

2016

Regnskap
Awik% 2015

Awik

1,2 -

23 250

20 337

-

239

15 328

12 882

-

2 446

Andre driftskostnader

1 816

2 180

364

16,7

2 434

Andre driftskostnader

l 099

1 384

285

20,6

1 415

l 671

3 891

2 220

57,1

5 161

-

Resultat

20 098

-

184

-

184

-

-19,0

o -

13 726

514

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnskostnader er 2,4 mill over budsjett. Videreføring av NKl-prosjektet utgjør en betydelig del, 0,7 mill.
For øvrig er omfanget på oppdragsstudier større enn opprinnelig budsjettert. Interne transaksjoner har et
avvik på 2,2 mill. Det skyldes egeninnsats i eksterne BOA-prosjekter på 4, 4 mill, mot et budsjett på 2,1 mill.
Største bidragsytere til resultatet er undervisningsoppdrag til Parat og HR-Norge, med hhv. 102' og 7 9'.
2.2 EU omsetning

EU o msetning

Budsjett

Beløp

-310

Fre mdrift i

Awik

lperioden

3 10

-

Dette dreier seg om en rekke mindre prosjekter, syv i alt. To av dem er avsluttet i løpet av året.
2.3 NFR omsetning
NFR
omsetning

Budsjett

Beløp

-5 890

-5 629

Fre mdrift av

Awik

tota l

261

105 %

Prosjektene følger i hovedsak fremdriftsplan, beløp over budsjett skyldes oppstart av 2 nye prosjekter på
slutten av året. To store prosjekter, Reisepol og M onitor, avsluttes i 2016.

3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISII<OVURDERING
Tallgrunnlaget viser at fakultetets ordinære drift gir et lite merforbruk. Forskerutdanningen gir imidlertid et
mindreforbruk siden denne foreløpig er under etablering og ikke har det tilsatte antall stipendiater
foreløpig som er planlagt. Det betyr også et noe lavere aktivitetsnivå i påvente av full drift.
Risikovurderingen er inndelt i punktene 1-3 under.
1. Kompetanse og kapasitetsøkning
Fakultetet har fortsatt for få ansatte ift forpliktelser, aktivitet og for å tilrettelegge for større ekstern
finansiert aktivitet. Det jobbes kontinuerlig med nødvendig kapasitetsøkning. Stillinger er under utlysing og
vil øke kostnadene. Situasjonen for neste to-årsperiode innebærer at den økonomiske situasjonen blir
stram. Prosjektfinansiering fra næringslivet på Ringerike til ph.d.-etablering videreføres for 2017 med 2,6
mill, men opphører deretter. HBVs forpliktelse til egenandel på dette prosjektet er på 0,8 mill i 2017, pluss
driftskostnader.
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Selv om regnskapstallene for 2016 samlet var positive, er budsjettet for 2017 kritisk ift aktivitetsnivå og
studietilbud på seks campus. Overføring av midler fra 2016 til 2017 er således nødvendig og tilsvarende for
utlyste strategi-, investerings- og SAKS-midler for 2017. Nytilsettinger i 2017 og helårseffekten av
tilsettinger i 2016 vil øke faste lønnskostnader. M ange av fagmiljøene konkurrerer også om svært attraktiv
arbeidskraft. Dette hever lønnsnivået.
2. Reduksjon av studietilbudsporteføljen
Fakultetet har i perioden 2014 - 2017 redusert aktivitet knyttet til studieporteføljen, for å kutte
kostnadsnivået og sikre større bærekraft i tilbudsporteføljen, gjennom avvikling av tre
bachelorutdanninger, fire årsstudier og ett masterstudium. Ytterligere reduksjon vil skje høsten 2017 og
inkluderer også studiested Bø. Reduksjon av aktivitet har den negative side at inntektene basert på
studiepoengproduksjon også reduseres. En total gjennomgang av studietilbudsporteføljen skal vurderes
opp mot en bærekraftig strategi og kapasitet hvor koblingen mellom aktivitetsnivå og basisfinansiering må
sikres et bedre samsvar. Bachelorutdanningen i økonomi & ledelse i Drammen mangler delvis finansiering.
3. Økonomiske utsikter
En beskjeden budsjettøkning for 2017 innebærer fokus på både kostnadsreduksjon og inntektsøkning.
Fakultetet har forventninger om både tilførsel av strategiske studieplasser og stipendiatstillinger i 2017.
Dette styrker både økonomi og muligheten for faglig videreutvikling. Fakultetet er det eneste ved HSN som
ikke har blitt tilført studieplasser de siste årene.
Samtidig er fakultetet i en fase hvor følgende program skal innfases som en del av ordinær aktivitet: Ph.d. i
Marketing M anagement (startet høsten 1 4), M aster i innovasjon og ledelse, hel- og deltidsutdanning
(startet høsten 13}, Lektorprogrammet i historie (startet høsten 13) og Økonomi & ledelse i Drammen
(startet høsten 13). Dette gir økte kostnader, mens inntektene fra studiepoengproduksjon for de to
sistnevnte kommer to år i etterkant. Programmene er kun delfinansiert med studieplasser. Ph.d.
programmet er avhengig av nye stipendiatstillinger i 2017/18.

Godkjenning

Sted og dato:

Signatur e n hetens leder:
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- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten

Fakultet/ enhet:

Fakultet for humaniora og
utda nningsvitenskap

Periode det rapporteres for:

3. tertial/2016

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan:

Arild Hovland

1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET {BFV)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BFV. Alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

Regnskap Budsjett
2016
2016

Kto
kl Kto kl (T)
3

Salgs- og driftsinntekter

5
6

Awi k

Awi k i %

-8 701

-3 975

4 726

Lønn og godtgjørelser

145 539

155 547

10 008

6%

Andre driftskostnader

20 642

20 483

-159

-1%

7+8 Andre driftskostnader

5 281

5 879

598

10%

-5 147

-5 224

-77

1%

157 614

172 710

15 096

9%

9

1.1

Interne overføringer

-119%

Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet kommer ut av 2016 med et mindreforbruk på 15,1 mill kr. Hovedforklaringene knyttes til
følgende kontoklasser:

Kontoklasse 3 Inntekter: M erinntektene er knyttet opp mot en rekke større og mindre poster, der de
største avvikene er relatert til betalingsstudier (1,4 mill kr), forkurs i matematikk (0,9 mill kr) og
basisfinansiering av veilederutdanning som er videreformidlet gjennom Høgskolen i Østfold (1,3 mill kr).

Kontoklasse 5 Lønn og personalkostnader: M indreforbruk pålydende 10,0 mill kr er i hovedsak relatert til
forsinkelser i ansettelser, høyere aktivitet på prosjekter (ompostering av timer fra drift på prosjekter) og
restmidler på avsetning til strategisk handlingsrom. 4,6 mill kr av beløpet er relatert til Phd-programmet (se
eget punkt under).

Kontoklasse 6-8:
Samlet sett ligger andre driftskostnader med et mindreforbruk på 0,4 mill kr. De største avvikene er knyttet
til lavere kostnader i tilknytning til praksis og lavere fremdrift på Phd-programmet.
1.2

Status forske rutdanni ng/ Phd program

Regnskapet viser et mindreforbruk på 5,5 mill kr hvor av 4,6 mill kr er relatert til lønn. Dette skyldes
utfordringer med å få tilsatt kvalifiserte stipendiater. Fakultetet har foretatt 11 tilsetninger i løpet av 2016.
5 av disse har oppstart januar 2017.

Regnskap

Phd pedagogikk

Budsjett

8 338

13 857

Avvik

Antall stipendiater registrert i programmet

25

Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret

2

Hvor mange har disputert pr perioden

Avvik i%

5 519

40%

2
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1.3 Status øre merkede tildelinger og a ktiviteter

Fakultetet mottok en ekstratildeling på 0,9 mill kr i forbindelse med gjennomført forkurs matematikk
sommeren 2016 i forbindelse med nytt karakterkrav. Ellers inget å kommentere.
1.4 Oppfølging av andre vedtak

lnget å kommentere.

2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA. Alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

Kto
kl

Regnskap Budsjett
2016
2016

Kto kl (T)

Awi k

Awi k i %

3+8

Salgs- og driftsinntekter

-28 898

-27175

1 723

-6 %

5

Lønn og godtgjørelser

1766 2

17 084

-578

-3%

6

Andre driftskostnader

1 855

16 77

-178

-11%

7

Andre driftskostnader

1 988

2 054

66

3%

9

Interne o ve rførin ger

7 148

6 201

-947

-15%

-245

-159

86

-54%

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

BOA-aktiviteten er økende og endte 2016 på 2 8,9 mill kr. Det er 6 prosent bedre enn budsjett, men
marginalt under aktiviteten i 2015 (2 9,4 mill kr).
Det har de senere år vært en stabil og høy BOA-aktivitet på fakultetet. Store deler av aktiviteten knytter seg
til «lærerløftet» og midler i forbindelse med «Kompetanse for Kvalitet». Det positivitet inntektsavviket i år
på 1,7 mill kr skyl des ytterligere midler for ekstra klasser til Norsk 1 (1-7) og Engelsk 1 (1-7) .
2.2 EU omsetning

Fakultetet har tre EU prosjekter der to er finansiert ved EU 7. rammeprogram og ett gjennom H2020. l
tillegg til disse har fakultetet ett Erasmus+ prosjekt. Samlet omsetning for disse prosjektene er 2,4 mill kr og
er en bedring på 26 prosent i forhold til budsjett.
Regnskap

EU omsetning

-2 379

Budsjett

-1 885

Avvik

494

Avvik i%

-26%

Gjennom 2016 er det vært disse bevegelsene i prosjektporteføljen:
•

•

Prosjektet Teaching Enquiry with Mysteries lncorporated (TEMI) ble avsluttet juli 2016 og
sl uttrapport er sendt.
Prosjektet lnc/usive Education and Social Support to Tack/e lnequalities in Society (ISOTIS) er
kommet til og ligger under rammeprogrammet Horizon 2020 (H2020).

2.3 NFR omsetning

Fakultetet har 10 ulike prosjekter finansiert av NFR. Samlet omsetning for 2016 er 3,6 mill kr og er en
bedring på 19 prosent ti forhold til planlagt aktivitet.
Regnskap

NFR omsetning

-3 607

Budsjett

-3 040

Avvik

567
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3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING
Oppsummerende og punktvis samlet vurdering fra enhetens leder vedrørende aktivitetsnivå og fremdrift. Spesielle hendelser kan
omtales. Enheten skal gi en vurdering av prognosen (forventet mer- eller mindreforbruk) for året og gi en kortfattet risikovurdering
knyttet til denne.
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har væti stilt overfor store utfordringer etter
etableringen. Fakultetet avsluttes med mindreforbruk, og bidrar ved dette til et svæti verdifull
handlings- og utviklingsrom for arvtaker-fakultetet. Det nye Fakultet for humaniora, idretts- og
utdanningsvitenskap er pålagt store og viktige oppgaver. Blant annet skal ny
grunnskolelærerutdanning realiseres, bamehagelærerutdatmingen skal videre utvikles og bygges
sammen, forsknings- og utviklingsaktivitetene skal intensiveres, og fakultetet skal fylle både en
regional og nasjonal rolle. Dette forutsetter handlingsrom. Personalet skal bygges sammen på tvers
av en reldce opprinnelige skillelinjer, og de skal bygges opp kompetansemessig. Fakultetet ligger
noe lavt når det gjelder formell kompetanse og akademisk nivå, om man ser dette i forhold til vilkår
for aldcreditering. Det må derfor investeres betydelig i et løft for kompetanseutvikling, forskning og
rekruttering. Det må i tillegg investeres både oppmerksomhet og ressurser i videre utvikling av
læringsmiljøet for studentene. Det er på denne bakgrunn avgjørende for fakultetets videre utvikling
at handlingsrommet ikke reduseres.

Godkjenning

Sted og dato:
Vestfold 23.2.2017

Signatur enhetens leder:
Arild Hovland
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- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten

'Fakultet/ enhet:

Helsevitenskap, HBV

Periode det rapporteres for:

3.

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan:

Heidi Kapst ad

tertial/ 2016

1 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)
Kto
kl

Kto kl (t)

Regnskap pr Budsjet t pr
per iode
periode

Awik
per iode

Awik Regnskap pr
periode i fjor
%

3

Innt ekter

-11 337

-9 053

2 284

-25%

-10 770

5

Lønnskostnader

120 530

134 326

13 796

10%

110 856

6

Andre driftskost nader

7 411

5 511

-1 900

-34%

6 829

7

Andre dr iftskost nader

4 090

3 819

-271

-7%

3 371

8

Finanspost er ,ekstraordine

-

-5 500

-5 500

100%

o

9

Interne transaksjoner

-865

893

l 758

197%

-330

119 829

129 996

10 167

8%

109 956

Sum BFV

*brukes ikke ved årsavslutning
1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet har et mindre forbruk på 10,1 mill pr. 31.12. 16.
Inntekter
Inntektene er 2.3 mill kr bedre enn forventet og dette skyldes større inntekter på kurs for etter- og videre
utdanning (EVU ). Fakultetet har lang tradisjon og kompetanse med å drifte en stor EVU-portefølje men er
nøkterne i budsjettforslag. Så det er gledelig når inntektene blir bedre enn forventet.
Lønnskostnader
Lønnskostnadene har et mindre forbruk på 13.8 mill kr. M indre forbruket er inkludert det akkumulerte
mindre forbruket gjennom flere år. Korrigert for dette blir budsjettert lønn kr 11 9. 9 95, så avviket er kun på
ca 0,5%. Godskrivning fra prosjekter har vært en del høyere enn antatt i budsjettet.
Andre driftskostnader 6-7
Andre driftskostnader i har et merforbruk på kr 1. 9 mill, dette skyldes først og fremst at investering i utstyr
er blitt høyere enn antatt. Av dette er 0.555 mill kr SimMom til Ferdighets- og simuleringslab ved campus
Vestfold, som er dekket av øremerkede midler. Denne avanserte «fødedukka» er svært sentral i
simuleringstrening for våre studenter ved M astergrad i jordmorfag.
l tillegg er det gjennomført personalseminarer og møteplasser for det nye Fakultet for helse- og
sosialvitenskap, HSN hvor kostnadene ble høyere enn budsjettert (les SAKS midler). SAKS midlene har blitt
benyttet både til HiT og HBV delen, og først og fremst til faglig og administrativt samarbeid. Blant annet
med et felles seminar for alle (fag+ adm) som var svært vellykket. Her deltok ca 1 90 kollegaer. Reise
kostnader har et merforbruk på kr 0. 271 mill kr dette skyldes noe høyere reiseaktivitet enn antatt blant
annet relatert til fusjon.

Interne transaksjoner
Interne overføringer er kr 1J mill bedre enn forventet, dette skyldes større godskrivning av indirekte
kostnader og mindre egeninnsats enn forventet i perioden.
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1 .2 Status forske rutdanning/ Phd program

�
l

�
l

egnskap pr period udsjett pr period

6035

6421

Budsjett foråret orbruk mot budsjet

Awik

o

386

-6%

J

Det er registrert 25 kandidater i ph.d. studiet pr 31.12.2016. Alle KD finansierte stipendiatstillinger er
besatt. Det var ikke planlagt noen disputaser i vårt eget ph.d.- program i 2016, det vil først skje i 2017.
Dette må sees i sammenheng med at vårt program hadde oppstart høsten 2014. M indreforbruket i ph.d. 
programmet må sees i sammenheng med at stipendiatene er i svært ulik progresjon i sitt ph.d arbeid.
Samtidig må det nevnes at vi/ fakultetet, HBV har hatt 6 disputaser i 2016 ved andre UH-institusjoner,
hvorav 5 fortsatt arbeider ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN som førsteamanuensiser.
1.3 Status øremerkede tildel inger og aktiviteter
Det ble avsatt 1.382 mill kr i investeringer (øremerkede midler) for 2016. Det har vært et forbruk i perioden
på 1.382 mill kr i perioden.
1.4 Oppfølging av andre vedtak

Fakultetet har på bakgrunn av strukturmeldingen (St.meld 18) og notat fra rektor 15. juni 2015 om antall
kandidater pr studium, satt i gang et stort arbeid med revisjon av mastergradene ved fakultetet. l dette
arbeidet har også Fakultet for helse- og sosialfag (HiT) vært invitert med for å sikre hele bredden i det nye
fakultetet. Det har vært prioritert felles møter og felles faglige samlinger. Dette arbeidet videreføres i 2017.
For bch sykepleie er det nå en felles studieplan for andre året for studenter ved campus Vestfold og
Drammen.

2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET {BOA)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)
Tabellen fylles ut av økonomiavdelingen

Kto kl Kto kl (t)
3

Inntekter

5

Lønnskostnader

Regnskap pr
Awi periode i
k% fjor

Awik
periode

Regnskap pr Budsjett pr
periode
periode
-17356

-15928

1428

8,9

-19573

13104

12602

502

4

12036

6

Andre driftskostnader

672

1463

791

-54

1251

7

Andre driftskostnader

935

1212

277

-23

675

8

Finansposter,ekstraordin<:.

9

Interne transaksjoner

2395

650

-1745 -268

5573

Resultat

-250

o

250

*brukes ikke ved årsavslutning
2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Inntektene er 1. 4 mill kr bedre enn budsjettet og skyldes god fremdrift i NFR prosjektene. Lønnskostnadene
viser et merforbruk på 0,5 mill. Andre driftskostnader har et vesentlig lavere forbruk enn budsjettert.
Interne transaksjoner har et avvik på kr 1,7 mill. Det er særlig høyere indirekte kostnader enn forventet
som slår ut her, samtidig har det vært mindre egeninnsats enn forventet i prosjektene.
Fakultets overskudd i 2016 er på 0. 25 mill kr for 2016.
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2.2 EU omsetning

EU omsetning

Beløp

Budsjett
-

Fre mdrift i

Avvik
-

perioden
-

Fre mdrift av

Årsbudsjett

#DIV/O!

total
#DIV/O!

-

Det er ikke registrert noen Eu-prosjekter pr.31.12.16. Det kan imidlertid nevnes at Institutt for optometri og
synsvitenskap har fått en tildeling fra EU-programmet Erasmus+, dette prosjektet kommer for alvor i gang i
2017.
2.3 NFR omsetning

NFR
o m s etning

Beløp

Bud s jett
-

6 509

-4 662

Fre mdrift i

Avvik

'perioden

Års budsjett

1 847

-

Fre mdrift a v
tota l
#DIV/O!

Det har vært god fremdrift i NFR prosjektene i 2016. Begge er Praksisvel- prosjekter med solid intern,
nasjonal og internasjonal forankring, både innenfor akademia og arbeidsliv. Begge prosjektene er knyttet til
fakultetets strategiske satsninger og FoUl områder; kommunikasjon med eldre pasienter og avansert klinisk
sykepleie.

3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING
Fakultet for helsevitenskap sine tall er som forventet for 2016. Fakultetet driver nøkternt, og jobber
systematisk med ressursbruk. Som før nevnt er det alltid risiko med prosjekter innenfor BOA, dette
behersker fakultetet, og i år med mer inntekter enn forventet. Det har gått flere søknader til NFR og
Extrastiftelsen, og flere fagmiljøer er i dialog med tanke på å søke EU- prosjekter/ EU- midler, og et miljø
(optometri) har fått. Fakultetet har fremdeles fokus på ressursbruk og synergieffekter på tvers av campuser
og institutter.
For å sikre gode møteplasser og kjennskap til hverandre i det nye Fakultet for helse- og sosialvitenskap
(HSN) har fakultet brukt mer driftsmidler noe som er naturlig sett i lys av fusjon og ny organisering.
Godkjenning

Sted og dato:

Signatur e n hetens leder:

Drammen 15.02.2017
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Dato:
Dok.nummer:

Høgskolen
i Sørøst-Norge

14.02.2017
16/00496-50

NOTAT

Til:
Kopi til:

Økonomiavdelingen
Erik Aarnes/Handelshøyskolen, Tone Jøran Oredalen/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og
maritime fag, Sven Arntzen/Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Annette Bischoff/lnstitutt
for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Live Semb Vestgarden/lnstitutt for natur, helse og miljø, Aase
Haukaas Gjerde/Institutt for økonomi og IT, Aud Helene Stokland/Seksjon for økonomitjenester

Fra:

Økonomirådgiver TNM , Rune Romnes, Seksjon for økonomitjenester

AF ÅRSRAPPORT 2016
Fakultet/ enhet:

Allmennvitenskapelige
fag

Periode det rapporteres for:

3. tertial/ 2016

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan:

(Tone Jøran Oredalen)

1.

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)
Regnskap pr

Kto
kl

Kto kl (t)

periode i

Regnskap pr

Budsjett pr

Awik

periode

periode

periode

Awik% fjor

Budsjett for

*Prognose

året

for året

-3 205

-1 509

1 695

-112%

-2 591

-1 551

-

104 190

101 694

-2 496

-2%

98 797

98 946

-

6 Andre driftskostnader

6 896

7 302

405

6%

5 590

5 201

-

7 Andre driftskostnader

6 186

6 547

361

6%

5 742

6 259

-

o

5 954

5 954

100%

o

8 472

-

-1 765

316

2 080

659%

-4 457

-220

-

112 303

120 303

8 000

7%

103 082

117 108

-

3 Inntekter
5 Lønnskostnader

8 Finansposter,ekstraordinc:
9 Interne transaksjoner
Sum BFV

*brukes ikke ved årsavslutning
1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett
AF har for 2. tertial et mindreforbruk på ca. 8 millioner kroner som tilsvarer 7% av tildelt budsjettramme. AF er
fornøyd med dette resultatet siden årets lønnsoppgjør hadde en netto effekt på ca. 2,5 millioner kroner etter
0,8 millioner kroner i kompensasjon fra sentralt hold, mens kostnads føring av ikke uttatt ferie utgjorde ca. 1,4
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millioner kroner. Inntekter skyldes i hovedsak både større eksamensavgifter enn budsjettert, samt andre
tilskudd som ikke budsjettert. Interne transaksjoner skyldes i hovedsakelig større tilskudd enn budsjettert.
1.2 Status forske rutdanning/ Phd p rogram

26 stipendiater er opptatt til pH.d program i kultur per 3. tertial 2016. Ingen som disputerte i 2016
24 stipendiater er opptatt til pH.d program i økologi per 3. tertial 2016. En disputas er gjennomført i 2016.
1.3 Status øreme rkede tildelinger og aktiviteter

Styret har bevilget følgende strategiske,- investeringsmidler til fakultetet i 2016
•

Små driftsmidler kr. 662.000,-.

•

Investeringsmidler kr. 5 90.000,-.

•

FoU-permisjon kr. 1.000.000,-.

FoU-permisjon her gjenstår det kr. 400.000,- som blir overført til Handelshøyskolen og institutt for økonomi,
historie og samfunnsfag kr. 300.000 for å dekke inngåtte avtaler om undervisning.
Små driftsmidler gjenstår det ca. 0,3 millioner kroner som foreslås videreført inn i 2017 grunnet forskyving av
aktivitet.
Internt på fakultetet er det bevilget følgende midler til strategiske- investeringsformål:
•

Investeringsmidler kr. 750.000,-.

•

Forsknings og utvikling kr. 800.000,-.

•

Undervisning kr. 500.000,-.

•

Utvikling av tverrfaglige emner, anvendt entreprenørskap kr. 350.000,-

•

Utvikling av tverrfaglige emner, Nature Quality, Tourism and Guiding

Av de øremerkede interne midlene så gjenstår ca. 0,333 millioner kroner fordelt på:
Undervisning 0,0558 millioner kroner som foreslås overført til Handelshøyskolen og institutt for økonomi og
IT.
Investeringsmidler 0,278 millioner kroner som foreslås overført til TNM og institutt for natur, helse og miljø
grunnet levering i starten av februar.

2.

BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA)

Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)
Regnskap pr

Budsjett pr

Avvik

Kto kl (t)

periode

periode

periode

3

Inntekter

-

-

5

Lønnskostnader

6

Kto
kl

Avvik%

6438

247

-4%

4156

3 52 6

630

18 %

Andre driftskostnader

710

1191

-

481

- 40%

7

Andre driftskostnader

2 173

2 468

-

2 94

- 12 %

8

Finansposter,ekstraordinære poster, overføringer

63

-100%

9

Interne transaksjoner

165

24%

-

Resultat

619 2

-

-

848

-

-

63
684

o

-

o

2.1 Vese ntlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fremdriften på noen prosjekter er forsinket.
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2.2 EU omsetning

AF har et EU-prosjekt innenfor «M icrocystin Exposure Associated Toxicity». Dette prosjektet har hatt en inntekt
på ca. 151 tusen kroner i 2017. Prosjektet er avslutta, men avventer beskjed fra EU.
3.

SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISI KOVURDERING

Fakultet for allmennvitenskapelige fag sine regnskapstall for BFV var svakere enn forventet ved utgangen av 3.
tertial 2016. Fakultetet har et mindreforbruk på ca kr. 8 millioner kroner ved utgangen av 3. tertial 2016. Herav
ca. kr 3,7 millioner kroner er bundne midler hvor avtaler er inngått.
Fakultet for allmennvitenskapelige fag opphørte og eksisterte forn. 01.01.2017, så det er den siste rapporten
som sendes fra denne enheten. Fakultetet sine fagmiljøer vil bidra til å styrke institusjonen i årene fremover
med sin evne til god undervisning og god forskning fra miljøene her i Bø.
Godkjenning

Signatur enhetens leder:

Sted og dato:

Vedlegg: FREM DRIFTSPLAN REGNSKAPSRAPPORTERING PR TERTIAL
Nedenfor listes hovedaktivitetene ved regnskapsrapportering pr tertial og for bruk av mal for «Tertial og
årsrapport- regnskapsrapport og prognose for året fra enheten». Hovedaktivitetene er generelle, for øvrig må
interne rutiner som fastsatt innenfor budsjettområde 2 (tidligere HBV} og budsjettområde 3 (tidligere HiT} følges
for budsjettåret 2016
Aktivitet
1.

Fakturere kunder og
samarbeidspartnere

2.

Ordregrunnlag
sendes
kunder@usn.no eller
bistand fra
økonomikons/
con troller

Prosjektledere

Siste dag i

(eller andre med

tertialet

ansvar for avtaler
hvor det kreves
betaling fra kunde/
samarbeidspartner)
Alle

Levere timelister,

Frist

Ansvar

Ver ktøy/
lenke

Beskrivelse

Innen den 7�

reiseregninger, andre

dagen etter

utlegg, omposteringer

tertialslutt

som gjelder perioden
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Dato:
Dok.nummer:

Høgskolen
i Sørøst-Norge

13.0 2. 2017
16/004 96-4 9

NOTAT

Til:
Kopi til:

Økonomiavdelingen
Bent Kristiansen/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Roy Kenneth Skulstad
Hansen/Seksjon for økonomitjenester, Fredrik Theiste Sirnes/Seksjon for økonomitjenester, Anne
Marie Søvde/Seksjon for økonomitjenester

Fra:

Dekan Arild Hovland, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

EFL- Årsrapport 2016
l.

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOM HET (BFV)

Regnskapsrapport samlet for enhetens BFV (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

Konto Konto(T)

3

Salgs- og driftsinntekter

5

Lønn og godtgjørelser

6

Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger

7

Annen driftskostnad

8

Finansposter, overføringer, periodens resultat

9

l nterne overføringer

Regnskap

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2016

Avvik

Avvik i%

-14%

-6 197

-738 9

- 6 485

904

12 6 108

119 72 6

124 164

4 438

4%

19 955

21076

2740 9

6 333

23%

4 8 28

6 008

5596

-412

-7%

7

l

12 0 98

12 0 97

100%

- 21450

-8 3 98

-1 780

6 618

-372%

123 251

1310 24

161003

2 9 979

19%

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet har et samlet mindreforbruk for 2016 på 2 9,9 mill. Av dette er kr 1 9,8 mill overført mindreforbruk fra
2015. Bundne midler er kr 4 mill og er knyttet til følgende områder:
•

Veiledning av nyutdanna

•

Stimuleringsmidler/ midler til forskningsgrupper

•

SAKS-midler

•

Investeringsmidler

Hovedforklaring for avvik:

Kontoklasse 3 inntekter: M erinntekter skyldes i hovedsak høyere aktivitet innen betalingsstudier samt
overføring fra KD til gjennomføring av forkurs i matematikk.

Kontoklasse 5 Lønn og personalkostnader: Fakultetet har i 2016 hatt høyere aktivitetsnivå enn forventet innen
etter- og videreutdanning i skole- og barnehagesektoren. l klasse 5 er det som følge av dette tilført kr 6, 4 mill
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mer i inntekter fra arbeid med tiltak og prosjekter enn budsjettert. Inntekter som følge av refusjon av
sykelønn/foreldrepenger er kr 1 mill lavere enn budsjettert for perioden.

Kontoklasse 6 Andre d riftskostnader: M indreforbruk i klasse 6 skyldes i hovedsak forsinkede utgifter i
forbindelse med investeringer og utviklingstiltak. Videre har det påløpt kr 1,1 mill lavere kostnader til refusjon
for praksisundervisning enn det som var budsjettert.

Kontoklasse 9 Interne overføringer: Fakultetet har hatt betydelige merinntekter i klasse 9. Økt aktivitet i BOA
virksomheten har tilført fakultetet en økning i indirekte kostnader på kr 3,5 mill. Videre har EFL fått overført 1,5
mill i SAKS-midler til det nye fakultetet HIU. Fakultetet har også mottatt ulike interne tilskudd, blant annet
midler til førstelektorprogram med kr 2,1 mill.

1.2 Status forskerutdanning/ Phd

EFL har hatt et samarbeid med Fakultet for allmennvitenskapelige fag (AF) om doktorgradsprogram i kultur.
Status på programmet blir rapportert fra AF.

1.3 Status øremerkede tildelinger og a ktiviteter

Fakultetet har i 2016 mottatt følgende strategi-, investerings- eller øremerkede midler fra styret:
Små driftsmidler

475'

Større utstyr og vedlikehold

640'

M astergradsstudium i pedagogikk

400'

M astergradsstudium i utdanningsvitenskap

800'

Forskningsstipend

1 150'

SAKS-midler HIU

1500'

Det gjenstår kr 968' i SAKS-midler ved årsskiftet. M idlene vil bli disponert til utviklingsprosjekter ved HlU i 2017.
For øvrig er tildelingene brukt i sin helhet i 2016.
1.4 Oppfølging av andre vedtak

BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VI RKSOMHET {BOA)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

2.

Regnskap Regnskap
Ko nto

Konto(T)

3

Salgs- og driftsinntekter

5

Lønn og godtgjørelser

2 015

2 016

Budsjett
2 016

Avvik

Avvik i%

-21 289

-23098

-15 184

7 913

-52%

427

15068

9 542

-5 525

-58%
-13%

6

Annen driftskostnad, av- og nE

653

529

468

-61

7

Annen driftskostnad

836

959

1116

157

14%

9

l nterne overføringer

19 374

6 542

4058

-2 484

-61%

Avviket i regnskapstallene fra 2015 til 2016 skyldes at regnskapsføring av arbeid i tiltak og prosjekter er flyttet
fra kontoklasse 9 til kontoklasse 5.
2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Fakultetet har i løpet av året fått bidrags- og oppdragsprosjekter som ikke var kjent da budsjettet ble lagt.
Prognosen viser dermed høyere aktivitet innen BOA enn det som var budsjettert.
EFL har avsluttet to oppdragsprosjekter i 2016. Netto resultat ble kr 225'.
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2.2 EU omsetning

Fakultetet hadde ingen EU-omsetning i 2016.
2.3 NFR omsetning
NFR

Bel øp

omsetning

Awi k

Budsjett

403

3 41

Fre m dr i ft i ·
p erioden

- 62

Årsbudsjett

-18%

Fremdrift av
tota l

118%

3 41

Fakultetet har 3 NFR-prosjekter. Å rsaken til avvik er at fakultetet har fått tilført et nytt prosjekt som ikke var
kjent da budsjettet ble lagt.
3.

SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdan n ing har bak seg en periode med betydelige svingninger i
økonomien. Fakultetet avsluttes med mindreforbruk, noe som bidrar til et svært verdifull handlings- og
utviklingsrom for arvtaker-fakultetet. Det nye Fakultet for humaniora, idretts- og utdan n ingsvitenskap er pålagt
store og viktige oppgaver. Blant an net skal n y grunnskolelærerutdan ning realiseres,
barnehagelærerutdan n ingen skal videreutvikles og bygges sammen, forsknings- og utviklingsaktivitetene skal
intensiveres, og fakultetet skal fylle både en regional og nasjonal rolle. Dette forutsetter h andlingsrom.
Personalet skal bygges sammen på tvers av en rekke opprin nelige skillelin jer, og de skal bygges opp
kompetansemessig. Fakultetet ligger n oe lavt n år det gjelder formell kompetanse og akademisk n ivå, om man
ser dette i forhold til vilkår for akkreditering. Det må derfor investeres betydelig i et løft for
kompetanseutvikling, forskning og rekruttering. Det er avgjørende for fakultetets videre utvikling at
handlingsrommet ikke reduseres.
Godkjenning

Sted og dato:

Signatur enhetens leder:

Notodden 13.2.2017
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ÅRSRAPPORT FOR 2016

Høgskolen

i Sørøst-Norge

- Regnskapsrapport for året fra enheten
HiT - Fakultet fo r

Faku ltet/ enhet:

Teknologiske fag
3. tertial/ 2016

Periode det rapporteres for:

Fakultetets/ en hetens leder/ dekan :

M o rten Ch ristia n
Melaaen

1.

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV)

Kto
kl

Kto kl (t)

Regnskap p r

Budsjett p r

periode

periode

3 I n ntekter

-745

Regnska p pr

Budsjett fo r

Awik periode Avvik% periode i fjor året
-817

745

-

-

5 Lønnskostnader

69 796

62 640

-7 156

- 1 1%

61 610

62 640

6 Andre d riftskostnader

13 705

13 722

17

0%

17 660

13 722

7 Andre d riftskostnader

2 658

3 776

1 1 18

30%

2 201

3 776

-

-

-

8 Finansposter,ekstraordinær
9 I n terne transaksjoner

Sum BFV

2

-

-3 086

-1 695

1 391

-82%

-4 755

-1 695

8 2 328

78 443

-3 885

- 5%

75 901

78 443

1 . 1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Overforb ruket skyldes i hovedsa k a vsetning kostna der for ferieda ger, fleksi tid og reisetid som det ikke va r
ta tt høyde for i b udsj ettet da dette i kke er noe som ha r vært b ela stet drift senhetene tidli gere. D ette va r for
fa kultetet 3 MNOK tota lt. Lønnsutj evningen for HSN va r hel ler ikke b udsjettert inn da si gna lene va r a t dette
ville dekkes fra sentra lt hold, dette utgjorde l .S MNOK hvora v 29 0KNOK b le dekket inn.
1.2 Status forskerutdanning/ Phd program
egns k a p p r per i od udsjett pr pe ri od
-

1 912

Budsjett for året orbruk mot buds jet1

Awi k

l 067

Anta ll stipendia ter registrert i progra mmet
Hvor ma nge er pla nla gt disputert i b udsjettåret
Hvor ma nge ha r di sputert pr perioden

2 979

l 067

-179%

l

41
4
4

1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter

Forskerstipend: D e to forskerstipendene som b le tildelt TF er b enyttet fullt ut pr a ugust.
Små drif tsmidler: TF b le tildelt 3 3 0. 000,- og a lt er b enyttet pr a ugust.
Større utstyrsmi dler: Fa kultetet b le tildelt 1. 210. 000 for inneværende år, sa mmen med mestepa rten a v de
fa kultetsinterne mi dler b enyttes dette i inneværende år.

1 .4 Oppfølging av andre vedtak
Mal for regnskapsrapport HSN

1 av3

· · - :;:J - · .. - · - · ·

i SØrøst-Norge

Fakultetet har inge n øvrige aktiviteter elle r vedtak.

2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET { BOA)

Regnskapsrapport samlet for enhete ns BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)
Tabellen fylles ut av økonomiavdelingen

Kto kl

Kto kl (t)

Regnskap pr

Budsjett pr

periode

periode

-

3 Inntekter

14 265 -

Regnskap pr

14 437

172
109

-1,2 %

5 263

9 056

1 125

40,0 %

1 31 3

2 816

500 -

214

-42,8 %

310

500

-

-

9 165

9 056 -

6 Andre driftskostnader

1 691

2 816

7 Andre driftskostnader

714

9 Interne transaksjoner

1,2 % -

14 437 -

5 Lønnskostnader

8 Finansposter,ekstraordinær

Budsjett for

Avvik periode Avvik % periode i fjor året

�

2 695

2 064 -

-

-

631

-30,6 %

-

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett
Resultat

1 1 048 -

4 162

2 064

-

-

Aktiviteten inne nfor BOA området er i he nhold til budsjett totalt sett.
2.2 EU omsetning

E U o ms e t n i n g

Be løp

Budsj e tt

-726

Fre mdrift i

Awik

Årsb udsjett

. 1 p e ri ode n

- 50

-776

6%

Fremdr i f t a v
total

94%

-776

,oeneer B1ogas20Zo-ti1Wreg prosjektet; proSJektlederRune Bak e.
2.3 NFR omsetning
NrR

Be løp

o msetning

Budsjett

- 8 062

Fre mdrift i

Awik

Årsbudsjett

periode n

- 8 043

19

0%

- 8 043

Fre mdrift av
to ta l

100%

N FR/OFF prosjekte ne e r i rute i henhold til budsjett.
3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING

Fa kultetet er dimensjonert ette r dagens aktivitet og det e r balanse mellom BFV og aktivitetsnivået. De siste
å rene har fakultetet i nveste rt i infrastruktur for å imøtekomme ma rkedets behov til oppdate rt utdanning.

Godkje nning

Sted og dato:

Signatur enhetens leder:
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NOTAT

Til:
Kopi til:
Fra:

Økonomiavdelingen
Mette K Ragn hildstveit Sætra/Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Solveig Hauge/Institutt for
sykepleie- og helsevitenskap, Ramona Lorentsen/l nstitutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Dekan Heidi Kapstad, Fakultet for Helse- og sosialvitenskap

HS - Årsrapport 2016
BEVI LGN INGSFINANSI ERT VIRKSOMHET (BFV)
Regnskapsrapport samlet for enhetens BFV (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)
l.

l
r3
�

Konto

16
17

ra

�9

i

l

Regnskap

Konto(T)

2015

! Lønn og godtgjørelser
! Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger

-1 271 l
66 557 1
3480 l
2 683 1

! Interne overføringer

-8 500 l

l salgs- og driftsinntekter

J Annen driftskostnad
J Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger

o

l
020
65 335 1
2 777 1
2 384

Regnskap

l

62 949 1

2016
-

2

1
-2 044 !

Budsjett

2016

l

478 j
62 145 1
3 915 !
4 746 !
148 [
-876 !
-1

66 432 370 l 68 600 000 l

Avvik

542 1
-3 189 1
1 138 j
2 362 1
1 47 1
1 168 1

Avvik i %

2 167 630 l

l

37 %1
5 %1
29 %1
50 %1
99 %1
-133 % :
3%

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. for 2016. Av dette mindreforbruket er kr 1,9 mill. bundet opp i
avtaler/aktiviteter med ekstern samarbeidspartner. Tilsvarende viste regnskapet i 2015 et mindreforbruk på kr
3,4 mill. derav kr 0,6 mill. bundne midler. Dette betyr at det h ar vært et reelt merforbruk i 2016.
Kontoklasse 3: M erin n tekt skyldes h ovedsakelig nytt prosjekt med Norgesuniversitetet.
Kon toklasse 5: M erforbruk løn n skyldes hovedsakelig n y rutine ifm. in nføring av kostnadsomregning av ubrukte
feriedager og fleksitid pr. 31.12.16, beregnet til kr 1,5 mill.. l tillegg ble overføringer fra Bidrags- og
oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) kr 1,1 mill. lavere enn budsjett. Kompetanse- og kodeh eving, i tillegg til
utjevning ifm. fusjon, har også ført til merforbruk, selv om det var lagt in n løn n svekst med god margin i
budsjettet. Ut over dette er en større overføring fra FoU-seksjon en ifm. førstelektorkompetanse budsjettert i
klasse 5, men regnskapsført i klasse 9 .
Kontoklasse 6 : Det e r ubrukte investeringsmidler p å k r 0,5 mill., i tillegg til ubrukte midler knyttet til kjøp av
tjenester fra bl.a. STHF. Dette mindreforbruket må sees i sammen heng med merforbruk på løn n .
Kontoklasse 7: Større mindreforbruk i tilknytning til interne tildelinger samt reise/kompetanseheving o g avvik
for planlagte mastere, personalseminarer, internasjonaliserin g og markedsføring.
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Klasse 9: Mindreinntekt må sees i sammenheng med merinntekt i klasse 5 Lønn når det gjelder overføringer fra
FoU-seksjonen. l tillegg er det en mindreinntekt knyttet til BOA og indirekte kostnader, samtidig som det er en
merkostnad knyttet til egeninnsats i BOA.
1.2 Status forskerutdanning/ Phd p rogram

Fakultetet har ingen PhD-program.
1.3 Status øremerkede tildelinger og a ktiviteter

M astergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge; tildelt kr 400 000, forbruk kr
400 000.
Senter for omsorgsforskning Sør; tildelt kr 571 000, forbruk kr 571 000.
Større utstyrskjøp og vedlikehold; tildelt kr 4 90 000, forbruk kr 40 000. Kr 400 000 er en del av bundne midler
for fakultetet pr. 31.12.16.
1.4 Oppfølging av a nd re vedta k

Fakultetet ble tildelt kr 750 000 i generell støtte for 2016. M idlene er benyttet etter intensjonen og må sees i
sammenheng med fakultetets totale økonomiske situasjon, beskrevet under pkt.
2.

l.

BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSI ERT VIRKSOMHET (BOA)

Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-)

l

Konto

r3

�16

r7
r9

l

Regnskap
2015

l

-10 194 1
1 354 1

Konto(T)

j Salgs- og driftsinntekter
j Lønn og godtgjørelser
j Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger
! Annen driftskostnad
! Interne overføringer

Regnskap
2016

6 1
oj
6 242 1
24 1

.

l

-6 619 1
4 832 1
693 1
497 1
597 1

l
-6 530 l

Budsjett
2016

4 628 1
466 1
415 1
1 020 l

Avvik

l

�l

Avvik i %

204 1

l

-81 l
423 1

-22i

l

-1 %1
-4 % 1
-49 %
-20 %,
41 %!

1

2 . 1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett

Regnskapet viser kun mindre avvik. Det er budsjettert med allerede etablerte prosjekter, ikke prospekter.
Fakultetet har avsluttet 9 oppdragsprosjekter i 2016 med et netto resultat på kr 928 000.
2.2 EU omsetning

Fakultetet har ingen EU-omsetning pr. 2. tertial.
2.3 N FR omsetning

Fakultetet har ingen NFR-omsetning pr. 2. tertial.
3.

SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISI KOVURDERI NG

Årsregnskapet for 2016 viser ett fakultet med en endring i den økonomiske situasjonen når en ser på
regnskapene for de to seneste årene i sammenheng. Selv om det vises til et mindreforbruk på kr 2,2 millioner er
de fleste midlene bundet opp samt at uten tilleggsbevilgning på kr 1,721 millioner ( mastergrad, SOF-sør og
generell støtte) og kr 4 90 000 til utstyr ville ikke fakultetet gått i balanse.
Dette er utfordrende sett i lys av et stort behov for å videreutvikle førstekompetanse hos de ansatte ved
fakultetet. Fakultet har stort behov for forskerkompetanse innenfor profesjonsfagene (sykepleie, vernepleie og
barnevern).
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Revidert budsjett 2017 for Høgskolen i Sørøst-Norge
Saken i korte trekk
Styret vedtok budsjettet for 2017 på 1 707,9 mill kroner i sitt møte 14. desember 2016. I revidert budsjett
behandles endringene i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet som orientert om i styremøtet i
februar. Endelig bevilgning er 1 708,5 mill kroner. Endringene, herunder fordeling av 40 nye studieplasser
og økning til 8 rekrutteringsstillinger, behandles i denne saken.
I tillegg til endringene i tildelingsbrevet foreslås fordeling av 63,4 mill kroner i strategimidler og tildelte 12
mill kroner i SAKS midler.
Videre foreslås overføring til budsjettet 169 mill kroner i utsatt virksomhet og strategiske avsetninger fra
regnskapsåret 2016.
Budsjett for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) blir også presentert, men inneholder ikke
endringer fra budsjettvedtaket i desember.
Budsjettet vurderes som stramt, men støtter opp under høgskolens strategi og ambisjoner. Samlet risiko i
budsjettet vurderes som moderat grunnet redusert økonomisk handlingsrom samtidig med økt
aktivitetsnivå. Det vises til oppdatert beskrivelse av risiko og usikkerhet til sist i saksframlegget.
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Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner revidert budsjett 2017 for bevilgningsfinansiert som følger:

2. Styret tar fremlagt revidert budsjett for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter til
etterretning.
3. Rektor gis fullmakt til å fordele nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i tråd med prosessene
som skissert i saken.

Saksopplysninger
Revidert budsjett 2017 omhandler endelig fordeling av bevilgningen på kr 1 708 534 847 hvorav
1 707 897 847 ble vedtatt i styremøtet 14. desember 2016. Endelig bevilgning for 2017 fremkommer av
tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet som orientert om i styremøtet i februar.

1. Rammebudsjettering og -styring
Rammebudsjetteringsprinsippet er forankret i Bevilgningsreglementet i Staten. Det vises også til
«Hovedprinsipper og budsjettfordelingsmodell for HSN» som vedtatt av styret 30. september 2016.
Høgskolestyret har vedtatt hovedprinsipper og budsjettfordelingsmodell for HSN som har rammestyring
som et bærende prinsipp. Budsjettet innebærer rammestyring for alle deler av høgskolens virksomhet.
Rammebudsjettering og –styring er et styringssystem som i liten grad er basert på detaljerte budsjett fra
styret til det enkelte fakultet eller avdeling, men i større grad fokuserer på måloppnåelse innenfor gitte
økonomiske rammer. Den økonomiske rammen består av bevilgede og opptjente midler (eksterne
inntekter).
Rammestyring i praksis innebærer:
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Den budsjettansvarlige (f eks rektor, viserektor, dekan, direktør) skal prioritere og kan
omdisponere innenfor vedtatte budsjettrammer
Merforbruk i forhold til budsjett skal normalt trekkes fra driftsrammen påfølgende budsjettår
Mindreforbruk i forhold til budsjett skal normalt legges til driftsrammen påfølgende budsjettår

Rammestyring går kort sagt ut på at det enkelte nivå i høgskolen som har blitt tildelt en budsjettramme
med delegert budsjettdisponeringsmyndighet, kan selv avgjøre hvordan midlene best kan nyttes innenfor
den gitte økonomiske rammen for måloppnåelse og ellers at driften er i samsvar med premissene som
ligger til grunn for budsjettrammen.
Prinsippet om rammebudsjettering og rammestyring innebærer ansvarliggjøring av ledere på
underliggende nivå ved at myndighetsutøvelse inkludert budsjettdisponering legges så langt ned i
organisasjonen som mulig, men samtidig så høyt som nødvendig for å sikre institusjonell styring/ledelse
og helhetlig måloppnåelse. Rektor utøver faglig og administrativ ledelse gjennom strategisk dialog og målog resultatoppfølging. Prinsippet legges også til grunn for utøvelse av ledelse av enheter på underliggende
nivå. Etter gjennomført innplasseringsprosjekt og implementering av ny helhetlig organisasjonsstruktur
kan prinsippet om rammestyring oppleves som uvant i deler av organisasjonen. Fremover vil dette temaet
inngå som en del av lederutviklingen og gjennom kompetansehevende tiltak for medarbeidere. Det er
vesentlig at det er løpende og god dialog mellom økonomitjenestene og enhetene slik at
budsjettforutsetningene er kjent.

2. Bevilgningsfinansiert virksomhet
Nedenfor følger en oversikt over endringer i tildelte budsjettrammer til enhetene i revidert budsjett for
2017. Endringene kommenteres under tabellen.

Kommentarer
Note 1
Endringsbeløpet på -2 566 består av:
- 2 637 økt kompensasjon for overgang til nytt finansieringssystem Kunnskapsdepartementet
- 4 879 økning fra 0,5 til 0,8 % effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen
- 324 inndragning av utviklingsmidler PPU bevilget i basisfinansieringen 2016.
63,4 mill kroner fordeles til strategisk reserve og andre strategiske tiltak – se eget avsnitt om strategiske
midler.
Note 3
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Endringsbeløpet 1 200 består av økning fra 5 til 8 rekrutteringsstillinger. Satsene for
rekrutteringsstillingene er gitt med 1/3 årseffekt. Stillingene foreslås fordelt til Phd programmene etter
prinsippene og føringene som vedtatt av styret, herunder å sikre en grunnfinansiering på inntil 15
rekrutteringsstillinger pr program.

Når det gjelder disponering av rekrutteringsstillingene innenfor det enkelte program og fakultet, vil styret
få seg forelagt en sak om prinsipper for anvendelse av rekrutteringsstillinger ved HSN i neste møte. Med
dette som utgangspunkt besluttes anvendelsen/ utlysningstekstene av de 8 stillingene i en prosess/ dialog
med fakultetene ledet av viserektor forskning.
Note 5
Endringsbeløpet 996 består av 40 nye studieplasser innenfor området IKT. Beløpet er gitt med 60 %
virkning i tråd med budsjettfordelingsmodellen. For å sikre god kobling til arbeidslivets behov foreslås det
at studieplassene fordeles til målområdet HSN Partnerskap under utviklingsavtalen med KD, som
disponerer studieplassene i samråd med og til studieprogram knyttet til HH og TNM. Målområdet skal
blant annet bidra til å styrke kompetansen i næringslivet gjennom arbeidslivsrettede masterprogram/
industrimastere. HSN er partner i Toppindustrisenteret Digital Norway AS, som er etablert av de tolv
største industribedriftene i Norge. Studieplassene disponeres som en del av HSNs bidrag/egenandel til
denne nasjonale satsingen. Målet er å utvikle studieprogram innenfor IKT/digitalisering i samarbeid med
næringslivet.
Note 6 – 12
Endringsbeløpene er gitt i tråd med budsjettfordelingsmodellen hvor 40 % av basisfinansiering nye
studieplasser fordeles til administrasjon, infrastruktur og husleie
Note 13 – 16
Endringsbeløpene er gitt som følge av endret uttelling resultatdelen i finansieringssystemet fra KD.
Ovenstående forslag til håndtering av endringene i endelig bevilgning og tildelingsbrevet medfører kun
mindre endringer for enhetene i revidert budsjett. Forslag til tildeling av strategi-, investerings- og SAKS
midler, samt overførte midler fra 2016 kommer i tillegg som tilskudd og interne inntekter til ovennevnte
budsjettrammer.
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Fordeling strategi- og investeringsmidler
Nedenfor følger forslag til fordeling av strategi- og investeringsmidler til enhetene.

Kommentarer
- 8,5 mill kroner av strategimidlene gis som tilskudd fra årets bevilgning til styrets disposisjon og
strategisk reserve. Tilskuddet må ses i sammenheng med overførte midler fra 2016 (se senere i
saksfremlegget)
- 5 mill kroner tildeles rektoratets strategiske handlingsrom og arbeidet med
universitetsakkrediteringen
- 6 mill kroner tildeles utviklingsavtalen med KD, fordelt 2 mill kroner til hvert delområde
- 0,6 mill kroner avsettes til å opprette studentombud
- 0,4 mill kroner tilskudd styrke rekruttering Phd programmene
- 2 mill kroner til OU prosjekter administrasjon og systemer, herunder øke kvalitet og kontroll med
virksomhetsdata
- 0,3 mill kroner til utvikling av arbeidsplanverktøy Workplan og compenida
- 9 mill kroner til campusutvikling, herunder med prioritet av vedtatte tiltak
- 6,2 mill kroner er fordelt som strategiske tilskudd etter fakultetenes økonomiske størrelse.
Tilskuddene må ses i sammenheng med fakultetenes egne avsatte midler til strategisk arbeid (1-3
%) innenfor tildelt budsjettramme for 2017 sammen med overførte midler fra 2016
- 5 mill kroner er satt av til strategisk fagutvikling, studieporteføljeutvikling. Midlene tildeles
utdanningsavdelingen/ viserektor utdanning til bruk i dialog med fakultetene
- 16 mill kroner er satt av til FOUI satsninger. Midlene tildeles forskningsavdelingen/ viserektor for
å støtte opp om HSNs tematiske satsinger. Ambisjonen er å bevilge tilsvarende beløp til de
tematiske satsingene hvert år i en 5 års-periode. I og med at styret ennå ikke har vedtatt
tematiske satsinger, foreslås det at (deler av) midlene i 2017 anvendes for å støtte opp under
etablerte forskningsområder/pågående forskning hvor HSN er i forskningsfronten. Fordelingen
gjøres i dialog med fakultetene i en prosess ledet av viserektor forskning.
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I arbeidet med revidert budsjett ble det åpnet opp for en søknadsrunde på en post på 20 mill kroner.
Hensikten var å få oversikt over strategiske tiltak i det høgskolen trer inn i ny organisasjonsstruktur. Det
ble levert inn søknader på over 70 mill kroner. I etterkant kan man erkjenne at strategiarbeid, tiltak og
investeringer fremover fortrinnsvis bør håndteres innenfor prinsippet om rammestyring
Forslag til fordeling gis derfor som rammetilskudd til enhetene. Budsjettansvarlige må selv prioritere tiltak
innenfor tildelte midler. Tiltak som angitt i oversikten (høyre kolonne) angir betegnelse på omsøkte tiltak.
Midlene er tildelt for 2017. Tildelingene medfører ikke rammeøkninger men budsjetteres som interne
tilskudd. Enhetene som mottar midler skal rapportere om bruk og fremdrift i regnskapsrapportene pr
tertial.
Fordeling SAKS midler
Nedenfor følger forslag til fordeling av SAKS midler til enhetene.

Tilsvarende som for strategi- og investeringsmidler, foreslås SAKS midlene også fordelt som
rammetilskudd til enhetene. Budsjettansvarlige må selv prioritere tiltak innenfor tildelte midler. Det ble
levert inn søknader om SAKS midler for i overkant av 30 mill kroner. Med en begrenset tildeling av SAKS
midler for 2017 på kun 12 mill kroner innebærer det her også krevende prioriteringer. Rammetilskuddene
bidrar til at prioriteringene blir foretatt av faginstansen for området.
Tildelingene medfører ikke rammeøkninger men budsjetteres som interne tilskudd. Enhetene som mottar
midler skal rapportere om bruk og fremdrift i regnskapsrapportene pr tertial.
Digitalisering
Digitalisering er et satsningsområde for høgskolen og det er vesentlig å få til en helhetlig og målrettet
implementering. HSN Digital har koordineringsansvaret for den samlede bruk budsjettmidler til
digitalisering i dialog med fakultetene, Utdanningsavdelingen/ TLC og Infrastruktur/IT.
Koordineringsansvaret omfatter enhetenes ressursbruk innenfor tildelte budsjettrammer, sammen med
tildelte strategi- og SAKS midler.
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Overføring av resultater fra 2016
Nedenfor følger en oversikt over forslag til overføring av midler fra 2016. For nærmere om årsregnskapet
og resultater vises det til egen sak og årsrapporten.

Kommentarer
Samlet overføres det 168,8 mill kroner fra årsregnskapet 2016 til revidert budsjett 2017. Overføringen kan
i hovedsak deles i 86 mill kroner utsatt virksomhet og 83 mill kroner strategiske formål. For detaljer om
enhetenes resultater og avviksforklaringer så vises det til årsregnskapet 2016.
64 mill kroner foreslås overført til styrets disposisjon og strategisk reserve. Beløpet er lavere enn angitt i
revidert budsjett i 2016 som skyldes i hovedsak tilskudd til å utjevne lønnsforskjeller som følge av
fusjonen i lønnsforhandlingene, men også krav fra KD i desember om kostnadsføring av opparbeidet
fleksitid og feriefritid som ikke var tatt ut ved årsslutt, hvilket reduserte årsresultatet. Overføringen,
sammen med tilskudd fra strategimidlene på 8,5 mill kroner, gir en strategisk reserve på 72,5 mill kroner.
Mer- og mindreforbruk skal normalt overføres til der de har oppstått iht budsjettprinsippene. HSN har
implementert ny organisasjonsstruktur, budsjettfordelingsmodell og felles økonomimodell fra 2017.
Prinsippet kan etterfølges i stor grad, med tillegg av:
- 10 % av resultatene fra de 8 fakultetene fra 2016 foreslås overført til en overgangsordning til
senere fordeling til en eller flere av de nye fakultetene hvor det kan dokumenteres vesentlige
økonomiske konsekvenser ved innføring av ny budsjettfordelingsmodell i ny
organisasjonsstruktur
- Det foreslås satt av 1,66 mill kroner for å følge opp insentivordninger for overskudd på
oppdragsprosjekter. Se oversikt nedenfor for fordeling
- Merforbruk infrastruktur er saldert som følge av begrunnelse i avviksforklaringen i årsregnskapet
- Ikke alle resultater treffer likeens enhet i ny struktur så det er gjort enkelte tilpasninger, spesielt
gjelder dette fordeling av tidligere fakultet AFs resultater, men også enkelte seksjoner i
administrasjonen
For øvrige enheter er forslagene til overføring sammenfallende med resultatene fra tidligere enheter i
2016.
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Tildelingene medfører ikke rammeøkninger men budsjetteres som avregning bevilgningsfinansiert
virksomhet (mer- eller mindreforbruk).
Belønning resultater oppdragsprosjekter
Begge de to tidligere høgskolene, HiT og HBV, hadde insentivordninger i sine budsjettmodeller for å
belønne overskudd på oppdragsprosjekter. Hensikten er å gi fakultetene insentiver for å ha fokus på
kostnadseffektivitet samt å prise leveranser tilpasset markedspris. Insentivmidlene skal ikke brukes til
varige økninger i lønns- og driftskostnader, men til strategi- og utviklingsarbeid og økt innsats innen BOA.
Insentivmidlene foreslås finansiert av overførte midler fra 2016.
Insentivordningene gir følgende fordeling:

Tildelingene medfører ikke rammeøkninger men budsjetteres som avregning bevilgningsfinansiert
virksomhet (mer- eller mindreforbruk).

3. Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)
Nedenfor følger en oversikt over enhetenes budsjetterte omsetning innen BOA i 2017.

Det er ikke skjedd endringer fra vedtatt budsjett i desember, så revidert budsjett 2017 BOA kommenteres
ikke.

4. Annet
Velferdsmidler
En arbeidsgruppe utarbeidet et forslag for å etablere felles ordning for velferdsutvalg, helsefremmende
aktiviteter og årlig fellesarrangement på institusjonsnivå. Forslaget fikk tilslutning fra en samlet
ledergruppe. Budsjettrammen settes til inntil 1,6 mill kroner og foreslås finansiert slik:
- Helsefremmende aktiviteter og årlig fellesarrangement 0,8 mill kroner, finansieres av felles tiltak
sentralt (budsjettpost 6 337’ overførte midler). Velferdsutvalgene finansieres av kr 450,- pr ansatt
pr år (sats iht Statens personalhåndbok) og må avsettes fra hver av enhetene i revidert budsjett.
Administrativ koordinering på campus
Etter implementering av ny organisasjonsstruktur fra 1 januar er det innledningsvis uttalt et behov for en
administrativ koordinerende funksjon på hvert campus. Dette omhandler både interne og eksterne
behov. Det kan være at dette behovet løses etter hvert som ny organisering får satt seg og begynt å virke
over litt tid. Koordineringsfunksjonen må avklares nærmere, her også i forhold til linjeorganisasjonen og
den allerede stedlige driftstjenesten. Budsjettmidler for en slik koordineringsfunksjon må ses ift sentral
budsjettpost for felles tiltak.
FOUI eksperter
Utviklingsavtalens HSN Partnerskap har innledet en dialog med fakultetene, utdannings- og
forskningsavdelingen i forhold til langsiktig arbeid mot 2020 innenfor strategiplanen mht arbeidsdeling. Et
av tiltakene som det arbeides med er etableringer av «FoUI eksperter» som er et virkemiddel for tettere
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samhandling med næring og arbeidsliv. Ordningen tar utgangspunkt i fakultetenes strategiske områder.
Finansieringen foreslås over en fireårsperiode pr FOUI ekspert, hvor fakultetet får støtte fra sentrale
strategimidler i oppstarten. Det er forespeilet inntil 6 – 8 avtaler i 2017. Det ble gitt en orientering til
samlet ledergruppe i januar.
Finansiering av avtaler om FOUI eksperter må gjøres i dialog mellom fakultetet og forskningsavdelingen.
Avsatte midler sentralt til FOUI satsninger, sammen med foreslåtte rammetildelinger til fakultetene i
revidert budsjett vil måtte utgjøre finansiering av evnt slike avtaler. Finansiering må avklares før
avtaleinngåelse i hvert tilfelle.

5. Risiko og usikkerhet
Det vises til beskrivelse av usikkerhet og risiko i vedtatt budsjett for 2017 i desember. I revidert budsjett
er det ikke avdekket nye risiko- eller usikkerhetsfaktorer, men enkelte fremtrer tydeligere enn i
desember. Følgende risiko- og usikkerhetsfaktorer trekkes frem ift risikovurderingen i desember:
Budsjettsituasjonen vurderes som mer marginal enn vurdert i desember. Dette begrunnes i strammere
driftsbudsjetter for administrasjonen i første driftsår i ny organisasjonsstruktur ved økt
effektiviseringskrav fra 0,5 til 0,8 %. Økt faglig vekst som ikke fullfinansieres før over tid, tildeling av nye
oppgaver, rekrutteringsstillinger og studieplasser. Vesentlig at det planlegges en bærekraftig utvikling av
økt aktivitetsnivå over tid. Tildeling av SAKS midler til fusjons- og implementeringsarbeidet er redusert fra
27 mill kroner i 2016 til 12 mill kroner i 2017. Organisasjonen må tilpasse kostnadsnivået i det videre
fusjons-, implementerings- og utviklingsarbeidet innenfor denne rammen. Økonomisk strategisk
handlingsrom er redusert som følge av høyere lønns- og driftskostnader i 2016 enn budsjettert.
Høgskolens strategi og ambisjoner vil kreve betydelige midler de kommende budsjettårene og kan ikke
finansieres av strategisk handlingsrom alene, hvilket krever omstillinger. Resultatene av oppstartet og
pågående omstillings- og utviklingsarbeid blir avgjørende for en bærekraftig utvikling:
- Strategisk fagutvikling og studieporteføljeutvikling
- Utvikle en effektiv administrasjon
- Forskningsinnsats mot EU prosjekter
- Tiltak for økt bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter
Ny organisasjonsstruktur må få virke før man får avklart og eventuelt satt inn korrigerende tiltak. Et
helhetlig system for virksomhetsstyring, risikovurdering og tilpasning til rammestyring som styringssystem
vil bidra til redusert risiko.
Samlet vurderes økonomisk risiko i revidert budsjett som moderat grunnet økende aktivitet samtidig med
redusert økonomisk handlingsrom. Det blir vesentlig at budsjettforutsetningene og budsjettrammene i
2017 etterfølges slik at ikke strategisk arbeid eller aktivitetsnivå må dempes.

Petter Aasen
Rektor
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Årsrapport 2016 - 2017 Høgskolen i Sørøst-Norge
Saken i korte trekk
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016 som et resultat av en fusjon mellom
Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Saken gjelder årsrapport fra første
driftsår. Hovedelementene som berøres er styrets beretning, introduksjon til virksomheten, årets
aktiviteter og resultater, styring og kontroll, vurdering av fremtidsutsikter og årsregnskap.
Årsrapporten følger saken og skal sendes KD innen 15. mars 2017.

Forslag til vedtak
1. Styret vedtar Årsrapport 2016 - 2017 med de merknader som kom frem i møtet.
2. Rektor får fullmakt til å gjøre språklige og redaksjonelle endringer i dokumentet.

Vurdering
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1.januar2016, men ny organisasjonsstruktur ble fullt ut
implementert først pr.1.1.2017. Den nye virksomheten har etablert flerårige institusjonelle strategier som
skal rulleres årlig som en del av budsjett/planprosessen. Målformuleringene i disse er knyttet til konkrete
tiltak, og skal forstås som synonymer til virksomhetsmålene i årsrapporten. Oppfølgingen av disse inngår i
den årlige styringsdialogen med administrasjon og fakultet. Grenseflaten mellom de ulike institusjonelle
strategiene er uklar og har medført noe overlappende virksomhetsmål. Dette vil følges opp i
strategirulleringsprosessen 2017.

Vedlegg:
1.

Årsrapport 2016 - 2017

Petter Aasen
Rektor
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1. Styrets beretning
Høgskolen i Sørøst Norge (HSN) har en profesjons- og arbeidslivsrettet hovedprofil. Det er et
hovedmål for HSN å videreutvikle institusjonen som et moderne entreprenørielt, internasjonalt
konkurransedyktig og regionalt forankret flercampusuniversitet.

HSN ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og
Høgskolen i Telemark vedtatt ved Kongelig resolusjon 19.06.2015. De to tidligere høgskolenes
faglige og administrative organisering og virksomhet ble videreført under et felles styre og felles
institusjonell ledelse. 2016 var dermed et interimsår for HSN. Til grunn for fusjonen lå en rekke
grunnlagsdokumenter som skisserte overordnet profil og visjon, mulige faglige synergier og
overordnede prinsipper og premisser, inkludert flercampuskonseptet som ramme for faglig og
administrativ organisering. Med dette som utgangspunkt har styret i løpet av 2016 vedtatt strategi,
organisasjons- og ledelsesmodell, budsjettfordelingsmodell, en rekke reglement, retningslinjer og
prosedyrer, som er gjeldende fra 1.1.17. Det første driftsåret har derfor vært et interimsår der en
overordnet prioritering
har vært å opprettholde høy kvalitet i primærvirksomheten. Parallelt har det vært arbeidet med en
rekke utrednings- og utviklingsprosesser, for eksempel søknad om universitetsakkreditering, og
selvakkreditering av ny grunnskolelærerutdanning.

Styret har gjennomført 9 styremøter og to styreseminar i 2016.

I løpet av vårsemesteret behandlet og vedtok styret faglig og administrativ organisering. HSN ble
besluttet organisert i fire fakulteter med underliggende instituttstruktur som samlet blir støttet av
fellestjenester for utdanning, forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon og øvrige
administrative tjenester innenfor personal, økonomi, infrastruktur og kommunikasjon. Det ble
utarbeidet stillingsbeskrivelser for alle lederstillinger i ny struktur som utgjorde grunnlaget for
rekruttering og rettskravvurderinger. Innplasseringer og tilsettinger i høgskolens ledergruppe, proog viserektorer, dekaner og direktører var ferdigstilt i mai. Innplasseringen/tilsettinger i andre
lederstillinger ble ferdigstilt i oktober.
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Styret godkjente Årsrapport 2015 – 2016, herunder årsregnskapene for de to fusjonerte
høgskolene. Åpningsbalansen 2016 for HSN ble behandlet og godkjent av
Kunnskapsdepartementet. Styret godkjente revidert budsjett, herunder overførte midler fra forrige
år, samt fordelte 27 mill kroner i tildelte SAKS midler for 2016. SAKS midlene ble fordelt innenfor
«Universitets- og fusjonsprosjektet 2016». Hovedaktivitetene innenfor prosjektet var styring og
ledelse av fusjonen, søknadsprosess om akkreditering som universitet, medvirkning i
fusjonsprosessen, IKT tilpasninger og investeringer, sikker administrativ drift under fusjonen og
utvikling av felles forvaltning. Det vises til egen rapportering senere i årsrapporten.

Alle statlige etater og virksomheter med omsetning større enn 300 mill kroner skulle i 2016 vurdere
behovet for å etablere en internrevisjon. Begrunnet i HSNs størrelse og kompleksitet vedtok HSN å
etablere en internrevisjon. Vedtaket ble oversendt Kunnskapsdepartementet sommeren 2016.
Internrevisjonen ble implementert sammen med etablering av ny organisasjonsstruktur fra 1.
januar 2017.

HSN engasjerte et eksternt revisjonsselskap som foretok en forenklet revisjon av regnskapet pr 2.
tertial 2016, samt gjennomførte enkelte andre kontrollhandlinger rettet mot virksomhetsstyringen.
Dette for å kontrollere at regnskapskvalitet og internkontroll ble ivaretatt selv om HSN hadde en
foreløpig organisasjonsstruktur i 2016. Konklusjonen fra revisjonen var at regnskapet ga riktig
uttrykk for høgskolens finansielle stilling, var i tråd med statlige regnskapsstandarder og god
regnskapsskikk.

HSN overtok aksjer og eierposter fra de tidligere institusjonene. Styret behandlet to saker i 2016
som omhandlet endringer i eierskap i aksjer. I etterkant av vedtatte hovedregler for
økonomiforvaltningen ved HSN, behandlet og vedtok styret også retningslinjer for forvaltning av
eierinteresser. HSNs eierskap skal være faglig interessant og i overensstemmelse med
samfunnsoppdraget, overordnet strategi og støtte opp under høgskolens måloppnåelse.
Innenfor primærvirksomheten vedtok styret organiseringen av studieåret 2016 – 2017, Ph.d.forskrift, kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Styret etablerte Læringsmiljøutvalg, Utvalg
for Utdanningskvalitet med mandater, Forskningsutvalg og programutvalg for forskerutdanningene.

___
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Styret vedtok felles studieportefølje for studieåret 2017/18 i sitt møte i oktober. Ved siden av
utviklingsarbeidet har det vært stor aktivitet innenfor utdanning med interne revisjoner av studier.

Det ble i 2016 innført nytt finansieringssystem i sektoren. HSN ble som en del av dette arbeidet
valgt ut til å delta som pilotinstitusjon for å inngå en utviklingsavtale med
Kunnskapsdepartementet. Utviklingsavtalen er inngått og fastsatt i tildelingsbrevet for 2017.
Utviklingsavtalen inneholder de tre hovedområdene HSN-Profesjon, HSN-Partnerskap og HSNDigitalisering.

Utover høsten behandlet og vedtok styret hovedprinsipper for budsjett og budsjettfordeling for den
nye institusjonen, budsjett for 2017 og budsjettforslag for 2018 (satsningsforslag utenfor rammen).
Videre ble interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter, lokal lønnspolitikk,
kriterier for lokale lønnsforhandlinger samt styrehonorarer behandlet og vedtatt av styret. Det ble
også startet opp et arbeid med å etablere gjennomgående prinsipper for arbeidsplanlegging for
vitenskapelig personale. Det forventes at resultatet av dette legges fram til styrets behandling ut på
nyåret 2017.

Styret vedtok nye ved HSN i sitt møte i desember.

HSN har i 2016 arbeidet med å utvikle felles strategi og plattform for den nye institusjonen. Parallelt
med utvikling av en overordnet strategi har det blitt arbeidet med strategier for utvikling av
studieporteføljen, internasjonalisering, FoU og regional forankring. Føringer og rammer for
overordnet strategiplan ble initiert av styret på styreseminar og –møte i september.
Strategiarbeidet ble deretter videreført i linjen og gjennom to strategiseminarer hvor alle
instituttledere og seksjonssjefer deltok sammen med høgskolens ledelse. Strategiplan for HSN 2017
– 2021 ble behandlet og vedtatt av styret i desember.

Etter styrets vurdering er det gjennom 2016 lagt et solid grunnlag for høgskolens videre faglige og
organisasjonelle utvikling i tråd med den nasjonale strukturreformens intensjoner og institusjonens
amvisjoner og strategi.
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2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Visjon: Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig
Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18000 studenter og ca. 1500
ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte
campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og
samfunnsrelevante utdanninger, samt drive anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Regional og internasjonal
HSN er bredt forankret og sterkt til stede i en av landets mest spennende og dynamiske regioner.
Målet vårt er å skape verdier for den enkelte student, næringsliv, offentlig sektor og samfunnslivet
for øvrig. Midlene er utdanning og forskning. Utviklingen og gjennomføringen av forskning og
studier foregår i tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte
arenaer.

___
7

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

Tydelig til stede gjennom åtte campuser
Høgskolen er en flercampusinstitusjon med åtte studiesteder i fylkene Buskerud, Vestfold og
Telemark. Flercampusorganiseringen innebærer blant annet at ingen av campusene har 50 prosent
eller mer av den samlede studentmassen. HSN har ikke ett hovedsete, men en distribuert faglig og
administrativ ledelse. Administrative fellestjenester er også distribuerte. Fakultetene og mange av
instituttene er campusovergripende. Studieprogrammene drar veksler på kompetanse lokalisert
ved flere campuser og forskningsgrupper/forskningssentra er etablert på tvers av campusene.
Dette flercampuskonseptet er en sentral del av HSNs profil. Ambisjonen er at organisasjonsformen
med åtte likeverdige, integrerte campus som drar veksler på høgskolens samlede faglige og
administrative kompetanse og kapasitet, skal gi konkurransefortrinn. Den legger til rette for tett
samspill med omgivelsene. Det sikrer utdanningsprogrammenes og forskningens relevans. Hver
campus skal være en inngangsportal til hele høgskolen. Det styrker HSN som regional
kunnskapsaktør.

Internasjonalisering avgjørende for høy kvalitet
Høgskolen skal både være tydelig til stede i regionen og være internasjonalt konkurransedyktig.
Internasjonalisering er helt avgjørende for å lykkes i våre ambisjoner om å tilby utdanningsprogram
og utøve forskning som har høy kvalitet, og for å være en attraktiv samarbeidspartner med
omgivelsene.

Samarbeid på tvers
Samarbeid på tvers av fag og studiesteder ligger til grunn for alle HSNs alle ambisjoner og
aktiviteter.

___
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Styring og ledelse
Høgskolen i Sørøst-Norge har ekstern styreleder og rektor tilsatt av styret – ref. hovedmodellen i
Universitets og Høgskoleloven. Styreleder er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Styret har 11
medlemmer. I tillegg til styreleder er tre øvrige eksterne medlemmer oppnevnt av
Kunnskapsdepartementet. Fire medlemmer er valgt blant faglige ansatte, én er valgt blant tekniskadministrativt tilsatte og to er valgt blant studentene. Rektor er styrets sekretær og saksforbereder,
og har ansvar for å iverksette styrets vedtak.

HSN har enhetlig ledelse der rektor er faglig og administrativ leder. Det er opprettet en stab som
koordinerer rektors arbeid. Rektoratet består for øvrig av prorektor og to viserektorer. Prorektor er
rektors stedfortreder, og har særlig ansvar for regional forankring. Viserektor for utdanning og
studiekvalitet og viserektor for forskning, internasjonalisering og innovasjon har faglig og strategisk
ansvar for sine områder, og i tillegg administrativt ansvar for henholdsvis studieadministrasjonen og
FoU-administrasjonen. I tillegg har HSN fire øvrige administrative avdelinger - hhv økonomi, personal

___
9

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

og organisasjon, infrastruktur og kommunikasjon. Rektors ledergruppe består av pro- og viserektorer,
dekaner, ledere for de administrative avdelingene og stabssjef.

Faglig virksomhet
Den faglige virksomheten er organisert i to nivåer med fakulteter og institutter. Disse ledes av
dekaner og instituttledere. Det er enhetlig ledelse på alle nivåer ved HSN. For å ivareta HSNs
profesjonsprofil og sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet for samordning av de store
profesjonsutdanningene, har hvert fakultet en visedekan for profesjonsutdanning. Ved to av
fakultetene (Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Handelshøyskolen) er det
også opprettet stillinger som visedekan for FoUI. HSN har to sentrale utvalg på institusjonsnivå som
skal samordne kvalitetsarbeidet på tvers av fakultetene innenfor utdanning og forskning, hhv utvalg
for utdanningskvalitet og forskningsutvalget. Utvalgene er strategiske, samordnende og rådgivende
organ på sine felt. HSN har i samsvar med UH-loven også etablert læringsmiljøutvalg (LMU),
skikkethetsnemnd og klagenemnd.

Organisering av den faglige virksomheten
HSN har fire fakulteter med følgende studiesteder:
1. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap: Bø, Drammen, Notodden, Rauland,
Ringerike, Porsgrunn, Vestfold
2. Fakultet for helse- og sosialvitenskap: Drammen, Kongsberg, Porsgrunn, Vestfold
3. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag: Kongsberg, Porsgrunn, Vestfold
4. Handelshøyskolen: Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Vestfold

Dette innebærer at samtlige fakulteter er campusovergripende. En del av instituttene er også
campusovergripende. Instituttenes aktivitet omfatter både undervisning/veiledning og
forskning/faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid, men tyngdepunktet kan variere.

Fakultetene har hovedansvar for hver av de store profesjonsutdanningene; lærerutdanninger,
sykepleierutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk -administrativ utdanning, i tillegg til andre
utdanninger. Alle fakulteter organiserer studietilbud på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
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Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Fakultetet har om lag 490 ansatte og 6000 studenter. Fakultetet har sju institutter:


Institutt for matematikk og naturfag



Institutt for språk og litteratur



Institutt for kultur, religion og samfunnsfag



Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving



Institutt for estetiske fag



Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk



Institutt for pedagogikk

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fakultetet har om lag 300 ansatte og 3500 studenter. Fakultetet har tre institutter:


Institutt for sykepleie- og helsevitenskap



Institutt for optometri, radiografi og lysdesign



Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Fakultetet har om lag 315 ansatte og 2700 studenter. Fakultetet har seks institutter:


Institutt for natur, helse og miljø



Institutt for elektro, IT og kybernetikk



Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi



Institutt for mikrosystemer



Institutt for maritime operasjoner



Institutt for realfag og industrisystemer

Handelshøyskolen
Fakultetet har om lag 220 ansatte og 4400 studenter. Fakultetet har fire institutter:


Institutt for økonomi og IT



Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap



Institutt for økonomi, markedsføring og jus



Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
___
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Sentra og forskergrupper
Senteretableringer skal knyttes til definerte formål og vedtas i styret etter fastlagte prinsipper. Alle
fakulteter har etablert forskergrupper.

Administrativ organisering
Administrasjonen understøtter faglig virksomhet og strategiske ambisjoner. Prinsippet om
desentraliserte fellestjenester er lagt til grunn for organisering av administrasjonen. Dette
innebærer at administrative fagmiljøer er organisert i felles avdelinger, ledet av viserektorer og
avdelingsdirektører, og som hovedregel fysisk plassert nær de fagmiljøene de skal støtte.
Fellestjenestene er organisert innenfor områdene studieadministrasjon, forskningsadministrasjon,
personal, økonomi, infrastruktur og kommunikasjon. Hver avdeling har dedikerte ressurser knyttet
til det enkelte fakultet.

Desentraliserte fellestjenester skal sikre profesjonelle, robuste, effektive og gjennomgående
teknisk-administrative støttefunksjoner for å støtte opp under den faglige virksomheten. Modellen
ivaretar behovet for faglig oppdatering og at fellestjenestene samlet har nødvendig faglig bredde
som imøtekommer fakultetenes behov og eksterne krav. Samtidig skal fellestjenestene fungere som
fakultetenes sekretariat.
Førstelinjetjenester fra fellestjenester rettet mot ansatte og studenter, er fysisk distribuert til de
ulike campusene.

___
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Studietilbud på ulike nivå:
Høyskolen gjør løpende vurderinger av sin studieportefølje og antall tilbud på ulike nivå vil variere.
Tallene under gjelder for oppstart studieåret 2017.

Høyskolen har totalt 8 doktorgradsprogram.


Kulturstudier



Markedsføringsledelse



Mikro- og nanosystemer



Nautiske operasjoner- fellesgrad



Pedagogiske ressurser og læreprosesser



Personorientert helsearbeid



Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk



Økologi

HSN har 34 akkrediterte studieprogram på masternivå.
Enkelte program har tilbud både om heltid/deltid, og andre har både campusbasert og nettbasert
tilbud. I noen masterprogram er det flere studieretninger. Totalt utgjør dette 55 akkrediterte tilbud
på masternivå.

På Bachelor-nivå har HSN totalt 88 studier. Også på dette nivået er flere av tilbudene både på heltid
og deltid og tilbys både på campus og nettbasert.
___
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3. Årets aktiviteter og resultater
3.1. Resultatene på nasjonale styringsparametere og vurdering av
disse

Resultat

Resultat

Mål

Mål

2015

2016

20161

20172

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
Andel bachelor-kandidater som

52,2%

52%

52%

65%

40,6%

43%

40%

65%

85,7%

57,6%

80%

80%

3,9

4,0

4,1

4,1

35,3

34,3

37

35

-

0,60

0,75

0,80

Ikke tilgjengelig

2,18

3,0

3,0

0,36

0,37

0,40

0,50

gjennomfører på normert tid
Andel mastergrads-kandidater
som gjennomfører på normert
tid
Andel PH. D.-kandidater som
gjennomfører innen seks år
Skår3 på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten
Faglig tidsbruk (timer) per uke
blant heltidsstudenter
Antall publikasjonspoeng per
faglig årsverk
Verdien av Horisont 2020kontrakter per FoU-årsverk
(i 1000 €)
Andel utreisende
utvekslingsstudenter på

1

Kun for dem som har satt opp et måltall
Kun for dem som har satt opp et måltall
3
Skala fra 1-6
2

___
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Erasmus+ av totalt antall
studenter
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
Andel mastergradskandidater

83,2%

-

-

85%

38,21

51,12

55

65

117,53

105,06

135

120

28%

-

-

30%

sysselsatt i relevant arbeid et
halvt år etter fullført utdanning4
Bidragsinntekter fra
Forskningsrådet per faglig
årsverk5
Andre bidrags- og
oppdragsinntekter per faglig
årsverk6
Andel forsknings-innsats i MNTfag7

Sektormål 3: God tilgang til utdanning
Kandidattall på helse- og lærerutdanningene
Mål 2016

Resultat 2016

Helseutdanningene:
AIOK

51

36

Jordmor

20

39

Radiograf

20

15

Sykepleier

226

388

Tannpleier

20

0

Vernepleier

45

46

232

218

Lærerutdanningene:
Barnehagelærer

4

NIFUs undersøkelse gjennomgøres hvert annet år, ingen resultater for 2016
I 1000 kr
6
I 1000 kr
7
Av FoU-utgifter totalt – ref. NIFU
5

___
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GLU 1-7

138

115

GLU 5-10

86

107

PPU/PPU-Y

190

207

Faglærer

68

49

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
Antall studiepoeng per faglig

12,9

12,3

12,3

12,5

27,05%

28,24%

27%

32%

12,65%

13,14%

14%

11%

årsverk
Andel kvinner i dosent- og
professorstillinger
Andel midlertidig ansatte i
undervisnings- og
forskerstillinger

Vurdering:
Oppnådde resultater kommenteres i gjennomgang av virksomhetsmålene fra side 18.

3.2. Resultatrapportering på virksomhetsmål og vurdering av
måloppnåelse
Virksomhetsmål 1.1:
HSN skal tilby et godt utdanningsmiljø med gode lærings- og vurderingsformer som sikrer faglig nivå
og bidrar til høyt læringsutbytte og god gjennomstrømming.

HSN har god infrastruktur på sine 8 campus og driver aktiv videreutvikling av campusene for å sikre
godt fysisk læringsmiljø. HSN legger i sitt arbeid med å utvikle studiekvalitet, studieproduksjon og
gjennomstrømming vekt på å benytte de muligheter det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har.
Fakultetene vurderer sammenhengene mellom læringsutbyttebeskrivelser og lærings- og
vurderingsformene som er benyttet i de enkelte studieprogram. Utvalg for utdanningskvalitet har
arbeidet aktivt for å følge opp dette, blant annet ved å gjennomføre periodiske revisjoner med
fagfellevurderinger av et utvalg studieprogram.

___
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Styret har nedsatt delegasjoner til Utvalg for utdanningskvalitet og viserektor for utdanning og
studiekvalitet for å sikre at nødvendige prosedyrer gjennomføres ved opprettelse, revisjon,
nedleggelse og periodisk gjennomgang av studieprogram.

I 2016 ble den gradsgivende studieporteføljen gjennomgått med fokus på følgende faktorer:


Faglig bærekraft



Kandidatproduksjon



Økonomisk bærekraft

Gjennomgangen bekreftet at alle studieprogram, om enn i varierende grad, hadde tilstrekkelig
andel førstekompetanse i fagpersonalet slik det ble kartlagt gjennom arbeidsplanleggingen. Flere av
programmene hadde utfordringer i forhold til kandidatproduksjon de siste fem år. Dette medførte
at styret vedtok 0-opptak på noen programmer slik at en kunne ta en grundigere gjennomgang av
disse. I tillegg ble fakultetene pålagt å lage tiltaksplaner for utdanninger med svak
kandidatproduksjon.
En stor andel av høyskolens studieprogram har krav om praksis. For lærerutdanningene er de reelle
og formelle rammene i praksis og praksisveiledning slik at høyskolen har god kontroll på kapasitet
og læringsutbytter. Dette er mer utfordrende for de helsefaglige utdanningene der kapasiteten i
praksisfeltet er en flaskehals i utdanningene også sett i forhold til samfunnets behov for
helsepersonell.
Høyskolen har opparbeidet seg en stor portefølje på nettbaserte studier. Dette området er i 2016
også utvidet til flere av høyskolens fagområder, og det er stor fremdrift i utvikling av digitale
lærings- og vurderingsformer.

Virksomhetsmål 1.2:
HSN skal bedre kvaliteten i forsking og utdanning ved å etablere og videreutvikle flerdimensjonale
internasjonale samarbeidsrelasjoner med noen utvalgte universiteter og med tydelig forankring i
fagmiljøene.

HSN utviklet i 2016 en egen strategi for internasjonalisering. Denne ble vedtatt av Høyskolens styre
i juni 2016, og er én av fire delstrategier som støtter opp om høyskolens hovedstrategi. De fire
delstrategiene gjelder hhv internasjonalisering, FoUI, EU og utdanningskvalitet.
___
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De sentrale punktene i internasjonaliseringsstrategien omhandler internasjonale avtaler og
nettverk, internasjonalisering av studieprogrammene, og internasjonalisering som et moment i
høyskolens rolle som regional utviklingsaktør.
HSN vil i perioden 2017-2020 følge opp denne strategien gjennom følgende tiltakene:


Et eget prosjekt med fokus på tilrettelegging for gjensidig studentmobilitet og
kvalitetssikrede, relevante avtaler for alle HSNs gradsprogrammer. Det er svært stor
variasjon i hvilken grad de ulike studieprogrammene har faglig relevante og gode avtaler for
mobilitet, og hvorvidt de er tilrettelagt for gjensidig mobilitet for rekruttering av
internasjonale studenter. Spesielt profesjonsutdanningene har et potensial for å utnytte
avtaleporteføljen bedre.



Gjennomgang av studieporteføljer og studieplaner med faglig fokus på gjennomføring av
internasjonale perspektiver i utdanningene og internasjonalisering av pensum



Systematisk tilrettelegge for å inkludere internasjonale gjesteforelesere og -forskere som en
del av undervisningsopplegget innenfor ulike emner, og større inkludering av vitenskapelig
ansatte fra partnerinstitusjoner i det faglige arbeidet.



Etter fusjonen mellom HiT og HBV har HSN i alt rundt 370 bilaterale avtaler som muliggjør
mobilitet og faglig samarbeid. Høyskolen vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hele
avtaleporteføljen – målsettingen er kvalitetssikrede avtaler med god relevans for
studieprogrammene, samt satsing på strategiske, utvalgte partnere

Studentmobilitet og engelskspråklige programmer
I 2016 tilbød HSN i alt:


8 ph.d. utdanninger med undervisning på engelsk og internasjonal rekruttering



13 internasjonale gradsutdanninger på engelsk (BA + MA)



46 semesterprogrammer på engelsk for utvekslingsstudenter innen ulike fagområder, på
minimum 30 studiepoeng hver



3 internasjonale sommerskoler for egne og partneruniversitetenes studenter, helt eller
delvis utviklet i samarbeid med partnerinstitusjoner i utlandet

Mobilitet på ph.d.-nivå er i større grad enn tidligere etterspurt blant fakultetenes ph.d.-kandidater,
men mulighetene er ikke godt nok utnyttet per i dag. HSN vil i løpet av 2017 starte et systematisk
___
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arbeid med å få på plass gode ordninger og avtaler for ph.d.-mobilitet knyttet til de ulike
programmene.
HSN

Inngående mobilitet

Utgående mobilitet

Sum

382

245

Mobilitet av kortere varighet
Mobiliteter av kortere varighet er registrert der hvor studentene tar praksisopphold i utlandet, som
regel av 1-2 måneders varighet, eller sommerskoler som arrangeres i HSNs regi i samarbeid med
partnerinstitusjoner internasjonalt. Mobiliteter er også registrert der hvor fagmiljøene deltar i ulike
former for internasjonale prosjekter med studentmobilitet av kortere varighet; 1-2 uker. Disse
prosjektene er av stor betydning for den enkelte student og den faglige utviklingen innenfor det
enkelte emne/studieprogram.

Type mobilitet

Antall ut

Antall inn

Sommerskolen i Mostar,

63

24 inn

10

40

15

-

Praksisopphold 1-2 mnd

29

-

Deltakelse internasjonale

19

59

6

1

Bosnia-Hercegovina
Internasjonal sommerskole,
Campus Ringerike
Deltakelse internasjonale
workshops og prosjekter ved
partnerinstitusjoner
internasjonalt/ved HSN

workshops og prosjekter ved
partnerinstitusjoner
internasjonalt/ved HSN
Praksisopphold 1-2 mnd

___
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Ansattmobilitet
HSN har jobbet med å få på plass nye rutiner for ansattmobilitet og har hatt et økende antall
ansatte på kortere utvekslingsopphold, spesielt gjennom Erasmus+, men også Nordplusprogrammet.
Program

Antall

Erasmus+

37

Nordplus

31

Når det gjelder opphold ved institusjoner med ulike bilaterale avtaler, nettverks- eller
fellesgradssamarbeid utenom Nordplus og Erasmus+, er det registrert i alt 82 kortere opphold. Det
faktiske antallet er imidlertid høyere, da fagmiljøene ikke alltid rapporterer inn aktivitetene
systematisk. Ansatte på lengre opphold (3-12 måneder) er heller ikke systematisk rapportert.
HSN vil arbeide med å få på plass et felles, internt rapporteringssystem for bilaterale mobiliteter
utenom Erasmus/Nordplus, samt lengre mobilitetsopphold i 2017.

Eksternfinansierte programmer for internasjonalisering og oppfølging av KDs
prioriteringer
Når det gjelder deltakelse i eksternfinansierte programmer, har HSN arbeidet aktivt og målrettet
med å etablere kunnskap internt i organisasjonen for søknad om midler fra ulike programmer.
Høyskolen har markert seg med deltakelse i programmer som Nordpart, UTFORSK, Nordamerika og
Eurasiaprogrammet, i tillegg til økende deltakelse i Erasmus+ og mottok i 2016 SIUs pris som beste
Erasmus-institusjon. Bakgrunnen for utmerkelsen var tydelig økning i både mobilitet og
prosjektdeltakelse innenfor Erasmus+.

Følgende nye prosjekter og programmer fikk i 2016 midler:
Prosjekt

Partner

NORPART

UNAN Esteli, Nicaragua
University of Peradinya, Sri Lanka
Universidad del Valle, Guatemala
Ho Chi Minh University of Technology, Vietnam

___
21

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

UTFORSK

Huazhong University of Science and Technology, Hubei
University, Harbin Institute of Technology, Huazhong
Agricultural University, Kina

UTFORSK-CAPES

UERJ + State military college, Rio, Brasil

NORDAMERIKA-PROGRAMMET

University of California, Berkeley, USA
Molloy College, USA
CSU Dominguez Hills, USA

EURASIAPROGRAMMET

Bishkek Academy of Finance and Economics, Kirgisistan
State University of Medicine and Pharmac; Moldova
National Technical University of Ukraine, Ukraina

ERASMUS+
Kapasitetsbygging

Koordinator: HSN

(prosjektleder)
Kapasitetsbygging (partner)

Koordinator: Glasgow Caledonian, UK

Kapasitetsbygging (partner)

Koordinator: Technical University of Sofia, Bulgaria

Strategiske partnerskap

Koordinator: Provincia di Livorno, Italia

(partner)
Strategiske partnerskap

Koordinator: University of Thessaloniki, Hellas

(partner)
Global mobilitet

Bosnia-Hercegovina: Dzemal Bijedic University of Mostar,
Georgia: Shota Rustaveli University, Batumi,
Guatemala: Universidad del Valle
Kosovo: University of Prishtina
Russland: Russian State University of Tourism and Services
Serbia: University of Belgrade
Ukraina: National Technical University of Ukraine.

I tillegg deltar HSN i High-North programme, Nordic Master programme og i flere Nordplusnettverk, både som koordinator og partner. Den totale deltakelsen er bred, og alle fakulteter er
representert. Prosjektfinansieringen muliggjør videre arbeid med mobilitet blant ansatte og
studenter, og faglig utvikling som kommer både fagmiljøene, deres studieprogrammer og
___
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studentene til gode, noe som vil få ringvirkninger for internasjonaliseringsarbeidet i årene som
kommer.
HSN vil i gjennomgang av sin avtaleportefølje se på avtaler innenfor Europa for videreutvikling i
Erasmus+, samt BRIKSJ-landene. Oppfølging av KDs Panorama-strategi med økende trykk på
arbeidet mot HSNs allerede eksisterende nettverk i Kina, India, Brasil og Sør-Afrika står sentralt i det
videre utviklingsarbeidet ved høyskolen.

Virksomhetsmål 1.3:
HSN skal sikre grunnutdanningene et relevant og forskningsbasert fundament hvor høyskolens egne
doktorgradsprogrammer er viktige byggesteiner.

HSN arbeider aktivt med studieporteføljeutvikling. Dette er også en bærebjelke i kvalitetssystemet. I
2016 er det gjennomført en studieporteføljegjennomgang som beskrevet under virksomhetsmål
1.1.

Hovedstrukturen i høyskolens porteføljetenking er «pyramiden»: Bachelorprogrammene skal
rekruttere til masterprogrammene som igjen skal rekruttere til ph.d. programmene. Det medfører
at for de fleste studieprogrammene så har de faglige kjerneområder en rød tråd fra bachelor til
ph.d. programmene.

HSN har i dag åtte akkrediterte ph.d programmer der Fakultet for teknologi, naturvitenskap og
maritime fag har fire program, Humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap har to program, mens de
to siste fakultetene har ett hver. Programmene har ulik bredde. Innen helsefagene dekker
programmet en omfattende del av fagfeltene i fakultetets bachelor- og masterprogrammer.
Handelshøyskolens ph.d. i markedsføringsledelse er betydelig smalere, men her arbeides det med å
utvikle den faglige kjernen i programmet slik at det også kan dekke de sentrale fagområdene for
studieporteføljen i fakultetet. De fire programmene på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og
maritime fag dekker på en god måte alle dette fakultetets underliggende fagområder.
Ved arbeidsplanlegging er det lagt føringer for at fagpersoner på professor-, dosent- og førstenivå
også skal ha oppgaver på bachelor- og masterprogrammene for å sikre forskningsbasert utdanning i

___
23

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

alle studieprogrammer. Dette arbeidet vil forsterkes når arbeidet med studieporteføljeutvikling
videreføres.

Virksomhetsmål 1.4:
HSN skal prioritere tverrfaglig og praksisnær forskning som støtter opp under høyskolens
utdanningsprofil og som samtidig møter regionale og nasjonale kompetansebehov.

HSNs forskning og faglig utviklingsarbeid skal være internasjonalt konkurransedyktig og
kjennetegnes av et tett samarbeid med samfunns- og næringsliv, både regionalt og nasjonalt. Det
vises til HSNs Strategi for forskning og faglig utvikling (FoU), som sammen med høyskolens strategi
for internasjonalisering skal bygge opp under høyskolens hovedprofil.

For å sikre samspill mellom FoU og utdanningsvirksomheten understreker strategien blant annet at
høyskolen skal prioritere forskning og faglig utviklingsarbeid som bygger opp under høyskolens
utdanningsprogram, forskningsaktive ansatte skal delta i undervisningen på alle nivå,
utdanningsprogrammene skal formidle anerkjent relevant og oppdatert FoU-basert kunnskap,
studentene skal involveres i forskning- og faglig utviklingsarbeid og internasjonaliseringen skal
prioritere flerfibret samarbeid som integrerer forskning, utdanning og kompetanseutvikling.
Samspillet mellom FoU og utdanningsprogrammene sikres blant annet gjennom anvendt,
profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor prioriterte områder.

Ved barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene, prioriteres blant annet barnehageforskning
og skoleforskning som er pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk orientert. Et tyngdepunkt er
forskning knyttet til pedagogiske ressurser og læreprosesser. Ved siden av kunstnerisk
utviklingsarbeid er skaping av mening og uttrykk gjennom materialer og gjensidigheten mellom
teknologi, estetisk praksis og identitetsprosesser sentrale forskningsområder innenfor de estetiske
fagene.

Tverrfaglig forskning som integrerer element fra fag som kulturanalyse, historie, kunsthistorie,
antropologi, sosiologi, idéhistorie, filosofi, kultursosiologi, etnologi, litteraturvitenskap,
musikkvitskap, religionshistorie, språkfag og estetisk skapende og utøvende fag bygger opp under
___
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høyskolens kulturstudier. Forskningen fokuserer på kulturforståelse, kulturpolitikk,
kulturproduksjon, estetisk praksis, kulturdidaktikk og kulturdanning. Forskningen innenfor idrett og
friluftsliv er praksisnær og først og fremst knyttet til studier av fysiske egenskaper og fysisk
kapasitet, coaching og bevegelse og meningsdannelse i ulike fysiske kontekster.
I de helse- og sosialvitenskapelige miljøene favner forskningen helse- og sosialarbeid i et
livsløpsperspektiv på person-, organisasjon- og systemnivå, med en tydelig personorientert
forankring. Den personorienterte profilen er grunnleggende for all FoU og utdanning på alle nivåer.

De bærende pilarene i personorientert forskning er:


Studier av kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste gjennom
samhandling og oppgavedeling



Studier av helsefremmende og forebyggende arbeid



Studier av psykisk helse og rus



Studier av optikk, syn og øyehelse

Forskningsområdene bygger opp under relevante studieprogram.

Når det gjelder utdanningene innen barnevern, vernepleie, og forebyggende arbeid med barn og
unge foregår det i særlig grad forskning på følgende fem forskningsområder:


Barndom, migrasjon og barnevern



Velferdsstatens transformasjoner i kommunalt tjenesteperspektiv



Velferdsstat og funksjonshemming



Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap



Ung i Telemark

Forskere som deltar i denne forskningen er alle aktive i undervisning på flere av utdanningene
(bachelor og master), og studenter deltar aktivt i flere av forskningsprosjektene og skriver masterog bacheloroppgaver med bakgrunn i innsamlet empiri. Videreutdanningene kan også knyttes til
denne forskningen (barnevern i minoritetsperspektiv, samhandlende lederskap, og samspill og
tilknytning).

___
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Ved de teknologiske, naturfaglige og maritime fagområdene har forskningen en anvendt og
næringsrettet forskningsprofil. Sentrale forskningsområder innenfor er BioMems, mikro- og
nanofabrikasjonsmetoder, elektronikk- og sensorteknologi, energihøsting, optiske mikrosystemer,
mikro-nano pakketeknologi, energi, vannkraft og vannforsyning, CO2-fangst, prosessteknologi,
automatisering og systems engineering. Innenfor det naturvitenskapelige området er
sammenhenger mellom ulike miljøpåvirkninger og økologiske og evolusjonære prosesser sett i
forhold til genetisk struktur og seleksjon, et sentralt forskningsområde. Samtidig organiserer
fagområdene også mer disiplinorientert matematisk forskning. Den maritime forskningen er
profesjonsrettet med sterke bånd til maritim næring. Forskningen fokuserer på menneske-maskinrelasjonen, human factors, sikkerhet og metoder for og effekter av opplæring.

I de administrative og økonomiske fagmiljøene er forskning knyttet til doktorgradsprogrammet i
markedsføringsledelse et tyngdepunkt, sammen med innovasjon og ledelse.
Siviløkonomutdanningen er en generalistutdanning som henter emner og forskningstilnærminger
fra Handelshøyskolens faglige bredde. Sentralt her er studier av reiseliv spesielt og næringsanalyse
generelt. Det drives dessuten forskning innenfor områdene beredskap og krisehåndtering,
medborgerskap og menneskerettigheter og innovasjon og ledelse. Studier av velferdsstaten,
kulturarv og samtidshistorie med vekt på politikk og økonomi, er også sentrale områder i
forskningsvirksomheten. Det drives også faglig/pedagogisk utviklingsarbeid innenfor jus. FoUvirksomheten skal bygge opp under studieprogram også på bachelor- og master-nivå.

Virksomhetsmål 1.5:
HSN skal øke kvaliteten på etablerte doktorgradsutdanninger gjennom å vektlegge inntakskvalitet,
veiledning og progresjon.

På institusjonsnivå har HSN i 2016 fokusert på arbeidet med kvalitetsutvikling av
doktorgradsutdanningene gjennom etablering av et felles ph.d.-veilederutviklingskurs, utforming av
en digital ph.d.-håndbok og implementering av et kvalitetssystem tilpasset forskerutdanningen.
Det er generelt god søkning til stipendiatstillingene. Det lyses ut bredt, både nasjonalt og
internasjonalt. Opptaksgrunnlaget indikerer en god fordeling av rekruttering fra masterprogrammer
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på høgskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt. Det ble tatt opp totalt 39 ph.d.-kandidater
til HSNs åtte ph.d.-programmer i 2016.
Utvikling av veilederkompetansen for veiledere på ph.d nivå er et satsningsområde ved HSN, og det
er planlagt en videreføring av kursene på institusjonsnivå i 2017.
Arbeidet med harmonisering og samordning av rutiner er videreført i et administrativt ph.d.-forum
som ledes av FoU-seksjonen. Ph.d.-forumet har utformet av kvalitetsrutiner for
doktorgradsutdanningen, og en interaktiv ph.d.-håndbok som lenker til kvalitetsrutiner og skjema
for ph.d.-utdanningen, samt relevante ressurser relatert til de ulike delene av ph.d.-løpet.
Det gjennomføres midtveisevalueringer og det er innført årlige progresjonsrapporter på alle
doktorgradsprogrammene. Alle ph.d.-kandidatene skal inkluderes i en forskergruppe, og det
arbeides med å sikre at kandidatene så tidlig som mulig i løpet blir inkludert i en relevant
forskergruppe. I tillegg til å styrke veilederkompetansen er dette viktige tiltak for å sikre progresjon
og gjennomstrømming.

Høsten 2016 innførte HSN en årlig elektronisk evaluering av ph.d.-programmene. Undersøkelsen
består av tre deler og besvares etter gjennomført: 1) opptak og oppstart, 2) midtveisevaluering 3)
prøveforelesning og disputas. Innføringen av denne undersøkelsen er viktig for det kontinuerlig
arbeidet med å sikre programmenes kvalitet og relevans, kartlegge og gjennomføre tiltak som sikrer
progresjon, gjennomstrømming og god oppfølging av ph.d.-kandidatene gjennom hele ph.d.-løpet.

Virksomhetsmål 2.1
HSN skal utvikle og forsterke samarbeid og kontakt med regionalt og nasjonalt samfunns- og
næringsliv.

2016 har vært et år hvor HSN sin faglige og administrative organisasjon er bygget samtidig som de
mange samarbeidsrelasjoner de to institusjonene tidligere hadde, er ført videre og videreutviklet.
Samtidig har opp mot 18 000 studenter fått sin planlagte utdanning.

I visjonen heter det at «HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt
universitet». I det ligger at vi skal ta hele regionen i bruk til kunnskapsutvikling og –deling. HSN
tilhører en region som favner et mangfoldig næringsliv som strekker seg fra globale industrielle
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konsern til små og mellomstore virksomheter innenfor en rekke bransjer. Frivillig og offentlig sektor
favner også vidt, og potensialet for nære samarbeidsrelasjoner preget av høy kvalitet er betydelige.
Det betyr også at kunnskap som produseres gjennom forskning, utdanning og formidling ved HSN,
må holde høy internasjonal kvalitet dersom HSN skal være attraktiv som samarbeidspartner. Det
har vært et viktig mål gjennom 2016 og vil være styrende for alt arbeid også fremover.

Viktige verktøy og modeller er identifisert og etablert gjennom 2016. HSN Partnerskap og HSN
Profesjon, prosjekter identifisert og utviklet sammen med Kunnskapsdepartementet, er blant disse
og vil åpne nye og viktige måter å samarbeide med samfunns- og næringslivet i regionen på.
Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ble ikke etablert i 2016, men planlegges etablert i første
halvår 2017. Modellen for et RSA er imidlertid mye diskutert gjennom 2016, og HSN vil sikre seg at
dette blir en relevant og funksjonell måte strategisk å samhandle med samfunns- og næringsliv i
regionen på.

Som utdypet under virksomhetsmål 2.2 er det tatt initiativ overfor kommunal og fylkeskommunal
sektor for å sikre politisk og forvaltningsmessig forankring i forhold til HSNs ambisjoner om
samarbeid og forankring.

Virksomhetsmål 2.2:
Høyskolens tilstedeværelse på åtte studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark skal gjøre den til en
tydelig og selvsagt samarbeidspartner innenfor utdanning og forskning, noe som skal bidra til økt
innovasjon, vekst og verdiskaping i vår region.

HSN kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv i regionen. Dette står derfor svært
sentralt i HSN sine strategidokumenter som er utarbeidet gjennom året. I Strategi for regional
forankring heter det blant annet at studenter og ansatte skal «involveres på forskjellig vis og stå
frem som ressurser for regionalt samfunns- og arbeidsliv. HSN skal oppleves som en nær, dynamisk
og utviklingsorientert samarbeidspartner». Utdanning og anvendt forsknings- og utviklingsarbeid tar
utgangspunkt i en dialog med offentlig og privat sektor, både gjennom etablerte arenaer, nettverk
og konkrete prosjektsamarbeid som de tidligere høyskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark
hadde utviklet over tid.
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I løpet av 2016 er det utarbeidet et solid strategisk fundament for å oppfylle dette målet. Det er tatt
initiativ til et samhandlingsforum for vertskommunene for HSN sine åtte studiesteder. HSN har tatt
initiativ til å videreutvikle samarbeidet med de tre fylkeskommunene i vår region og berede
grunnen for økt samhandling disse imellom, ikke minst gjennom NFR sitt program FORREGION.
De tidligere høyskolenes betydelige arbeid med aktiviteter knyttet til entreprenørskap og
innovasjon er videreført gjennom 2016 og koordineres gjennom en strategisk satsing for å gjøre
HSN til et «entreprenørielt universitet»; en kategorisering av en høyere utdannings- og
forskningsinstitusjon som er i ferd med å få fotfeste internasjonalt. I tillegg er det tatt initiativ
gjennom 2016 som f.eks etablering av konseptene «Demola» og Senter for sosialt entreprenørskap
og samskapende sosial innovasjon (SESAM). Førstnevnte er et samhandlingsverktøy for å løse
oppgaver i samfunns- og næringsliv hvor tverrfaglige studentgrupper, virksomheten og HSN
veiledere er aktørene. SESAM er et pionerprosjekt for å øke kunnskapen om et raskt voksende felt i
velferdssamfunnet.

Virksomhetsmål 2.3:
HSN skal være en viktig formidler av ny og relevant kunnskap til arbeids- og samfunnsliv regionalt og
nasjonalt. Små og mellomstore bedrifter skal være en spesielt viktig målgruppe.

Høyskolen er i løpet av 2016 organisert for å legge til rette for forskningsformidling:
1. Dedikerte kommunikasjonsmedarbeidere jobber med forskningsjournalistikk og –formidling
i et tett samarbeid med FoI-administrasjonen. Slik fanger man opp de gode
forskningshistoriene og promoterer dem i ulike medier og på ulike arenaer.
2. HSNs medlemskap i forskning.no gir også forskerne mulighet for en direkte og populær
kanal til omverdenen.
3. HSN deltar i den nasjonale festivalen Forskningsdagene, der målet er å skape begeistring og
forståelse for forskning. De siste årene har høyskolens arrangementer i stadig større grad
brukt prinsippet om å møte folk der de er – eksempelvis i byer, på arbeidsplasser,
biblioteker, kaféer og skoler. På denne måten har både skolebarn, familier, eldre og andre
med fri på dagtid, næringsliv og offentlig sektor fått oppleve forskningsformidling på nært
hold fra høyskolens ansatte. Som en del av Forskningsdagene har også høyskolens
stipendiater hvert år fått muligheten til å promotere seg selv og få ekstra opplæring i
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forskningsformidling. Aktuelle arenaer for stipendiatene er Forsker på scenen (foredrag),
Forsker på nett (film) og Forsker Grand Prix (nasjonal formidlingskonkurranse). I 2017
planlegger HSN å arrangere Forsker Grand Prix sammen med andre universiteter og
høgskoler.
4. Andre utvalgte grupper vil også få tilbud om ekstra trening i formidling. Eksempler på det er
deltakerne i HSNs prosjekt for bedre kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger (KLOK), og
Toppforsker-satsningen der 16 utvalgte forskere vil utrustes til å bli enda sterkere og mer
synlige forskere og representanter for sitt fagområde.
5. HSN sine mer faglige og temabaserte seminarer og konferanser er åpne for publikum og
prioriterte målgrupper. Eksempler er seminarer rettet mot næringslivet i en region,
temabaserte seminarer rettet mot ulike samfunnsproblemer, samt kunnskapsformidling på
høgskolebibliotekene både på dagtid og kveldstid.
6. Ansatte ved HSN oppmuntres til å formidle sin forskning og kunnskap også på individuell
basis. Formidlingsbidrag kan på frivillig basis registreres i databasen CRIStin, men er derfor
ikke fullstendig, noe som gjør det vanskelig å sammenligne denne aktiviteten kvantitativt
med andre institusjoner. Dataene kan likevel brukes til å gi en pekepinn på aktivitet. HSN var
registrert med totalt 307 formidlingsbidrag i CRIStin i 2015. Disse fordeler seg på mange
typer formidlingskategorier som eksempelvis populærvitenskapelige artikler, kronikker,
lærebøker, debattbidrag, intervjuer i media og digitale læremiddel (Tilstandsrapport for
høyere utdanning 2016).

Inn mot SMB og andre bedrifter skjer kunnskapsformidling på en rekke måter, gjerne integrert i
samarbeidsprosjekter av forskjellig slag. Veldig ofte er det oppgaver på bachelor- og
masterstudiene som ivaretar kunnskapsutvikling og –overføring, men det finnes også mange
eksempler på andre samhandlingsformer hvor kunnskapsformidling er målet.

Virksomhetsmål 2.4:
HSN skal sikre en fortsatt god faglig utvikling gjennom å øke ekstern nasjonal og internasjonal
finansiering av forskningsaktivitetene.
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De største forskningsressursene i HSN er kombinerte undervisnings- og forskerstillinger finansiert
over grunnbevilgningen. Regnskapstallene i den nasjonale FoU-statistikken viser at HSN i 2015
anvendte 352 millioner kroner av total omsetning til FoU. 34 prosent av ressursene var midler fra
ulike eksterne kilder.
HSN har per i dag følgende ni gaveprofessorater:


Redningsselskapet innenfor området beredskapsledelse



Buskerud fylkeskommune/Næringslivet på Ringerike innenfor markedsførings-ledelse



Kongsberg Maritime innenfor området Maritime human factors



Wilhelmsen innenfor området LNG (maritim virksomhet)



Kongsberggruppen innenfor området Embedded systems



Kongsberg Defence innenfor området kybernetikk



Vestfold fylkeskommune innenfor området Maritime training



Buskerud fylkeskommune innenfor området Subsea/System Engineering



Buskerud fylkeskommune innenfor karriereveiledning

Gavene gir finansiering fra fire til seks år, deretter overtar HSN finansieringen av professoratene.
Flere nye initiativ er under utredning. Gaveprofessorater styrker FoU-virksomheten og er også
uttrykk for kontakt og samhandling med privat og offentlig sektor.

HSN har relativt høy andel næringslivs-finansiering. Dette samsvarer godt med profilen som
arbeidslivsorientert institusjon. I 2015 var andelen forskningsfinansiering fra næringslivet 5,4
prosent.

Forskningsfinansering i 2015 fordelt på ulike kilder. Prosent. Kilde: NIFU Totalt

Høgskolen i

Offentlig

Næringslivet

Utlandet

Annet

Totalt

91,8

5,4

0,1

0,4

97,7

Sørøst-Norge
Kilde: FoU-statistikken/NIFU (Statistikken over er den sist tilgjengelige på området)

Gjennom 2016 er det tatt flere initiativ for å styrke relasjonene mot offentlig, privat og frivillig
sektor, både i bredde og dybde. Det gjøres ikke minst med tanke på å øke andel ekstern finansiering
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ved HSN. Et strategisk rettet arbeid inn mot potensielle partnere forventes å få en effekt over tid.
Det arbeides aktivt fra HSN sin side for å støtte fagmiljøene i deres arbeid for å øke antall
forskningssøknader mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Et bredt nettverk av mulige
partnere å skrive søknad sammen med, er helt nødvendig. Det er derfor grunn til å tro at 2016 har
fortsatt denne utviklingen. Arbeidet for å videreføre dette vil fortsette i 2017.

Virksomhetsmål 3.1:
HSN skal innenfor sin hovedprofil ha studietilbud til unge utdanningssøkende både i bredde og dybde
og skal utdanne gode kandidater som samfunnet har behov for. Fagprofilen skal kjennetegnes av
arbeidslivets behov og være profesjonsorienterte.

Høyskolen har mer enn 130 gradsgivende studieprogrammer og et enda større antall kortere
utdanningstilbud. Av de kortere utdanningstilbudene har høyskolen en relativt stor andel betalingsog oppdragsstudier. Tilbudene er spredt over høyskolens tre vertsfylker og åtte campus.
Hovedtyngden av studentmassen på bevilgningsfinansierte studie er innenfor de store
profesjonsutdanningene som grunnskolelærer-, barnehagelærer-, sykepleier-, ingeniør-, maritim-,
økonomi- og IT utdanninger. Innenfor alle disse utdanningene er det formelle og uformelle
kontakter med relevant arbeidsliv for å sikre at programmene i seg selv har riktig innretning i
forhold til arbeidslivets behov og at studentene sikres god kontakt med arbeidslivet gjennom sine
studier. Høyskolen har også en rekke andre studietilbud som er rettet inn mot arbeidslivets behov,
men som ikke direkte er knyttet til det som tradisjonelt regnes som profesjonsutdanninger. Et
eksempel på det siste er høyskolens studietilbud retter mot kultur. De formelle arenaene for
strukturert kontakt med arbeidslivet er for eksempel partnerskoler og partner barnehager,
formaliserte avtaler med skoleeiere, bransjeråd for ingeniørutdanninger og egne stående
rådgivningsutvalg med representasjon fra næringsliv og regional forvaltning.

Høyskolen har noen studietilbud som tradisjonelt regnes som disiplinorienterte for eksempel
sosiologi og historie. Det er satt i gang arbeid med å utvikle disse studieprogrammene inn mot de
samfunnsområder der høyskolen har tunge profesjonsutdanninger. Et av flere eksempler på dette
er historie som utvikler innretning mot økonomisk historie, helsehistorie og lærerutdanning i form
av en lektorutdanning i historie.
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For å styrke koordinering av de store profesjonsutdanningene er det for alle disse etablert stillinger
som visedekan. Disse startet sitt arbeid i 2016.

Virksomhetsmål 3.2:
HSN skal innenfor sin hovedprofil utvikle relevante utdanningstilbud til mennesker i alle faser av en
yrkeskarriere og voksenlivet for øvrig.

Høyskolen har en stor portefølje av tilbud innen etter- og videreutdanningssegmentet. Disse
tilbudene benytter seg av de finansieringsformer som er tilgjengelige for høyskolen alt etter
tilbudets målgruppe og profil. Kvaliteten på disse tilbudene har i prinsippet samme kvalitet og følger
de rammer for kvalitetssikring som høyskolens gradsgivende tilbud.

Aktiviteten på etter- og videreutdanningsområdet er spesielt stor i forhold til lærer-, økonomi og
ledelse- og maritime utdanninger. Den er i en modningsfase i forhold til de helsefaglige
utdanninger, men på det området er det etablert spesialistutdanninger innen flere kliniske områder
de siste årene. Disse har god søkning og stor interesse hos studenter som har bachelorutdanninger
innen helse- og omsorgsprofesjoner. Dessverre kan det synes som om avtakere i spesialist- og
kommunehelsetjenesten til nå er mer avmålte til disse utdanningene, spesielt når de er på
masternivå.

Innen tekniske utdanninger har etter- og videreutdanningsaktiviteten potensiale for videreutvikling.
Gjennom blant annet HSN-Partnerskap, regner høyskolen med å få et bedre inngrep også med
dette utdanningsfeltet.

Høyskolen vil i løpet av 2017-18 utvikle en samlet policy for etter- og videreutdanningsområdet.

Virksomhetsmål 3.3:
HSN skal innenfor sin hovedprofil samarbeide med bedrifter og forvaltning i å identifisere interne
kompetansebehov, samt utvikle og levere utdanning for å dekke disse.
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Høyskolen arbeider for å videreutvikle arenaer for ytterligere samarbeid med arbeids- og
samfunnsliv gjennom to av tre satsingsområder etablert i forbindelse med utviklingsavtale med KD.
HSN Profesjon arbeider for å styrke samarbeid og metodikk for videreutvikling av det med
utdannings- og helse-området. HSN partnerskap arbeider med videreutvikling av forhold til
næringsliv og er spesielt relevant for ingeniør-, maritim-, økonomi- og informasjonsteknologiutdanningene.

Høyskolen arbeider strukturert med å knytte arbeidslivets behov til utdanningsnivåer slik de er
beskrevet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Foreløpig er dette litt ukjent terreng, spesielt
for arbeidslivets representanter.
Prorektor ved høyskolen er gitt et spesielt ansvar for kontakten med offentlig og privat sektor, 2016
er blitt benyttet til å etablere kontaktflater med tre fylkeskommuner, mer enn 50 kommuner og et
stort antall andre virksomheter i regionen. Disse kontaktene er tenkt benyttet aktivt inn i
videreutviklingen av høyskolens studietilbud.

Virksomhetsmål 3.4:
HSN skal ha et mangfold av nettbaserte studietilbud og være blant de beste i landet til å utvikle og
tilby utdanningsløp både på campus og nett hvor digitale verktøy blir viktige redskap for læring.

Høyskolen har med utgangspunkt i studiested Notodden en lang tradisjon for nett- og
samlingsbaserte metoder i utdanninger. Det er gjennom prosjektene e@hit og senere e@hsn gjort
tiltak for å innføre nett- og samlingsbaserte tilbud som en normal del av høyskolens studietilbud. I
2016 ble en enhet (Teaching and Learning Center) med hovedformål å spre kompetanse om digitale
læringsformer og verktøy, etablert. Enheten har stor pågang fra de fleste fagmiljøer som har planer
om å etablere nettbaserte studier og å benytte digitale læremidler i sine ordinære utdanninger.

I forbindelse med fusjonen må høyskolen gjøre store investeringer for å etablere samlede digitale
systemer. Dette har også gitt muligheten til å fornye flere systemer slik at de blir bedre egnet for en
digitalisert fremtid. Delprosjektet i utviklingsavtalen med KD, HSN digital, er et annet innsatsområde
som har bidratt til at høyskolen som helhet nå planlegger betydelig økt anvendelse av digitale
læringsarenaer. Et godt eksempel er at digital eksamen er gjennomført i stor skala i 2016 med
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sterkt økende interesse fra de fleste fagmiljø. Dette medfører at høyskolens ambisjon om at digital
eksamen skal være den normale skriftlige eksamensformen i 2018, er godt innenfor rekkevidde.

Virksomhetsmål 4.1:
HSN skal ha god strategisk styring og en kompetanse og ressursplanlegging som fremmer kvalitet og
omstillingsevne.

HSN har i løpet av 2016 etablert en ny organisasjonsstruktur med enhetlig ledelse og integrert
administrasjon. At hele virksomheten er under direkte faglig ledelse gir gode forutsetninger for
strategisk styring. Det er i løpet av samme år etablert ny budsjettmodell samt arbeidet med
etablering av gjennomgående prinsipper for arbeidsplanlegging. Selv om dokumentet som
fastsetter disse først vedtas i 2017 er arbeidet godt i gang. Det er også arbeidet med IKT systemer
(work-plan) som sikrer både kvalitet (ref. innfrielse av vilkår i tilsynsforskriften) og effektiv
ressursforvaltning av fagmiljøene.

Virksomhetsmål 4.2:
HSN skal drives med høy faglig kvalitet av høyt kvalifiserte medarbeidere og kraftfulle administrative
og vitenskapelige fagmiljø som samarbeider på tvers av organisatoriske skillelinjer.

Selv om andelen førstekompetanse har vært stigende i de fleste fagmiljø de senere årene er det
fortsatt behov for kompetanseløft i flere steder. Dette sikres dels gjennom krav om
førstekompetanse for tilsetting og dels gjennom kompetansehevingstiltak i fagmiljøene. Det vises i
den forbindelse bla. til KLOK-prosjektet samt tilbudet om høgskolepedagogikk. Samarbeid på tvers
av faglige enheter er styrket ved senteretableringer, samt forenkling av administrative rutiner og
gjennom etablering av enhetlig arbeidsplanleggingspraksis i alle fakultet.
Dette virksomhetsmålet må det arbeides med over tid. Det er gjennomført flere effektive grep i
2016, men det må arbeides med styrking av tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet også i 2017.
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Virksomhetsmål 4.3:
HSN skal utvikle en effektiv, kvalitets og utviklingsorientert organisasjon som understøtter ønsket
utvikling av primæraktivitetene.

Ambisjonen om å utvikle en effektiv, kvalitets og utviklingsorientert organisasjon som understøtter
primæraktivitetene lå til grunn for etableringen av HSNs nye organisasjonsstruktur. Det vil ta tid før
vi har erfart hvordan strukturen fungerer, men budsjettet for 2016 viste at fakultetene fikk en
styrket driftssituasjon, mens det motsatte var tilfellet for administrative enheter. Arbeidet med å
effektivisere administrasjonen vil føres videre i 2017. Det er i den forbindelse igangsatt et
effektiviseringsprosjekt der ambisjonen er å kutte administrasjonen med 30 årsverk.

Virksomhetsmål 4.4:
Profesjonalisering og effektivisering skal styrke institusjonens kvalitet i forvaltningen og
ressursgrunnlaget for primærvirksomheten.

Denne ambisjonen ligger til grunn for den desentraliserte administrative fellestjenestemodellen.
Dette innebærer blant annet en samling av administrative fagmiljø som tidligere har vært
fragmenterte og sårbare. Modellen gir robuste fagmiljø i forvaltningen og budsjettprosessen viser
at dette har styrket fagmiljøene/fakultetenes budsjett. Modellen tar imidlertid også hensyn til
fakultetenes behov for autonomi og styring av egne administrative ressurser. Derfor ble det en del
administrative ressurser tillagt fakultetene direkte. Dette har skapt en komplisert administrativ
struktur der grenseflaten mellom administrasjon i fellestjenester og fakultetenes egen
administrasjon løpende må avklares. Virksomhetens ambisjon om effektiv administrasjon har
gjennom 2016 utfordret fakultetenes ønske om dedikerte medarbeidere i administrasjonen som
sitter fysisk plassert på alle campus. Ytterligere effektivisering av administrasjonen vil forutsette økt
bruk av standarisering og digitalisering.

Avsetning til strategiske formål, større investeringer og andre formål
HSN satte som målsetting å sette av minst fem prosent til strategiske avsetninger i 2016.
Årsregnskapet viser at samlet avsetning til strategiske formål utgjør 4,3 prosent. Sum avsetning mot
Kunnskapsdepartementet, inkludert utsatt virksomhet, utgjør 8,9 prosent. Økt aktivitet innenfor
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primærvirksomheten samtidig med utviklingsarbeid som følge av fusjonen og redusert bevilgning
som følge av økte krav til effektivisering og avbyråkratisering gjør at målsettingen ikke nås. I
budsjettet for 2017 er avsetningen til strategisk handlingsrom styrket og målsettingen foreslås
videreført.

Langsiktig økonomistyring
Virksomheten forløp innenfor opptjente og bevilgede midler i 2016. HSN har vedtatt
hovedprinsipper for budsjett og en helhetlig budsjettfordelingsmodell for ny organisasjonsstruktur
gjeldende fra 1. januar 2017. I løpet av våren 2017 vil det utarbeides prognosemodeller for
høyskolens interne økonomistyring, og langtidsbudsjett og langsiktige investeringsplaner vil legges
fram for styrets behandling. Målsettingen kan sies å være oppnådd med hensyn til planlagt
fremdrift i fusjonsprosjektet.

3.3. SAKS-midler.
HSN ble tildelt 27 millioner kroner i SAKS midler i 2016. Sammen med utsatt virksomhet fra 2015 på
4,7 millioner kroner har høyskolen hatt et samlet budsjett på tilnærmet 31,7 millioner kroner for
fusjons-, implementerings- og utviklingsaktiviteter i 2016.
SAKS budsjettet og dermed organiseringen av arbeidet kan sies å være delt i hovedområdene
universitets- og fusjonsprosjektet, organisasjonsutvikling og innplassering, og sikker drift
delprosjekter.

Tilleggsbevilgningene som SAKS innebærer har vært avgjørende for at HSN har kunnet drive frem
resultater og nå målene for fusjons- og utviklingsarbeidet, samtidig med gjennomføringen av
primærvirksomheten. HSN opplever vekst i faglig virksomhet, samtidig som høyskolen har måttet
jobbe med videre organisasjonsutvikling, effektivisering og avbyråkratisering, alt innenfor en
midlertidig organisasjonsstruktur i 2016. Budsjettåret 2016 har således vært et krevende år.
Målsettingene og resultatene av arbeidet er oppnådd, med iverksetting av ny helhetlig
organisasjonsstruktur fra 1.januar 2017 og HSN vil være klar til å sende søknad om statusendring til
universitet i begynnelsen av 2017.
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Nedenfor følger et sammendrag fra regnskapet 2016 (tall i tusen kroner) fordelt på prosjekter og
tiltaksområder.

Gjenstående utsatt virksomhet fra 2016 best år i hovedsak av:
0,7 millioner kroner tilpasninger infrastruktur, bygningers drift
0,5 millioner kroner systemer økonomiadministrasjon (innkjøp og prosjekt)
0,3 millioner kroner personalforvaltning
(-)0,4 millioner kroner fordelt på tiltaksområder innen delprosjekter sikker drift
Midlene planlegges håndtert i arbeidet med høyskolens reviderte budsjett for 2017, sammen med
tildelte SAKS midler for 2017 som er på 12 millioner kroner. Fullstendig rapport hvor utsatt
virksomhet er inkludert, gis i Årsrapport 2017-2018.

3.4. Midler tildelt over kap. 281 post 01 og post 45
MARKOM 2020
MARKOM2020 er et samarbeidsprosjekt som startet opp i 2011 for å utvikle og kvalitetsheve maritim
profesjonsutdanning. Prosjektperioden strekker seg ut år 2020. Eiere av prosjektet er Høgskolen på
Vestlandet, tidligere Høgskolen Stord Haugesund, Norges Arktiske universitet UiT, NTNU i Ålesund,
tidligere Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Vestfold og
Buskerud. Sistnevnte har prosjektets administrasjon.

I 2016 fikk MARKOM2020 tildeling på kr. 38,5 millioner etter søknad til Kunnskapsdepartementet.
Fra prosjektets oppstart i 2011 og frem til og med 2015 har prosjektet arbeidet og benyttet midlene
inn mot følgende satsingsområder i tråd med regjeringens maritime strategi og i tråd med vedtatt
budsjett og tildelingsbrevets forutsetninger ekstraordinær tildeling på kr. 15 millioner for maritimt
undervisningsutstyr fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har fordelt midlene etter en prioritert
liste over søknader fra de maritime fagskolene (13) og prosjektets fire eier institusjoner og i tråd med
regjeringens maritime strategi og i tråd med vedtatt budsjett og tildelingsbrevets forutsetninger.
Ekstraordinær tildeling på kr. fem mill. for produksjon av læremidler i maritime fagskoler fra
Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har fordelt midlene etter en prioritert liste over søknader fra
de maritime fagskolene (13) og i tråd med vedtatt budsjett og tildelingsbrevets forutsetninger.
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Tabell 1 Anvendte midler av ordinær tildeling 2016 kr. 38,5 millioner.
Tabell 2 Anvendte midler av ekstraordinær bevilgning til maritimt undervisningsutstyr,
kr. 15 millioner.
Tabell 3 Anvendte midler av ekstraordinær tildeling for utvikling av læremidler i maritime fagskoler

I dette tiltaket overfører HSN finansiering til partnere ved dokumenterte fullførte tiltak.
1,298 millioner kroner er overført i 2016 for sluttførte tiltak. Av restmidlene på 3,7 millioner kroner
utgjør 2,318 iverksatte tiltak. Disse er ikke fullført og midler er avsatt for overføring til
tiltaksansvarlig når sluttrapport foreligger i 2017. 1,384 millioner kroner er mindreforbruk fra
gjennomførte 2016 tiltak og disse midlene vil bli disponert i egne budsjettvedtak i styringsgruppen
16. februar 2017.
HSN forvaltning av tildelte midler på 58,5 millioner kroner.
Av 38,5 millioner er 24,131 videreformidlet til prosjektets partnere.
Av 15 millioner øremerket utstyrsmidler er 12 millioner kroner videreformidlet til prosjektets
partnere.
Av 5 millioner til læremidler er 1,3 millioner kroner videreformidlet, resten er satt til å håndtere
utsatt virksomhet til 2017.

I 2016 akkrediteres søknaden om ph.d. fellesgrad innen feltet «Nautiske operasjoner» og med det
ett viktig mål for MARKOM2020 er nådd. Prosjektet arbeider videre med andre hovedmål og
satsingsområder. MARKOM2020 ønsker å sende inn en SFU søknad i 2019 innen maritim utdanning
med simulatorbasert trening og starter arbeidet i 2017 med å kvalitetsutvikle utdanningene mot
dette målet. Alle fire eierinstitusjonene er deltakere.
Prosjektet vil direktesende en utfyllende årsrapport for 2016 med planer for 2017 til
Kunnskapsdepartementet innen utgangen av februar.

Forkurs i matamatikk for opptak til lærerutdanningene.
HSN har mottatt tilleggsbevilgning på 1,5 millioner kroner til formålet (600’ + 900’).
Sommer 2016 arrangerte HSN sommerkurs i matematikk. Noe av undervisningen var felles for alle
campusene og ble gitt som nettbasert tilbud. I tillegg til nettundervisningen ble det også gitt tilbud
om undervisning, veiledning og oppfølging på de lokale campusene.
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Det var ca. 80 studenter som var påmeldt til forkurset ved hele HSN. Det var noe frafall underveis
slik at det var 54 som tok eksamen. Av disse var det bare 12 stykker som besto og dermed 42 som
ikke besto. Det gir en strykprosent på 77,78 prosent. På grunn av formelle feil ved avviklingen av
eksamen på en campus fikk studenter som strøk på ordinær eksamen anledningen til å ta den opp i
begynnelsen av september. Av de som gikk opp til ny eksamen besto syv studenter. Det betyr at
etter dette besto 19 av 54 studenter. Det gir en strykprosent på 65 prosent.
Strykprosenten ved HSN er samsvarende med strykprosenten på landsbasis. HSN er ikke fornøyd
med at såpass få besto forkurset. Vi vil forbedre informasjonen og markedsføringen av kurset slik at
kandidatene er mer klar over hva som kreves for å bestå forkurset.

Rekrutteringsstillinger - lærerutdanning
Det ble tildelt kr 2 338 000,- for restfinansiering av 6 rekrutteringsstillinger tildelt for 2016 med en
1/3 årsvirkning. Fem av stillingene ble tilsatt i 2016 og stipendiatene startet opp høsten 2016. For
den siste stillingen ble oppstartsdato 01.01.2017

Studietilbud tilnknyttet helse og IKT
Fakultet for helse- og sosialvitenskap har høsten 2016 tilbudt utdanningen «Helse- og
velferdsteknologi i samhandling og omsorg» (15 sp) ved Vitensenteret helse og teknologi,
studiested Drammen. Utdanningen ble introdusert på masternivå i 2013, og ble først finansiert med
egenbetaling. Det har senere blitt utviklet et parallelt tilbud på bachelornivå, for å imøtekomme
kommunal sektors behov for å heve kompetansen også for medarbeidere med bakgrunn som
hjelpepleiere, helsefagarbeidere eller tilsvarende. De tildelte studieplassene ble høsten 2016
benyttet til denne utdanningen, med henholdsvis seks studenter på bachelornivå og 14 studenter
på masternivå. Tilsvarende studium tilbys i vårsemesteret 2017. Tildeling av studieplassene følges
opp med utvikling av «Digital helse og velferd» (60 sp) som fordypningsprofil på masterutdanningen
i klinisk helsearbeid. Nyutviklede kursmoduler i «Digital helse og velferd» tilbys fra høsten 2017. Det
legges opp til koordinering med et planlagt mastertilbud innen informasjonssystemer ved
Handelshøyskolen HSN. Forskere fra vitensenterets tverrfaglige forskerteam for e-helse og
velferdsteknologi er ansvarlige også for den masterutdanningen.

___
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3.5. Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter
Samfunnsmålet for alle bygge- og campusutviklingsprosjekter ved HSN er å bidra til et mer
attraktivt studiested og en mer attraktiv arbeidsplass for de ansatte. Det styrker HSN sin posisjon i å
rekruttere gode studenter og godt kvalifiserte medarbeidere.

Ombygging biblioteket campus Bø
Biblioteket sto ferdig til studiestart 2016. Samfunnsmålet om et mer attraktivt studiested der
biblioteket motiverer for læring med mange flere åpne studentarbeidsplasser er til fulle nådd da
langt flere studenter arbeider i biblioteket i dag enn tidligere.

Nytt studenthus campus Porsgrunn
Høyskolen overtar det nye studenthuset 1. februar 2017. Målet er at det skal være et kraftsentrum
for studentsosial virksomhet og en viktig læringsarena for studentane. Høyskolen samarbeider med
studentsamskipnaden i Sørøst-Norge om å bidra med utstyr i studenthuset og å støtte studentene
når de nå skal etablere sin nye base.

Simuleringssenter for sykepleierutdanningen campus Porsgrunn
Det nye simuleringssenteret vil stå ferdig til studiestart 2017. Målet for senteret er at tilfredse
studenter lærer mer og at kompetansen på nye praksiser øker blant sykepleiere i Grenland.
Høyskolen har parallelt med byggeprosjektet et prosjekt som i samarbeid med regionen å investere
fire millioner kroner i utstyr i simuleringssenteret.

Nybygg campus Ringerike
I 2016 har styret vedtatt at ett bygg skal rives og nytt bygg reises. Dette skal gi studiestedet et løft
og binde de ulike nivåene sammen på en god måte. Oppdragsbrevet er sendt til Statsbygg og
søknad om godkjenning er sendt til Kunnskapsdepartementet.

Campus Kongsberg
HSNs nye anlegg i KRONA ble tatt i bruk til studiestart i 2015. Erfaringer fra tre semester ved dette
sambruksbygget har nå blitt samlet. Selv om bygget har enkelte begrensninger kapasitetsmessig har
HSN fått et anlegg med oppgraderte laboratorier til fagmiljøene innenfor optometri og teknologi.
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HSNs studenter og elever ved fagskolen Tinius Olsen har sambruk av enkelte laboratorier.
Fagbiblioteket har hatt en dobling av besøkene fra 2014 til 2016. Det har vært arrangert åpen dag i
Krona med stort antall besøkende i tillegg til at både kinoen og musikkteateret rapporterer om sterk
økning av publikummere.

3.6. Utviklingsavtalen
I 2016 forhandlet virksomheten frem en utviklingsavtale med KD. Det vises til målområdene HSN
digital, HSN partnerskap og HSN profesjon. Prosjektene etableres formelt fra 1. januar 2017 og vil
inngå i årsrapport 2017 – 2018.

4. Styring og kontroll i virksomheten
4.1. Rapportering om styring og kontroll:
Styring og kontroll i virksomheten.
HSN har gjennom 2016 erfart at det i tidligere HiT og HBV har vært arbeidet noe ulikt når det
gjelder styring og ledelse. Det ble derfor igangsatt et arbeid for å etablere et enhetlig og helhetlig
system for virksomhetsstyring. Ambisjonen var å sikre at de ulike elementene i høyskolens
styringssystemer henger godt sammen i format og innhold. Det er allerede etablert et rammeverk
som viser hvordan de ulike elementene skal forholde seg til hverandre, men det må gjennomføres
et større revisjonsarbeid av eksisterende strategier for å unngå det som i dag fremstår som
overlappinger mellom disse. Antall virksomhetsmål må reduseres og det må også etableres et antall
styringsparameter som kan tydeliggjøre høyskolens prioriteringer og ambisjonsnivå samt gjøre oss i
stand til å monitorere hvorvidt tiltakene som er knyttet til virksomhetsmålene har ønsket effekt.
Arbeidet videreføres i 2017.

Overordnet vurdering av internkontroll
Det vises til økonomireglementets § 4 og 14 og bestemmelser i pkt 2.4 om internkontroll.
HSN har i sin etablering vektlagt arbeidet med hensiktsmessig organisering, klare ansvarsforhold og
godt samarbeid som viktige forutsetninger for arbeidet med internkontroll. Et slikt perspektiv er
helt nødvendig i en organisasjon med åtte campus i tre fylker, der avstanden mellom campusene er
så stor at daglig direktekontakt mellom ledere og medarbeidere ikke er gjennomførbart.
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Samhandling blir derfor et stikkord for god internkontroll. Et virkemiddel for å sikre god
samhandling har vært arbeidet med å opprette et sikkerhets- og beredskapsutvalg, som formelt
nedsettes primo 2017. Utvalget skal samkjøre planer og behandle avviksrapporter som overlapper
flere ansvarsområder. Høyskolens erfaring er at dette er et godt tiltak for å koordinere forhold som
har med internkontroll å gjøre.

Høyskolen har gjennomført HMS-gjennomgang av laboratorier og verksteder for å sikre at all
virksomhet er i henhold til krav og forskrifter. Avvik er lukket og høyskolens ansvarlige er av den
oppfatning at HSN i 2016 fulgte opp pålagte forskriftskrav.

På beredskapsfeltet har HSN styrket sitt samarbeid med Politiet/PST. Samarbeidet har bidratt til økt
fokus på radikalisering. HSN har også styrket oppfølgingen av egne utvekslingsstudenter. Det er i
løpet av 2016 gjennomført flere øvelser på campusene jf. avsnitt om samfunnssikkerhet og
beredskap.

HSN foretar risikovurderinger, men må etablere nytt felles system for risikovurderinger i ny
virksomhet. HSN mener å oppfylle kravene til styring og kontroll. Det foreligger ikke merknader fra
Riksrevisjonen i siste revisjonsbrev. Vedtatt organisasjonsstruktur med etablerte fellestjenester for
forvaltningsområdene, linjeføring, fullmaktstruktur, kompetanse og kapasitet har bidratt til en
tilfredsstillende robust organisasjon og en virksomhet som støtter opp under målsettingene om en
god internkontroll.

Styret påser at høyskolen har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i
forhold til omfanget og arten av HSNs virksomhet. Det er ikke avdekket økonomiske misligheter i
2016. Internkontrollen og systemene omfatter også verdigrunnlag og etiske retningslinjer for FoUIaktiviteten mv. HSN foretar risikovurderinger, men må etablere nytt felles system for
risikovurderinger i ny virksomhet.

Høyskolens styringsmodell er basert på målstyring, med basis i nasjonal målstruktur med sektormål
og styringsparametere som fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens strategiske planverk
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med underliggende utviklingsplaner er forankret i føringene fra Kunnskapsdepartementet.
Risikovurderinger er foretatt på virksomhetsmål-nivå.

Styret og institusjonens administrasjon har hatt fokus på å utvikle den interne kontrollen knyttet til
finansiell rapportering, herunder kontrollmiljøet, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og
kommunikasjon og oppfølging. Styret har behandlet institusjonens økonomiske stilling, ekstern- og
internregnskapet med risikovurdering hvert tertial for godkjenning av regnskapet som rapporteres
til Kunnskapsdepartementet. I tillegg behandler styret saker om institusjonenes økonomiske stilling
ved behov og i enkeltsaker hvor risiko foreligger. Internt i organisasjonen er det implementert
månedlig rapportering for budsjettansvarlige.

Kort om internrevisjon
Begrunnet i HSNs størrelse og kompleksitet vedtok HSN å etablere en internrevisjon. Vedtaket ble
oversendt Kunnskapsdepartementet sommeren 2016. Internrevisjonen etableres sammen med ny
organisasjonsstruktur fra 1. januar 2017 og det legges fram forslag til internrevisjonsplan for styret i
mars. Det er ansatt en internrevisjonssjef som rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til
rektor. Modellen for internrevisjonen innebærer kjøp av eksterne internrevisjonstjenester som
forventes avklart utover i 2017 i påvente av nasjonal anbudskonkurranse i regi av Statens
innkjøpsordning.

Det er høyskolens vurdering at en i 2016 samlet sett har hatt god internkontroll i virksomheten.

4.2. Effektivisering
Det har vært krevende for HSN å kartlegge og gjennomføre målrettede effektiviserings- og
avbyråkratiserende tiltak i 2016. Dette skyldes at høyskolen har vært midlertidig organisert i
driftsområder som har avspeilet struktur fra de tidligere institusjonene, samtidig som man har
arbeidet med utvikling av ny organisasjonsstruktur, arbeidsdeling og rutiner som gjøres gjeldende
fra 1. januar 2017.
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Det har vært fokus på effektivisering og avbyråkratisering (forenkling) i utvikling av saksflyt,
arbeidsdeling og rutiner som skal gjøres gjeldende i ny organisasjon. Bruk av digitalisering innenfor
administrasjon og forvaltning har vært fremtredende i utviklingsarbeidet. Dette er også naturlig da
HSN er en flercampusinstitusjon med 8 campus fordelt på tre fylker.

Styret ga føringer om at de økonomiske rammene og ressursene for administrasjon og forvaltning
ikke skulle øke i den nye fusjonerte institusjonen. Administrative fellestjenester har reelt sett hatt
reduserte rammer i 2016 (nominell økning i budsjettrammen på 1,3 prosent fra 2016 til 2017).

Relativt sett så har andelen administrative årsverk blitt redusert i 2016. I 2015 var det 2,19 faglige
pr administrativt årsverk, dette forholdstallet økte til 2,23 i 2017. Beregningen er gjort ved å slå
sammen de tidligere institusjonene i 2015 og sammenlignet med HSN i 2016. Forholdstallene
består av undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger fordelt på administrative stillinger (alle
finansieringskilder). I forhold til faglig vekst innebærer dette en relativ reduksjon på inntil 8
administrative årsverk.

I desember 2016 i forbindelse med styrets behandling av neste års budsjett ble det introdusert og
vedtatt en tiltaksplan for å arbeide mer målrettet med effektiviserings- og avbyråkratiseringstiltak
fra 2017. Tiltaksområdene omhandler:


Administrative kostnader og årsverk



Investeringer og påkostninger



Campusutvikling og arealeffektivisering



Studieporteføljeutvikling



EU prosjekter



Oppdragsprosjekter

Tiltaksområdene følges opp med operasjonaliserte tiltak i forbindelse med styrets behandling av
revidert budsjett 2017. Det er igangsatt et prosjekt for å redusere administrative kostnader. Mål og
resultatindikatorer er utformet og skal følges opp fremover. Da ny helhetlig organisasjonsstruktur
er virksom fra 1. januar 2017 er det etablert rutiner for å sikre helhetlig koordinering og prioritering
for å håndtere naturlig avgang og rekruttering innenfor administrative stillinger.
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Arbeidet med effektivisering innenfor administrative prosesser vil også forankres inn mot
målområde 1 HSN Digital i utviklingsavtalen som høyskolen har inngått med
Kunnskapsdepartementet.

4.3. Sikkerhet og beredskap
1. Gjennomføring/revidering av ROS-analyse i 2015 eller 2016.
Det er ikke gjennomført fullskala ROS-analyse for Høgskolen i Sørøst-Norge i 2016. HSN har
imidlertid fulgt opp ROS arbeidet fra de tidligere høyskolene ved å utvikle dokumentasjonen
på det arbeid som er gjort ved bruk av ROS verktøyet i Kunnskaps-SIM. Høsten 2015 ble det
gjennomført en overordnet ROS-analyse for sammenslåingen av IT-systemene ved de to
tidligere høyskolene. Analysen ble behandlet av ledelsen og la føringer for arbeid og tiltak i
2016. Det ble ikke gjennomført ny overordnet ROS-analyse i 2016, men det er planlagt i
2017.

2. Gjennomføring og evaluering av kriseøvelse.
Det er gjennomført lokale kriseøvelser og høyskolen har sammen med politiet gjennomgått
de fleste campus i lys av politiets PLIVO arbeid. Politiet har videre gjennomført en større
øvelse i høyskolens lokaler campus Vestfold. Også her ble det fokusert på PLIVO. Sentral
beredskapsstab har kun vært informert om opplegget uten løpende praktisk øvelse.

3. Virksomhetens oppfølging av de fem tiltaksområdene i Handlingsplan for
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, herunder beskrivelse av virksomhetens
styringssystem for informasjonssikkerhet

Tiltaksområde 1 Styring og kontroll
Styret vedtok ultimo 2016 policy for informasjonssikkerhet som blant annet beskriver ansvar og
roller for informasjonssikkerhet i hele organisasjonen. Her er lederansvaret, ansvarsprinsippet og
risikostyringsprinsippet gjort klart. En informasjonssikkerhetsansvarlig er utpekt fra 1. januar 2017
for å utøve daglig arbeid med informasjonssikkerhet, og policy inneholder også et punkt om
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utnevnelse i rollen som personvernombud. Policy kapittel 3.2 beskriver virksomhetens mål og
strategi for informasjonssikkerhet. På grunn av fusjonen begrenset øvrig arbeid seg til planlegging:

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet blir etablert i 2017. Systemet blir basert på ISO
2700X, Uninetts anbefalinger og praksis og samarbeid i sektoren. Systemet vil integreres i
virksomheten sammen med arbeidet innen HMS og sikkerhet og beredskap. Et sikkerhets- og
beredskapsutvalg som omfatter intern styring av HMS, sikkerhet og beredskap og
informasjonssikkerhet opprettes våren 2017. De fleste medlemmene i utvalget sitter i ledelsen og
utvalget rapporterer til rektor (og dermed styret) og til ledelsens gjennomgang, noe som vil bidra til
å forankre internkontrollen i virksomhetens helhetlige styringssystem,
jamfør eForvaltningsforskriften § 15.

Tiltaksområde 2 Sikkerhet i digitale systemer og tjenester
I fusjonsåret 2016 ble tiltaksområdet varetatt særlig i prosjektet «Administrative systemer - sikker
drift» (se punkt 1 over).
Det er et særskilt mål for informasjonssikkerhetsarbeidet i 2017 å systematisk samordne
sikkerhetsarbeidet med aktivitetene i IT-avdelingen og i prosjektet HSN Digital, særlig ved å
gjennomføre ROS-analyser når tjenester skal utvikles. (Se også kommentarene om overordnet ROSanalyse og ROS-metodikk ved høyskolen, over).

Tiltaksområde 3 Digital beredskap
HSN er oppmerksomme på tiltaksområdets betydning. I 2016 var fokus etableringen av robuste ITløsninger, jamfør fusjon.

I 2017 vil en overordnet ROS-analyse avgjøre prioriteringen av arbeidet med beredskapsplaner og
øvelser på området.

Tiltaksområde 4 Nasjonale felleskomponenter
I 2016 fulgte enhetene selv opp forholdet til nasjonale felleskomponenter, med intern koordinering
i prosjektet «Administrative systemer - sikker drift» (se punkt 1 over).
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Det bør være et særskilt mål for sikkerhetsarbeidet i 2017 å etablere en systematisk oversikt over
hvilke systemer, datakilder og felleskomponenter høyskolen benytter, inkludert oversikter over
hvilke data som behandles, risiko involvert og hvem som har tilgang.

Tiltaksområde 5 Kunnskap, kompetanse og kultur:
For 2016 vises til punkt 1 over, om risiko. IT-avdelingens kompetanse på systemene ble ytterligere
styrket ved fusjon og konkret arbeid med sammenslåing av systemene. Videre gjennomførte
informasjonssikkerhetsansvarlige et kurs i risikostyring etter ISO 27005.
Det er et ønske i HSN å utvikle sikkerhetskulturen videre, både ved interne tiltak forankret i
virksomheten samt via deltagelse i samarbeidsprosjekter i sektoren, blant annet «sikresiden.no» i
2017.

4.3.1. Styringssystem for informasjonssikkerhet:
Er det innført en rutine for melding og håndtering av avvik og sikkerhetsbrudd (jf.
personopplysningsforskriften § 2-6), og er de viktigste avvikene behandlet i ledelsens gjennomgang?

Nei. Det fantes løsninger for avvik og sikkerhetsbrudd i de to tidligere institusjonene, men disse skal
samordnes slik at avvik kan behandles helhetlig i ledelsens gjennomgang i desember 2017. Dette er
forankret i policy k. 3.2 og i mandatet for utvalget for sikkerhet og beredskap.

1. Hvorfor ROS-analyse i 2015 eller 2016 ikke er gjennomført/revidert og presentasjon en
forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.
a. Begrunnelse for hvorfor ROS-analyse i 2015 eller 2016 ikke er gjennomført/revidert.
Høgskolen i Sørøst-Norge ble til ved fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold
og Høgskolen i Telemark fra og med 1.1.2016. Dette faktum påvirker i høy grad
beredskaps og sikkerhetsrapporteringen for perioden 2015 og 2016.

Høsten 2015 ble brukt for å harmonisere de to organisasjonenes planverk fram til et
midlertidig planverk som skulle gjelde fra 1.1.2016. Ved harmoniseringen ble det lagt
til grunn et risikoarbeid knyttet til fusjonen utarbeidet til det
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administrative fusjonsprosjektet «Sikker drift». Midlertidig plan har fungert etter
hensikten i 2016 og ble revidert ved inngangen til 2017 og vil videreutvikles i 2017.
Arbeidet med sikkerhet og beredskap er et av de områdene som sterkest er preget
av det pågående fusjonsarbeidet. Dette gjelder både for 2015 og 2016. Det var per
1.1.2016 ikke ansatt fast ledelse ved HSN ut over rektor selv. Resten av lederkorpset
var midlertidig innplassert og ble først ansatt helt mot slutten av 2016. En
gjennomgang av risiko med et midlertidig mannskap som i mange tilfelle ikke skulle
fortsette i stillingene ble ansett som svært krevende når disse i tillegg hadde
tilstrekkelig med andre oppgaver knyttet til fusjonen.
b. Presentasjon en forpliktende plan for når og hvordan ROS-analyse skal gjennomføres.
Det vil bli gjennomført en overordnet ROS-analyse for HSN i løpet av 2017 med
høyskolens ledergruppe. Den overordnede ROS-analysen skal, iht. mandat for
beredskaps- og sikkerhetsutvalg, årlig legges frem for utvalget og rapporteres til
rektor og styret.

2. Gjennomføring av kriseøvelser i 2017
Et sikkerhets- og beredskapsutvalg som omfatter intern styring av HMS, sikkerhet og
beredskap og informasjonssikkerhet opprettes våren 2017 (ref. Tiltaksområde 1 Styring og
kontroll). Utvalget skal iht. mandat få seg forelagt og godkjenne øvelsesplaner for sikkerhetog beredskapsøvelser og årlig overordnet ROS-analyse innenfor informasjonssikkerhet, HMS
og beredskapsarbeidet.

Det daglige arbeidet med sikkerhet- og beredskap angår alle medarbeidere og ansvaret
følger den ordinære linjeorganiseringen, men av hensyn til stedlig tilgjengelighet ledes de
lokale krisestabene av driftssjef ved de enkelte campus. I HSNs sentrale krisestab er direktør
for infrastruktur operativ leder og personal og organisasjonsdirektør vara.

En fagleder beredskap er utpekt fra 1. januar 2017 for å ivareta det koordinerende
beredskapsarbeidet med informasjon og opplæring samt kontinuerlige forbedring i daglig
arbeid med beredskap. Det vil minimum bli gjennomført en øvelse med evaluering for alle
de åtte lokale krisestabene og den sentrale krisestaben i 2017.
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4.4. Brukerorientering
I UH-sektoren er det vanskelig å gjøre en enkel avgrensning av hvem som er brukere ettersom
virksomhetene har en svært bred kontaktflate mot samfunnet som omgir oss. Likevel kan vi noe
forenklet si at de viktigste brukerne er våre studenter, samt det samfunns og arbeidsliv vi forsker
sammen med og utdanner kandidater til.

Studenter
Høyskolens fokus på brukerorientering har økt de senere årene. Det mest gjennomgripende
systematiske tiltaket på dette området er kvalitetssystemet og generering av årsrapport for kvalitet.
Studentene trekkes her inn direkte gjennom digitale spørreundersøkelser, og de bidrar også
indirekte gjennom sine tillitsvalgte i arbeidet med emne og programevalueringer.
Høyskolen vektlegger også samarbeidet med studentene på mer organisatorisk nivå, gjennom
administrativ driftstøtte til studentparlamentet og strukturert samarbeid med
studentorganisasjonene. Det organisatoriske forankringspunktet mellom studentene og HSNorganisasjonen er viserektor for utdanning.

Høyskolen legger betydelig innsats i oppfølgingen av studiebarometeret, både for å få høyest mulig
svarprosent, slik at resultatene blir reliable/valide. Men resultatene fra studiebarometeret utgjør
også en vesentlig del av underlaget for strategiske vurderinger i HSN.
Av andre tiltak nevnes også kandidatundersøkelsene som bla. kartlegger våre kandidaters
attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Samfunns og arbeidsliv
På institusjonelt nivå gjorde styret to vesentlige organisatoriske grep for å styrke kontaktflaten mot
«brukerne». Prorektor ble gitt et dedikert ansvar for samfunnskontakt. Under prorektor er det
dessuten etablert et nettverk av campusansvarlige som skal ivareta disse hensynene. I tillegg ble
kommunikasjonsavdelingen løftet til nivå to slik at kommunikasjonssjef inngår i ledermøtene.
Konkret arbeides det nå også med å etablere et institusjonelt råd for samarbeid med arbeidslivet
(RSA).
___
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På fakultetsnivå ivaretas brukerorienteringsperspektivet på ulikt vis. Det er etablert flere «advicoryboards», der faglig ledelse møter representanter for de viktigste samarbeidsaktørene i arbeidslivet.
I alle lærerutdanningene er det samarbeid mellom høyskolen og yrkeslivet om praksisopplæringen
for studentene. Praksisavtalene regulerer samarbeidet og ved høyskolen er det jevnlig møte
mellom fakultetsledelsen og skoleeier, fylkesmannsembetet, fagorganisasjonene og KS. Videre er
det jevnlige møter mellom studieledelsen og rektorer, styrere og praksislærere ved praksisskoler og
–barnehager og mellom fagpersonalet og den enkelte praksisskole/-barnehage.

4.5. Panoramastrategien
Som nevnt i kapittel 3.2 har HSN i 2016 utformet en egen strategi for internasjonalisering, som skal
følges opp de kommende årene. Som en del av denne strategien, vil høyskolen stake ut sentrale
samarbeidspartnere for videre satsinger, og KDs Panoramastrategi med fokus på BRIKSJ-landene vil
stå sentralt i dette. Som oversiktene under viser, har HSN har lykkes i å etablere enkelte gode
prosjekter som har fått gjennomslag innenfor UTFORSK-programmet, i samarbeid med institusjoner
i Brasil og Kina. Høyskolen har imidlertid et større behov for å arbeide systematisk med å bygge opp
flere og sterkere satsinger mot disse landene, noe som kan gjøres innenfor allerede eksisterende
avtaleverk, og å tilby insentiver for i sterkere grad å stimulere fagmiljøene til utvikling av nye
samarbeidsprosjekter i disse landene. HSN har flere sterke partnere i Brasil, Kina, Japan, India og
Sør-Afrika hvor det er aktivitet i form av allerede etablert prosjektsamarbeid og/eller
studentmobilitet:

Panorama-strategien
BRASIL

UTFORSK-CAPES prosjekt

I samarbeid med UERJ + Statemilitarycollege,
Rio

KINA

UTFORSK langsiktig prosjekt

HuazhongUniversity of Science and
Technology, Hubei University, Harbin Institute
of Technology,HuazhongAgricultural
University

KINA

Sommerskolesamarbeid og

I samarbeid med China

studentmobilitet

ThreeGorgesUniversity
___
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INDIA

Kortere mobilitetsopphold UT

I samarbeid

Phd-mobilitet INN

medSabithrivaiPhulePuneUniversity

SØR-

Mobilitetsopphold for utreisende

I samarbeid med Nelson Mandela

AFRIKA

studenter. HSN har sendt studenter

MetropolitanUniversity

fra helsevitenskap, statsvitenskap og
økonomi/ledelse til Sør-Afrika i 2016.
JAPAN

Mobilitetsavtaler for gjensidig

I samarbeid med Tokyo Metropolitan og

utveksling av studenter. HSN har

ShigaUniversity

mottatt japanske studenter i 2016.
Mobilitetsopphold for ansatte

En HSN-ansatt på et lengre forskningsopphold
vedWasedaUniversitet i Japan i 2016/17.

4.6. Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet
Stillingskategori totalt og andel kvinner (DBH 2016)
2016
Stillingskategori

Årsverk

Prosent

totalt

kvinner

Professor

100,8

27,5

Professor II

9,8

30,6

Dosent

16,7

35,9

Førsteamanuensis

222,18

49,6

Førstelektor

88,15

47,4

Høgskoledosent

2

0

Høgskolelektor

352,06

61,3

Stipendiat1378 (interne)

4

50

Stipendiat1017

96,25

49,1

Tabellen over viser at HSN har god kjønnssammensetning blant førsteamanuenser, førstelektorer
og stipendiater hvor andelen kvinner er henholdsvis 49,59 prosent, 47,36 prosent og 50/49,14
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prosent. Det er imidlertid en skjev kjønnssammensetning på dosent- og professornivå. Andelen
kvinnelige professorer ved HBV i 2015 var på 32,43 prosent, men andelen har sunket til 27,53
prosent som en følge av fusjonen med HiT. Høyskolen er klar over denne skjevheten og det vises til
kapittel om planer om strategisk satsning for å øke andelen kvinnelige professorer.
HSN hadde i 2016 dobbelt opp med toppledere og mellomledere på de fleste områdene grunnet
fusjonen. Andel kvinnelige toppledere og mellomledere gir derfor ikke et korrekt bilde på
kjønnssammensetningen på ledernivå i organisasjonen, og HSN velger derfor ikke å rapportere på
dette. Institusjonen ser imidlertid at andel kvinner i lederstillinger på nivå 2 er lavere enn ønskelig
og vil framover fortsatt ha fokus på dette og det vises til planer for 2017.

Kjønnsbalansen totalt i institusjonen og fordelt på stillingskategoriar (01.10.16)
2016
Stillingsgrupper

Årsverk

Prosent

totalt

kvinner

Administrativestillinger

424,4

70,0

Andrestillinger(lærlinger)|

18,0

-

Drifts- og vedlikeholdsstillinger

44,4

68,6

Støttestillinger for undervisning

98,5

30,9

Undervisnings, forskings og formidlingsstillinger

946,5

49,8

Totalt

1 531,7

54,2

Det er forholdsvis lik kjønnsbalanse i undervisnings- forsknings- og formidlingsstillingene med en
kvinneandel på 49,8 prosent. Det er en større andel kvinner i administrative stillinger, drifts- og
vedlikeholdsstillinger.

Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid, heiltid og deltid (DBH 0.1.10.2016)
Kvinner

Menn

Totalt

___
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2016

2016

2016

Heiltidstilsette

674

603

1277

Deltidstilsette

232

148

380

Det er 22,9 prosent ansatte som jobber deltid. Det er noe høyere andel kvinnelige deltidsansatte
enn menn; 14 prosent kvinner og 8,9 prosent menn.

Gjennomsnittslønnen totalt og i ulike stillingsgrupper (2016)
2016
Kvinner

Menn

Totalt

Lønn kvinner i
prosent av menn

Undervisnings- og forskingspersonale

588 700

617 000

603 000

95

Teknisk-administrativt personale

465 000

505 000

477 800

92

Leiarstillingar

715 100

771 600

745 100

93

Professor

791 400

776 100

780 400

100

Førsteamanuensis

631 600

628 300

629 800

101

Førstelektor

635 900

634 200

635 000

100

Høgskolelektor

568 000

581 200

572 900

98

Saksbehandlarar

472 300

518 400

481 600

91

Bibliotekstillingar

478 400

478 500

478 500

100

Ingeniørstillingar

509 400

502 300

503 400

101

Reinhald/drift

357 300

395 200

368 700

90

Tabellen ovenfor viser at menn i stillingsgruppen undervisnings- og forskerstillinger sett under ett
har en høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Det er likevel små lønnsforskjeller innad i hver enkelt
stillingskode. Noe av forklaringen er at det er flere menn enn kvinner i de høyere stillingskodene
(eks. professor), og flest kvinner i stilling som høgskolelektor.
Det samme er tilfelle innenfor saksbehandlerstillinger og renhold/drift, der det er langt flere kvinner
ansatt i de lavere lønnede stillingskodene.

Statistikk over sykefraværet fordel på kjønn (2016)
___
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Menn

Kvinner

Totalt

2014

2015

2016

HiT 2,5

HiT 2,7

HSN 1,9

HBV 2,1

HBV 2,1

HiT 5,9

HiT 4,4

HBV 5,5

HBV 5,4

HiT 3,6

HiT 3,6

HBV 4,1

HBV 3,9

HSN 4,9

HSN 3,6

Sykefraværet ved HSN i 2016 totalt sett har vært lavt med 3,6 prosent. Det er noe høyere for
kvinner enn menn, men det har vært en positiv nedgang i sykefraværet for kvinner (Telemark) fra
2014.

Rekruttering
HSN opplever å ha god tilgang på dyktige kandidater til utlyste stillinger, og det synes som om
institusjonen er attraktiv og konkurransedyktig. Enkelte fagmiljøer har utfordringer med å tiltrekke
seg kandidater med førstekompetanse. Bevissthet rundt dette og en framtidsrettet plan vil bidra til
å styrke rekrutteringen i undervisnings- og forskerstillinger. Blant teknisk- og administrative
stillinger opplever HSN å få mange dyktige søkere på utlyste stillinger.

I henhold til tildelingsbrevet for 2017 skal institusjonen legge til rette for at akademia blir mer
mangfoldig. HSN har 66 lederstillinger pr dags dato i 2017 med personalansvar på nivå 1,2, 3 og 4.
Blant disse er 30 kvinner som utgjør en kvinneandel på 45,5 prosent. Totalt sett er det en god
kjønnssammensetning blant lederen i HSN. Utfordringen er på toppledernivå hvor kvinneandel er
lav og kun to av tolv ledere på dette nivået er kvinner.

HSN har etablert et likestilling- og inkluderingsutvalg som vil jobbe aktivt og systematisk for å øke
mangfoldet ved HSN, samt være et rådgivende organ ovenfor ledelsen i spørsmål knyttet til dette.
Utvalget skal på vegne av HSN, utarbeide en handlingsplan med tiltak knyttet til blant annet å få økt
andel kvinner i topp- og førstestillinger. HSN viderefører et revidert førstelektorprogram som
___
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springer ut av programer som begge de to tidligere høyskolene har hatt. Programmet har som mål å
øke andelen ansatte med førstekompetanse. HSN vil i tillegg videreføre de skjerpede kravene om
førstekompetanse ved tilsetting.

Lønnsforskjeller blant kvinner og menn i undervisning- og forskerstillinger er utfordringer HSN
ønsker å se nærmere på. I lønnsoppgjøret for 2016 hadde HSN et særlig fokus på å utjevne
ubegrunnede lønnsforskjeller som oppstod som en følge av fusjonen. De to tidligere høyskolene
hadde hatt en ulik lønnspolitikk som bidro til utilsiktede skjevheter ved etableringen av HSN. I
lønnsoppgjøret var det også fokus på lønnsnivået mellom kvinner og menn. Dette vil det fortsatt
være fokus på fremover slik at utilsiktede lønnsforskjeller mellom kjønnene i de ulike
stillingskodene jevnes ut.

HSN fører kvartalsvis statistikk over sykefraværet. Fravær er et tema på hvert møte i
hovedarbeidsmiljøutvalg som innebærer at både arbeidsgivere og arbeidstakere har en felles
forståelse for utfordringer knyttet til sykefraværet. I de enhetene som har høyt sykefravær eller
hvor sykefraværet stiger, gis det støtte fra personal- og organisasjonsavdelingen til oppfølging av
langtidssykemeldte. HSN har også inngått avtale om bedriftshelsetjeneste og disse vil også bistå ved
behov.

Det planlegges lederopplæring og lederutvikling i 2017 hvor en av målsettingene er å dyktiggjøre
ledere i forhold til tilrettelegging, oppfølging og håndtering av kompliserte personalsaker.

5. Vurdering av framtidsutsikter
5.1. Omtale av framtidsutsikter
Faglige ambisjoner
___
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Styret har vedtatt ny strategisk plan for 2017 – 2021. Strategien beskriver HSNs framtidsutsikter og
ambisjoner. Styret har videre vedtatt strategiske planer for Porteføljeutvikling og utdanningskvalitet,
Forskning og faglig utviklingsarbeid Samfunnsforankring og Internasjonalisering. De fire planene
definerer HSNs målåmråder (institusjonens operasjonalisering av sektormålene) og mål
(virksomhetsmål). Til hvert mål er det utarbeidet strategier/tiltak.

Visjon
HSN skal være regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet
har høy internasjonal kvalitet, sterke arbeidsfellesskap og samfunns- og næringsliv som nær
samarbeidspartner. Studentene møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett
koblet til samfunnets krav og behov. De lærer å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.
Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant forskning og utdanning bidrar
HSN med kunnskap og kompetanse til å løse verdens klima-, energi- og fattigdomsutfordringer,
sikre velferdsstatens bærekraft og styrke livskvalitet og mellommenneskelige relasjoner i en
globalisert verden.

Verdier


Nær og tilgjengelig - tett på studenter, arbeidsliv og lokalmiljø



Nyskapende og ærgjerrig - høye krav til studenter og ansatte



Relevant og tydelig - bidrag som teller og tilstede i de viktige samfunnsdebattene

Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning bidrar
HSN til utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn. HSN fremmer dannelse, kritisk tenkning og
lærer studentene å ta ansvar i det globale samfunn.
HSN bidrar til å forme omgivelsene ved å være tett på arbeids- og samfunnslivet. Samarbeid på
tvers av fag og studiesteder ligger til grunn for alle ambisjoner, planer og aktiviteter. Studentene
møter ansatte som både utfordrer og støtter dem i læringsprosessene. Våre verdier tar
utgangspunkt i at kunnskap skal gi mot til å satse og kraft til å vokse.
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Ambisjoner

HSN skal utmerke seg ved:

Derfor vil vi:

Regionale partnerskap som drivere for fag- og

Fremme samspill mellom virksomheter,

samfunnsutvikling

myndigheter og egne fagmiljøer i vår
region.

Studenter som tar ansvar, fremmer nyskaping og

Møte studentene med et nært og

fornyer det yrkes- og samfunnsliv de blir en del av

innovativt læringsmiljø, og med høye
krav til kunnskaper og ferdigheter

Studenter som kjenner høy grad av tilhørighet,

Utvikle campus som er sosialt

trivsel og trygghet.

inkluderende og kulturelt stimulerende

Ansatte som fremmer våre verdier gjennom

Ha ansatte som er tett på studentene og

samspill med lærings- og kunnskapsarenaer i og

utfordrer etablert kunnskap, setter

utenfor akademia.

resonnement på prøve, stimulerer til
nysgjerrighet og deltar i
samfunnsdebatten

Studietilbud som er krevende og utvikler

Sikre at studiene som tilbys kombinerer

nyskapende og ansvarlige medborgere som former

det praksisnære med kunnskap om

en bærekraftig framtid.

globale utfordringer og perspektiver fra
den internasjonale kunnskapsfronten.

Forskning og forskerutdanning som er

Drive forskning som sikrer kvalitet i

internasjonalt konkurransedyktig, praksisnær,

utdanningene, gjennomføres

profesjonsrettet, støtter opp om det grønne skiftet

itverrfaglige fellesskap og i tett samspill

og setter premisser for samfunnsutviklingen.

med et bærekraftig arbeids- og
samfunnsliv.

Utviklingsavtale med departementet

___
58

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

HSN har i tillegg inngått utviklingsavtale med KD med tre målområder: HSN Digital, HSN Partnerskap
og HSN Profesjon:

Målområde 1: HSN-digital (digital intern og ekstern integrasjon)
HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de 8
campusene til én virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og
omverden.
Målområde 2: HSN-partnerskap (samarbeid med privat sektor)
HSN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets
globale konkurransekraft, for å bidra til langsiktig vekst og løse store samfunnsutfordringer. HSN skal
videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med kunnskapsintensiv næringsliv for å ta fram nye
arbeidsrettede utdanningsprogrammer og FoUI-aktiviteter.
Målområde 3: HSN-profesjon (samarbeid med offentlig sektor)
HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet. Ny, relevant og
forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

Utviklingsavtalene etableres formelt 1.1.2017 og vil inngå i årsrapporten for 2017 – 2018.

Økonomiske utsikter
Store deler av virksomheten har vært igjennom to fusjonsprosesser på kort tid. Det er vesentlig at
arbeidet med å hente ut de synergiene som ble lagt til grunn for fusjonsprosessene nå får fokus.
Fusjonen har vært kostnadskrevende. Tildelte SAKSmidler som skulle bidra til å finansiere
omkostninger knyttet til etableringen av HSN, er i sin helhet blitt trukket inn gjennom
avbyråktatisering og effektiviseringsreformen. Fusjonskostnadene er således dekket over
grunnbevilgningen. Det har gitt har HSN en krevende driftssituasjon i økonomisk forstand.

5.1.1. Porteføljeutvikling og utdanningskvalitet
Mål 1
Videreutvikle studieporteføljen strategisk og bærekraftig i takt med samfunnets behov
for kunnskap og kompetanse

___
59

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge

Det er viktig for HSN å utøve tydelig utdanningsledelse for å sikre høy kvalitet, helhet og sammenheng
i høgskolens studieportefølje, og foreta tydelige prioriteringer.

Tiltak:


Modell for studieporteføljestyring («SEFØ-modellen») skal benyttes for å vurdere HSNs
studieportefølje i forhold til strategi, bærekraft og videre prioriteringer. Med
«studieportefølje» menes i denne sammenheng studietilbud som tilbys over tid.
«Studieporteføljestyring» er de strategier, retningslinjer og kriterier som legges til grunn for
utvikling, videreføring og eventuell utfasing og nedlegging av studier.
o Strategisk betydning: Her vurderes arbeidslivets og samfunnets behov for arbeidskraft
og regional og nasjonal arbeidsdeling
o Etterspørsel: Her vurderes utdanningstrender og søkernes etterspørsel etter studiet.
Alle studieprogram skal ha en referansegruppe med liknende studieprogram hvor man
kan vurdere og evaluere hverandres studieprogram.
o Faglig bærekraft: Her vurderes summen av kvalitet i forhold til HSNs syv
kvalitetsdimensjoner: relevans, rammekvalitet, programkvalitet, læringsutbytter,
undervisningskvalitet, kompetanse og relevans
o Økonomisk bærekraft: Her vurderes hvordan inntektene står i forhold til utgiftene i
studiet

Mål 2
HSNs utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet og inkluderende læringsmiljø
Det er viktig for HSN å ha høye ambisjoner på veg ne av studentene, bruke studentaktive
læringsformer og integrere studentene i det akademiske felleskapet.

___
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Tiltak:


Alle ansatte i undervisningsstilling ved HSN skal ha pedagogisk basiskompetanse og
utdanningsfaglig kompetanse. HSN skal legge til rette for at alle fagansatte har denne formelle
kompetansen i løpet av 5 år og få tilbud om videregående kurs.



Læring skal være en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet.



Studentene skal være aktive deltakere i fagmiljøet og ta ansvar for og styre egen læring.
Studentene er en viktig læringsressurs for hverandre og deltar aktivt i undervisningen av sine
medstudenter



Lærerne tilrettelegger, veileder og støtter studentene i deres læringsprosess. Lærerne
fremmer studentens læringsprosess underveis gjennom konstruktive tilbakemeldinger



HSN skal innføre fagfelleordninger for studiene sine



HSN skal utvikle et meritteringssystem som bidrar til at god undervisning verdsettes

Mål 3
HSNs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv
Det er viktig for HSN at alle utdanninger skal sette kunnskap, erfaring og verdier i en
tverrfaglig og internasjonal sammenheng.

Tiltak:


Forskningsaktive ansatte skal delta i undervisningen på alle nivå



Utdanningsprogrammene skal formidle anerkjent relevant og oppdatert forskningsbasert
kunnskap fra nasjonale og internasjonale kilder



Studentene skal involveres i FoUI-arbeid



Alle studieprogram skal tydelig plassere kjernefagområdene i et internasjonalt perspektiv,
bruke internasjonal forskning som del av pensum og inkludere vitenskapelig ansatte fra
partnerinstitusjoner i undervisning, veiledning og FoUI



Alle gradsgivende studieprogram skal tilrettelegge for et internasjonalt læringsmiljø og
gjensidig studentutveksling gjennom egne mobilitetsvinduer i studieprogrammene, faglig
forankrede avtaler og engelskspråklige semesterprogrammer



HSN skal stimulere til gjensidig utveksling av ansatte, av kortere og lengre varighet, og, i tillegg
til intern finansiering, aktivt ta i bruk stipendordninger, eksternfinansiering og incentivmidler
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for ansattmobilitet som bidrar til å styrke og kvalitetssikre fagmiljøenes internasjonale
samarbeidsrelasjoner innen undervisning, veiledning og FoUI

Mål 4
HSNs utdanninger skal styrke bruken av IKT for å øke tilgang til læring, utvikle fleksible
læringsformer og øke studentenes læringsutbytte

Det er viktig for HSN at alle studenter møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer,
der digital teknologi tas i bruk

Tiltak:


Alle fagansatte ved HSN skal få opplæring i og i større grad ta i bruk IKT og digital teknologi i
undervisning, læring og vurdering for å utvikle relevante og varierte undervisnings- og
vurderingsformer.



HSN skal videreutvikle Teaching Learning Center (TLC) som støttetjeneste og fasilitator for
utvikling av digitale undervisnings- og vurderingsformer spesielt, og veiledning i
undervisningskompetanse generelt.

Mål 5
HSNs skal styrke samspillet mellom studenter og arbeidslivet
HSNs utdanninger skal være i tett samspill med samfunns - og næringsliv og stå frem
som en sentral kunnskapstilbyder og drivkraft for vekst og utvikling

Tiltak:


HSN skal legge til rette for at arbeids- og samfunnsliv er en læringsarena for våre studenter i
utdanningsløpene



HSN skal styrke kvalitet og kapasitet i praksisfeltet for våre studieprogram



HSN skal utrede mulighetene for å kunne tilby arbeidslivspraksis i flere utdanningsløp



HSN skal legge til rette for å kunne tilby internasjonal arbeidslivspraksis i samarbeid med
partnerinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter internasjonalt
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HSN skal legge til rette for økt bruk av prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver som
er koblet opp mot arbeidslivet i utdanningsløpene



HSN skal utvikle alumninettverk for studentene og styrke kunnskapen om og kontakten med
arbeidslivet gjennom å utvikle en egen karrieretjeneste

5.1.2. Forskning og faglig utvikling (FoU)
Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivs- og samfunnsutvikling tilsier tett
kobling mellom forskning og faglig utviklingsarbeid. Faglig utviklingsarbeid er ofte en forutsetning for
implementering og institusjonalisering av forskningsbaserte løsninger.
Høgskolens forskning og faglige utviklingsarbeid er internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes
av tett samspill med samfunns- og næringsliv, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen
prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning- og utviklingsarbeid innenfor prioriterte
fagområder

Mål 1
Styrke rekruttering og FoU-basert utdanning

Det er viktig for HSN å rekruttere og beholde gode forskere som kan spille på lag med samfunns- og
næringsliv.

Tiltak :


Rekruttere de beste forskerne på høgskolens satsingsområder ved å tilby gode
forsikringsvilkår



Fremme karriereutvikling for de beste forskerne



Fremme målrettede tiltak for å øke kvinneandelen i toppstillinger



Rekruttere høyt kvalifiserte ph.d. - stipendiater



Sikre at ph.d. - utdanningene bygger på solide fagmiljøer



Ta i bruk nærings ph.d. og offentlig ph.d. ordningene.



Sikre at alle stipendiater inngår i en forskergruppe



Anvende høyt kvalifiserte veiledere
___
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Etablere profesjonelle administrative støttetjenester



Forskningsaktive ansattes skal delta i undervisningen på alle nivå



Utdanningsprogrammene skal formidle anerkjent relevant og oppdatert FoU-basert kunnskap



Involvere studentene i forskning- og faglig utviklingsarbeid

Mål 2
Profilere gjennom å prioritere

Profilering handler om å etablere et attraktivt bilde i offentligheten. Derfor vil HSN videreutvikle sin
FoU-profil og synliggjøre våre beste FoU-miljøer. Ved å prioritere noen fagmiljø vil HSNs faglige profil
bli tydeligere i samsvar med forventningene om arbeidsdeling og samarbeid i sektoren.

Tiltak :


Prioritere forskning og faglig utviklingsarbeid som bygger opp under høgskolens hovedprofil
og utdanningsprogrammer



Identifisere og utvikle satsingsområder og tverrfaglige forskningsområder



Identifisere, influere og respondere å nasjonale og internasjonale forskningsprioriteringer
som støtter opp under høgskolens prioriteringer



Sikre at fakultetene har handlingsplaner for forskning og faglig utviklingsarbeid i tråd med
HSNs prioriteringer

Mål 3
Styrke forskningens internasjonale profil

Forskning med internasjonal profil gir merverdi i form av økt kvalitet og relevans. Et globalt perspektiv
gir muligheter for å samarbeide med de beste og hente nye impulser.

Tiltak:


Prioritere økt mobilitet for forskere og stipendiater



Publisere sammen med anerkjente forskere fra andre land



Rekruttere anerkjente internasjonale forskere
___
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Motivere for internasjonal publisering i relevante og anerkjente publiseringskanaler



Mobilisere til økt internasjonalt FoU-samarbeid



Delta aktivt i internasjonale nettverk og på internasjonale konferanser



Mobilisere til økt deltakelse i EUs programmer gjennom en egen EU-strategi



Utvikle en internasjonaliseringsstrategi som integrerer forskning, utdanning og
kompetanseutvikling

Mål 4
Etablere rammebetingelser som sikrer økt forskningskvalitet

Videreutvikling av forskningen ved HSN krever også fokus på økt forskningskvalitet.
Gode rammebetingelser er en forutsetning for kvalitetsheving.

Tiltak:


Sikre at forskningen ved HSN foregår i forskergrupper



Sikre gode og transparente incentivordninger



Sikre tilgang til god FoU-infrastruktur



Profesjonalisere støtteapparatet og sikre tilgang gjennom desentraliserte fellestjenester



Styrke FoU-virksomheten gjennom bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter



Mobilisere for økt deltakelse på eksterne konkurransearenaer for finansiering



Etablere prosedyrer for systematisk kvalitetssikring av søknader



Bygge en god kultur for forskningsetikk

Mål 5
Være foretrukket FoU-partner i regionen

___
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HSN dekker en stor region i Sørøst-Norge, og dette gir gode muligheter for regionalt forankret FoUsamarbeid, i tråd med høyskolens profesjonsrettede og praksisnære forskningsprofil.

Tiltak:


Identifisere regionale fortrinn og behov for forskningsbasert innovasjon og utvikling



Synliggjøre prioriterte satsningsområder for utvalgte målgrupper i privat og offentlig sektor



Bruke regionale møteplasser for å utvikle samarbeid



Invitere potensielle samarbeidspartnere inn i strategiske utvalg på HSN



Fremme regional innovasjon og utvikling gjennom overføring av forskningsbasert kunnskap
til eksterne aktører



Kompetanseutveksling med virksomheter i privat og offentlig sektor



Etablere strategiske relasjoner til eksterne samarbeidspartnere gjennom gaveprofessorater

Mål 6
Styrke forskningsformidling

Det er viktig at HSNs forskning og utviklingsarbeid er synlig og tilgjengelig gjennom tidsriktige kanaler.

Tiltak:


Legge til rette for publisering gjennom open access-kanaler



Tilby opplæring i og legge til rette for forskningsformidling



Etablere gode nettsider for forskningsformidling



Aktivt promotere egen forskning og utviklingsarbeid eksternt



Motivere for aktiv deltakelse i samfunnsdebatten

Mål 7
Bidra til innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor

___
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HSNs praksisnære forskningsprofil gjør høyskolen spesielt godt posisjonert til å sikre at
forskningsresultater omsettes til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

Tiltak:


Fremme forskningsbasert innovasjon som løser samfunnsutfordringer



Styrke posisjonen som kunnskapsaktør i brukerstyrte forskningsprogrammer



Utvikle og vedlikeholde en politikk for håndtering av immaterielle rettigheter



Samarbeide med kommersialiseringsaktører om oppfølging av konkrete
kommersialiseringsprosjekter



Følge opp satsingen på entreprenørskap i undervisning ved HSN



Synliggjøre og utvikle HSNs infrastruktur for teknologioverføring og kommersialisering



Utvikle en helhetlig strategi for verdiskapning og kommersialisering ved HSN

5.1.3. Regional forankring
Den norske regjeringens ambisjon om at Norge skal være et av de mest innovative landene i
Europa, er ambisiøs og inspirerende. Landets universiteter og høgskoler spiller en helt
avgjørende rolle for å kunne realisere denne ambisjonen og videreutvikle
kunnskapssamfunnet. Høgskolen i Sørøst-Norge(HSN) sitt bidrag for å lykkes, er forankret i et
strategisk og utstrakt kunnskapssamarbeid med regionalts amfunns- og arbeidsliv.
Høgskolen i Sørøst-Norge skal være et moderne, regionalt forankret og internasjonalt
konkurransedyktig universitets om i tett samspill med samfunns- og næringsliv, står frem som
en sentral kunnskapstilbyder og pådriver for bærekraftig vekst og utvikling. Med åtte
studiesteder i tre fylker skal HSN ha tett dialog med myndigheter på kommunalt og regionalt
nivå. Samtidig skal HSN gripe de mulighetene som regionalt arbeids- og samfunnsliv gir for
relevant og faglig god utvikling av høgskolens studieportefølje og forsknings- og
utviklingsarbeid. Dette samspillet bidrar til å gi regionen tilgang på ny kunnskaps som er
internasjonalt konkurransedyktig
Også høgskolens entreprenørielle tradisjon skal videreutvikles gjennom samarbeid mellom
samfunn og institusjon. Alle studenter og ansatte skal involveres på forskjellig vis og stå frem
som mulige ressurser for regionalt samfunns- og arbeidsliv. HSN skal oppleves som en nær,
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relevant, dynamisk og regionalt forankret samarbeidspartner. Dette skal skje gjennom en
aktiv innsats mot fire følgende mål:

Mål 1
HSN skal være en aktiv og etterspurt samarbeidspartner for å øke samlet
kunnskap, konkurranse- og attraksjonskraft i regionen


HSN skal etablere digitale og organisatoriske løsninger på hvert studiested som gjør det enkelt
for omkringliggende samfunns- og næringslivsaktørerå etablere kontakt med høgskolen.



Forplikte seg inn i utvalgte regionale partnerskap og nettverk



Være en ressurs i regionale myndigheters plan- og utviklingsarbeid og samhandle tett
med det øvrige offentlige virkemiddelapparatet



Etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet



Aktivt stimulere til bilaterale samarbeid og regionale klyngesamarbeid i alle tre
samfunnssektorer



Identifisere regionale samfunnsutfordringer hvor høgskolen, sammen med andre
offentlige og private partnere, kan ta initiativ for å adressere slike

Mål 2
Samarbeidet mellom egne forskningsmiljøer og relevant arb eidsliv i regionen
skal forsterkes og utvides

HSN skal:


Bruke utviklingsprosjektet HSN Partnerskap som et strategisk verktøy for å utvikle nye
modeller for samarbeid med privat næringsliv



Bruke utviklingsprosjektet HSN Profesjon som strategisk verktøy for å utvikle nye
samarbeidsmodeller med offentlig sektor og styrke profesjonsutdanningenes
forskningsbaserte kunnskapsbase og relevans



Bidra til at partnere i regionen kan utnytte internasjonale programmer for å bidra til å
løse regionale og globale samfunnsutfordringer



HSN skal sammen med regionalt arbeidsliv systematisk arbeide for å nå opp i
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konkurransen om etablering av sentra gjennom NFR og Innovasjon Norge sine toppprogram,
og nå opp i EUs forakningsprogrammer.

Mål 3
HSN skal styrke samspillet mellom studenter og regionalt arbeidsliv.

HSN skal:


Ha som mål å kunne tilby arbeidslivspraksis i flere utdanningsløp, også for HSN sine
internasjonale studenter



Legge til rette for økt samhandling mellom studenter som en betydelig innovativ
ressurs, og arbeidslivets uløste utfordringer.



Arbeide for at flest mulig studenter deltar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid i egne
Studieløp



Styrke kunnskapen om arbeidsmarkedet ved å utrede muligheter i forsterkede
koblinger mot arbeidslivet som karrieretjeneste, regional traineeordning og alumnifunksjoner

Mål 4
HSN skal være en pådriver for bærekraftig regional innovasjon.

HSN skal:


Ha en klar innovasjonsprofil bygget på et tett og forpliktende samarbeid med
omkringliggende arbeidsliv og andre eksterne partnere



Integrere innovativ tenkning og entreprenørskap som viktige deler i alle fagområder og
Studieprogram



Utvikle et strategisk samarbeid med inkubatorer og næringsutviklingsselskap i vår
region for å bidra til kommersialisering og økt næringsaktivitet



HSN skal videreutvikle den internasjonale dimensjonen i arbeidet med regional
innovasjon og entreprenørskap
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5.1.4. Internasjonalisering
Internasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt
perspektiv styrker internasjonalisering av høyere utdanning det internasjonale fellesskapet og
fremmer demokrati, mangfold og bærekraftig utvikling. Internasjonalt samarbeid skal utnyttes aktivt
for å øke kvaliteten i egen utdannings- og forskningsvirksomhet, og det skal legges til rette for utstrakt
student- og personalmobilitet. Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning er nøkkelen til
løsning på en rekke globale, nasjonale og lokale utfordringer. Internasjonaliseringsarbeidet ved HSN
skal intensiveres langs flere dimensjoner: Institusjonelt samarbeid, deltakelse i relevante
internasjonale organisasjoner, studentmobilitet, utveksling av personale, utdanningssamarbeid,
forskningssamarbeid og arbeids-livs- og samfunnsutvikling.

Mål 1
HSNs utdanningsprogrammer skal ha en tydelig internasjonal profil

Internasjonalisering av utdanningene er viktig for å gi høyskolens studenter en internasjonal erfaring i
løpet av studietiden, og for å utdanne til et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked. Alle HSNs
utdanninger skal sette kunnskap, erfaring og verdier i en internasjonal sammenheng.

Tiltak:


HSNs skal legge til rett for et internasjonalt læringsmiljø på alle studiesteder.



HSN skal tilby engelspråklige emner/programmer innenfor alle fagområder.



Alle studieprogrammer ved HSN skal ha innslag av engelskspråklig pensum og
problemstillinger som reflekterer globale utfordringer på det enkelte fagområder.



HSNs studieprogrammer skal være relevant for / kvalifisere til et internasjonale
arbeidsmarkedet.



HSN skal ha administrative tjenester som støtter studieprogrammenes internasjonale profil.
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Mål 2
HSN skal ha en avtaleportefølje som bidrar til et aktivt internasjonalt samarbeid

Faglig sterke, internasjonale nettverk er en forutsetning for å kunne søke prosjektmidler nasjonalt og
internasjonalt. Internasjonale samarbeidsavtaler vil styrke HSN sin deltakelse i internasjonale
samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning. Ansattes deltakelse i internasjonale nettverk er
avgjørende for å heve kvaliteten på forskning og utdanning.

Tiltak:


HSN skal konsentrere samarbeidet med utvalgte, anerkjente læresteder i utlandet.



HSN skal ha en avtaleportefølje som styrker kvaliteten på undervisning og forskning.



HSN skal ha avtaler med internasjonale partnere som muliggjør relevant utveksling.



HSN skal ha en personalpolitikk som tilstreber økt internasjonal rekruttering og mobilitet



HSN skal tilrettelegge for gjesteforskere og -forelesere til høyskolen på kortere og lengre
opphold.



HSN skal stimulere fagmiljøene til å utvikle strategisk viktige flerdimensjonale internasjonale
avtaler og nettverk.



Gjennom internasjonalt forskningssamarbeid skal HSN styrke finanseringen av forskning fra
internasjonale finansieringskilder.



HSN skal gjøre sin kunnskap åpent tilgjengelig for det internasjonale forskersamfunnet.

Mål 3
HSN skal ha et tilbud om mobilitet til alle sine studenter

Studentmobilitet skal gi faglig merverdi til studentenes utdanning, styrke forståelsen for betydningen
av kulturelt mangfold og internasjonalt samarbeid, og bidra til at studentene blir bedre rustet for et
internasjonalt arbeidsmarkedet.

Tiltak:


HSNs studieprogrammer skal tilrettelegge for studentmobilitet til relevante utdanningstilbud
ved anerkjente utenlandske læresteder.
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HSN skal aktivt arbeide for å rekruttere av internasjonale studenter.



HSN skal særlig tilrettelegge for at ph.d.-stipendiatene gis anledning til opphold hos strategisk
utvalgte partnere.



HSN skal jobbe for at studentmobilitet fortrinnsvis skjer gjennom faglig forankrede
samarbeidsavtaler for gjensidig utveksling av studenter og ansatte.

Mål 4
Internasjonalt samarbeid skal styrke HSNs rolle som regional kunnskapsaktør

HSN er en betydelig kunnskapsaktør i regionen Buskerud-Telemark-Vestfold. Regional utvikling
påvirkes av internasjonale prosesser og aktører. HSNs internasjonale orientering skal styrke samarbeid
med og utviklingen av arbeids- og næringsliv i regionen.

Tiltak:


Høgskolen og regionale samarbeidspartnere skal dra veksler på hverandres internasjonale
nettverk.



HSN skal arbeide for å tilby internasjonal praksis i samarbeid med regionale aktører i
næringslivet og offentlig sektor.



HSN skal tilby internasjonale utdannings- og innovasjonsprosjekter for norske og
internasjonale studenter i samarbeid med regionale aktører.



HSNs fagmiljøer skal arbeide aktivt for å danne internasjonale kunnskapsallianser med
regionale aktører.



HSN skal etablere arenaer for internasjonalt samarbeid med regionale aktører innenfor de
fagområdene som profilerer høgskolen.
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Nasjonale styringsparameter – ambisjoner:
HSN-mål og tiltak skal bygge opp under de nasjonale sektormålene. Ambisjonene på nasjonale
styringingsparameter fremgår av tabellen under.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning

Andel bachelor-kandidater

Resultat 2015

Resultat 2016

Mål 20168

Mål 20179

52,2%

52%

52%

65%

40,6%

43%

40%

65%

85,7%

57,6%

80%

80%

3,9/4,0

4,0

4,1

4,1

33,9/37,8

34,2

37

35

-

0,60

0,75

0,80

Ikke tilgjengelig

2,18

3,0

3,0

0,36

0,37

0,40

0,50

som gjennomfører på normert
tid
Andel mastergrads-kandidater
som gjennomfører på normert
tid
Andel PH. D.-kandidater som
gjennomfører innen seks år
Skår på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten
Faglig tidsbruk (timer) per uke
blant heltidsstudenter
Antall publikasjonspoeng per
faglig årsverk
Verdien av Horisont 2020kontrakter per FoU-årsverk
(i tusen Euro)
Andel utreisende
utvekslingsstudenter på
Erasmus+ av totalt antall
studenter

8
9

Kun for dem som har satt opp et måltall
Kun for dem som har satt opp et måltall
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Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Andel mastergradskandidater

Resultat

Resultat

Mål 2016

Mål 2017

2015

2016

83,2%

-

-

85%

47,6

57,5

55

65

117,53

105,06

135

120

28%

-

-

30%

sysselsatt i relevant arbeid et halvt
år etter fullført utdanning10
Bidragsinntekter fra
Forskningsrådet per faglig årsverk
Andre bidrags- og
oppdragsinntekter per faglig årsverk
Andel forsknings-innsats i MNTfag11

Sektormål 3: God tilgang til utdanning
Kandidattall på helse- og lærerutdanningene
Mål 2016

Resultat 2016

Mål 2017

Helseutdanningene:
AIOK

51

36

32

Jordmor

20

39

41

Radiograf

20

15

24

Sykepleier

226

388

434

Tannpleier

20

0

24

Vernepleier

45

46

80

Barnehagelærer

232

218

232

GLU 1-7

138

115

115

GLU 5-10

86

107

109

PPU/PPU-Y

190

207

200

Lærerutdanningene:

10
11

NIFUs undersøkelse gjennomgøres hvert annet år, ingen resultater for 2016
NIFU har ikke gjort analyser for 2016, offentliggjøring av tall kun annenhvert år.
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Faglærer

68

49

45

AIOK er fordelt på deltidsutdanninger over 3 og 4 semester. Anestesi- og Intensivutdanningene
hadde avsluttende kull i 2016, Operasjon- og Kreftutdanningene har avsluttende kull i 2017.
Verneleierutdanningen har avsluttende kull både på heltids- og deltidsutdanning våren 2017, og
forventer 80 avsluttende kandidater.
Grunnskolelærerutdanningene har tilstrekkelig kandidater utfra måltallene satt i Statsbudsjett for
2017, men studentene er ulikt fordelt på utdanningene. HSN rekrutterer noe bedre til
Grunnskolelærerutdanning 5.-10., og har noe lavere rekruttering til Grunnskolelærerutdanning 1.7., enn målplassene tilsier. Dette er en nasjonal trend.
Faglærerutdanningene i estetiske fag og i kroppsøvingsfag har hatt en lavere rekruttering enn
ønsket. Dette skyldes blant annet innføring av karakterkrav i norsk og matematikk.

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid utdanning og forskningssystem

KD

Styringsparametere

Resultat 2015

Resultat 2016

Mål 2016

Mål 2017

Antall studiepoeng pr.

12,9

12,3

12,3

12,5

27,1%

28,2%

27%

32%

12,7%

13,1%

14%

11%

faglig årsverk (DBH)12
KD

Andel kvinner i dosentog professorstillinger
(DBH)

KD

Andel midlertidig
ansatte i undervisningsog forskerstillinger
(DBH)

12

Studiepoeng (60 stp. enh). Ekstern og egenfinansiert.
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5.2. Budsjett for 2017
HSN har for 2017 budsjettert med 1 951 millioner kroner i driftsinntekter. Grunnbevilgningen over
statsbudsjettet utgjør 1 708 millioner kroner (87,5 prosent). Det er budsjettert med 127 millioner
kroner i tilskudd og overføringer fra bidragsfinansiert aktivitet (6,5 prosent). Videre utgjør salgs- og
leieinntekter 61,0 millioner kroner (3,1 prosent). Inntekter fra BOA-virksomheten (bidrag +
oppdrag) utgjør av dette 139 millioner kroner (7,1 prosent).

Lønnsbudsjettet for 2017 er på 1 278 millioner kroner. Dette gir en lønnsandel på 65,5 prosent.
Budsjettet for andre driftskostnader, inklusiv avskrivinger, er 640 millioner kroner, herav utgjør
husleie utgjør 270 millioner kroner.

Budsjettet for 2017 er fordelt i tråd med vedtatte hovedprinsipper og ny helhetlig
budsjettfordelingsmodell for HSN. Det er satt av 66 millioner kroner (3,4 prosent) til strategisk
handlingsrom. Strategisk handlingsrom sammen med resultater og overføringer fra årsregnskapet
2016 vil inngå i styrets behandling av revidert budsjett i mars.

Tabellen under viser et sammendrag av budsjettet for 2017 som det ble vedtatt av styret 14.12.16:
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5.3. Større byggeprosjekter
Mange av studiestedene til høyskolen er preget av til dels sterk vekst i tallet på studenter. Særlig
på studiestedene Bø, Drammen, Vestfold og Kongsberg er det lite rom for videre vekst. Høyskolen
arbeider derfor med flere prosjekter som kan bli realisert de neste årene.

Campus Ringerike
Det har vært arbeidet over flere år med ulike løsninger for oppgradering av bygningsmassen.
Arkitekter har spilt inn løsningsforslag med en generell oppgradering og opprustning av teknisk
anlegg uten at dette har resultert i et tydelig grep som bringer noe vesentlig nytt til anlegget.
HSN og Statsbygg har konkludert med å rive den mest uhensiktsmessige bygningskroppen og sette
opp et nybygg som gir et helhetlig grep med ny resepsjon, kantine, nye møte og grupperom samt
arbeidsplasser til nær alle ansatte.

Studentsamskipnaden ferdigstilte 156 studentboliger til studiestart 2016 i to bygg på selve
campusområdet. I samarbeid med kommunen og fylkeskommunen planlegges en ny avkjøring med
nytt kryss på Osloveien.

Arbeidet med å oppgradere campus Ringerike ses i sammenheng med den vekst vi forventer i
regionen i kjølvannet av ny E16 og ny jernbanetrase for Bergensbanen hvor avstanden i tid til Stor
Oslo blir vesentlig redusert. Dette vil sammen med oppgradering av campus bidra til økt
attraktivitet.

___
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6. Årsregnskapet
6.1. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2016 for HSN
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016 etter kongelig resolusjon om å slå
sammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark til Høgskolen i Sørøst-Norge.
Ledelseskommentarene til regnskapet er avgrenset til forhold som er av vesentlig betydning for å
vurdere regnskapet og høyskolens økonomiske stilling. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og
resultatregnskap er kommentert i etterfølgende punkter. Det er ikke utarbeidet balansebudsjett.

HSN visjon og formål
HSN er en statlig høgskole med særskilte fullmakter. Formålet er å tilby høyere utdanning, utføre
forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, på høyt internasjonalt nivå. Formidle kunnskap om
virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og
kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig
og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er en flercampusinstitusjon med studiesteder i fylkene Buskerud,
Vestfold og Telemark. HSN skal ha en sterk felles identitet, knyttet til en profesjonsrettet og
arbeidslivsorientert hovedprofil. Et hovedmål er å etablere et internasjonalt konkurransedyktig og
regionalt forankret flercampus-universitet. I det HSN godkjennes som universitet, etableres
institusjonen under navnet Universitetet i Sørøst-Norge.

Med bakgrunn i fusjonsvedtaket ble følgende ambisjoner lagt til grunn for visjon og videre målarbeid
ved HSN:


Fremme internasjonalt konkurransedyktig, profesjonsorientert, praksisnær og anvendt
forskning og utviklingsarbeid



Tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er
nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor, master og ph.d.nivå



Ha ambisjoner om å bli etablert som et universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet
hovedprofil
___
78

Årsrapport 2016 – Høgskolen i Sørøst-Norge



Være foretrukket samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns- og næringsliv



Være en byggende og kritisk forsknings- og utdanningsinstitusjon med et arbeids- og
læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert
kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet

Bekreftelse
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, i samsvar med de
statlige regnskapsstandardene (SRS) og etter føringer gitt av Kunnskapsdepartementet.
Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten.

Vurdering av periodens drift
Bevilgningsfinansiert virksomhet i perioden har vært i samsvar med tildelingsbrev, revidert budsjett
og interne planer og strategier. Utsatt virksomhet fra 2015 i enhetene er redusert i løpet av
regnskapsåret. Strategiske avsetninger og formål har økt i tråd med høyskolens
budsjettforutsetninger for videre arbeid med strategisk plan og i samsvar med
universitetsambisjonen.

Tilleggsbevilgninger i form av SAKS, herunder Sikker drift-aktivitetene (administrative, tekniske og
forvaltningsmessige gjøremål) har forløpt i tråd med prosjektplanene. Det står igjen et mindre
beløp på i overkant av 1 million kroner som planlegges å inngå i videre utviklings- og
implementeringsarbeid som følge av fusjonen, sammen med ny tilleggsbevilgning SAKS midler i
2017.
Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter har forløpt bedre enn budsjettert for perioden.

Resultatregnskapet og budsjett
Driftsresultatet for året er 30,6 millioner kroner, hvorav 1,9 millioner kroner er fra avsluttede
oppdragsprosjekter. Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert. Budsjettet inneholder
strategiske avsetninger for kommende perioder som fremkommer som en kostnadsposter i
driftsbudsjettet. Overskuddet fra oppdragsfinansierte aktiviteter er overført til opptjent
virksomhetskapital.
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Resultatet skyldes høyere inntekter og lavere driftskostnader enn budsjettert. En vesentlig
forklaring er vesentlig høyere aktivitet innen bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter enn
budsjettert. Sum driftskostnader for 2016 er 1 873 millioner kroner. Driftsinntektene har i perioden
vært 1 903 millioner kroner som er 27 millioner kroner over budsjett, hvorav 19,5 millioner kroner
(+9 prosent) kan tilskrives eksterne inntekter, tilskudd og overføringer.

Lønnskostnadene på 1 241 millioner kroner er over budsjett i 2016, som angir at aktivitetsnivået
har vært høyt i 2016. Avviket viser at lønnsbudsjettet har vært marginalt som omtalt ved tidligere
tertialrapporteringer. Andelen lønnskostnader utgjør 78 prosent av sum driftskostnader eksklusiv
husleie. Dette er en nedgang fra 79 prosent pr andre tertial. Lønnskostnadene må fortsatt vies
spesiell oppmerksomhet i økonomistyringen for kommende perioder.

Økte reduksjoner i bevilgningen som følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen har
satt press på høyskolens budsjett i en periode med sterk vekst i faglig virksomhet samtidig med
utviklings- og implementeringsarbeid som følge av fusjonsaktiviteter og universitetsambisjonen. I
2016 har dette i hovedsak blitt dekket inn ved reduserte midler til administrasjon og infrastruktur.
Videre fra 2017 så er det igangsatt tiltak for ytterligere å redusere administrative kostnader
gjennom effektivisering, men også fagutvikling og økt satsning på eksternfinansierte aktiviteter for å
øke høyskolens strategiske handlingsrom. Det settes også fokus på arealeffektivisering innenfor
høyskolens videre campusutvikling.

Samlet er det ikke vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap for perioden.
Budsjettgjennomføringen vurderes som å ha vært god og innenfor opptjente og bevilgede
inntekter. For nærmere om resultatregnskapet og budsjett vises det til regnskapet med noter,
herunder spesielt note 31.

Avsetningene i bevilgningsfinansiert virksomhet
Sum avsetning mot Kunnskapsdepartementet har økt med 29 millioner kroner i 2016, fra 140,0
millioner kroner til 169 millioner kroner. Endringen i avsetningene forklares med følgende:
Utsatt virksomhet er redusert fra 99 millioner kroner til 86 millioner kroner. Reduksjonen skyldes
effektiviseringstiltak i administrasjon ved omdisponering av budsjettmidler, samt gjennomføring av
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campusutviklingsaktiviteter og IKT-investeringer. Avsetningen til forskerutdanningen har økt noe
grunnet tildeling av nye rekrutteringsstillinger utover budsjettåret, men det forventes at denne
reduseres etter hvert som rekrutteringsprosesser ferdigstilles. Øvrige avsetninger innen utsatt
virksomhet har mindre endringer og kommenteres ikke.

Strategiske avsetninger har økt fra 41 millioner kroner til 83 millioner kroner i tråd med
budsjettforutsetningene. Strategisk reserve utgjør 73 millioner kroner. Avsetningen til
campusutviklingen studiested Kongsberg er nullstilt som følge av at prosjektet er i ferd med å
sluttstilles. Gjenstående avsetning av SAKS midler fra Universitets- og fusjonsprosjektet videreføres
til bruk første tertial 2017. I Årsrapporten 2016 – 2017 inngår en rapportering om bruken av tildelte
27 millioner kroner i SAKS midler 2016.

Størrelsen på strategisk reserve er marginal og må søkes økt i kommende budsjettperioder. Dette i
tråd med vedtatt strategiplan og høyskolens ambisjoner.

For nærmere om detaljer om endringene i avsetningene vises det til note 15 til regnskapet.

Investeringer
Det er i 2016 gjennomført investeringer på 67 millioner kroner mot 86 millioner kroner i fjor.
Campusutviklingsprosjektet på Kongsberg (Krona) er i ferd med å ferdigstilles. HSN må fremover ha
fokus på å etablere bærekraftig investeringsnivå. I etterkant av implementeringsåret 2016 må
behovene konsolideres og det må utarbeides en samlet investeringsplan som støtter opp under
strategiplanen mot 2021.

Annet
Bunden virksomhetskapital er redusert med kr 240 000 som følge av styrets vedtak om salg av
aksjer i perioden. Salget er godskrevet annen opptjent virksomhetskapital.
Det er i 2016 gjennomført en forenklet revisjon pr 2. tertial av eksternt revisjonsselskap. Revisjonen
viste at regnskapet ga riktig uttrykk for høyskolens finansielle stilling, og var i tråd med statlige
regnskapsstandarder og god regnskapsskikk.
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Åpningsbalanse
Det ble etablert åpningsbalanse for den fusjonerte høyskolen etter kontinuitetsprinsippet. Det
innebærer at eiendeler og transaksjoner ble videreført med de verdiene de var balanseført til i de
respektive institusjonenes regnskaper. Styret for høyskolen godkjente åpningsbalansen 12. mai
2016. Åpningsbalansen er godkjent av Kunnskapsdepartementet.
Det ble foretatt elimineringer i åpningsbalansen, av fordringer og gjeld de to høyskolene hadde til
hverandre pr. 31.12.15.

Revisor
HSNs eksterne revisor er Riksrevisjonen.
Årsregnskapet 2016 er avlagt administrativt i tråd med føringer fra Kunnskapsdepartementet.

Signaturer fra styrets medlemmer - se vedlegg

6.2. Prinsippnote – statlige regnskapsstandarder (SRS)
6.2.1. Generelle regnskapsprinsipper
Høgskolen i Sørøst-Norge er etablert 01.01.16 etter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og
Høgskolen i Telemark fusjonerte. Det er etablert åpningsbalanse for den fusjonerte høyskolen etter
kontinuitetsprinsippet. Det innebærer at eiendeler og transaksjoner er videreført med de verdiene
de er balanseført til i de respektive institusjonenes regnskaper. Det er følgelig ikke nødvendig å
foreta en ny kartlegging og verdsetting av varige driftsmidler. Styret for høyskolen godkjente
åpningsbalansen i sitt møte 12.05.16. Den skal deretter valideres av Kunnskapsdepartementet.
Det er foretatt elimineringer i åpningsbalansen, av fordringer og gjeld de to høyskolene hadde til
hverandre pr. 31.12.15. Dette er også gjort pr. 2. tertial, og avspeiles også i sammenligningstallene
med tidligere perioder i dette regnskapsavlegget.

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter
de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring
utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med
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endringer, senest 5.november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser
om økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115
med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Alle
regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

6.2.2. Anvendte regnskapsprinsipper
Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10
og sammenstilt med de tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Bevilgninger og tilskudd
fra Kunnskapsdepartementet og andre departement er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å
anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger og tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden
bevilgningen eller tilskuddet er bevilget. Bevilgninger og tilskudd til ordinær drift som ikke er
benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C II Avregning med
statskassen i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd til
ordinære driftsoppgaver som gjelder vedkommende regnskapsperiode som ikke er benyttet på
balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som etter sin art er forutsatt
benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført
bevilgning i avsnitt D III Kortsiktig gjeld 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 III
Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er 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.
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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
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 finansiet oppdragsaktivitet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder
både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført
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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 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler .

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.
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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 Statens finansiering av
immatereille iendeler og varige driftsmidler.
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.

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 overeller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.
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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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6.2.3. Resultatregnskapet
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6.2.4. Balanse
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6.2.5. Noter til årsregnskapet
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Felles prinsipper for arbeidsplanlegging ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Saken i korte trekk
Høgskolen i Sørøst-Norge skal etablere felles prinsipper for arbeidsplanlegging. Dokumentet skal være et
policydokument som tar utgangspunkt i strategiplanen og skal bidra til å sikre høy kvalitet i undervisning-,
veilednings- og forskningsaktiviteter. I styremøtet 2. februar ble styret forelagt og invitert til å diskutere
felles prinsipper for arbeidsplanlegging ved HSN. Felles prinsipper for arbeidsplanlegging ved HSN legges
med dette fram for styret til beslutning.

Forslag til vedtak
Styret vedtar felles prinsipper for arbeidsplanlegging ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Saksopplysninger
Prinsipper for arbeidsplanlegging skal være et policydokument som tar utgangspunkt i strategiplanen og
skal bidra til å sikre høy kvalitet i undervisning-, veilednings- og forskningsaktiviteter. Prinsippdokumentet
etablerer felles føringer og skal være et redskap for ledere til å forvalte medarbeidernes kompetanse og
arbeidsressurs på en faglig hensiktsmessig og effektiv måte for høgskolens primærvirksomhet:
undervisning, forskning og formidling.
Prinsippdokumentet bør gi fleksibilitet og handlingsrom i utøvelsen av faglig ledelse og styring for å styrke
undervisnings- og forskningskvaliteten, og stimulere til teamarbeid, faglig samarbeid, arbeidsfellesskap,
økt BOA-aktivitet og etablering av forskergrupper både internt, på tvers av fakultet og institutt, og i
samarbeid med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Ledere har et ansvar for å forvalte ressursene best
mulig. Prinsippene for arbeidsplanlegging stiller krav til den enkelte leder, skaper en forventning om god
ledelse, men forutsetter også en aksept for ledelse ved institusjonen.
Prinsippdokumentet skal sikre at den enkelte gis mulighet til faglig oppdatering og at utviklingen av den
samlede kompetansen ved høgskolen er i overenstemmelse med høgskolens strategi og ambisjoner.
Kjente oppgaver som planlegges for den ansatte gjennom studieåret skal gjenspeiles i arbeidsplanen.
Prinsippene skal gi gjennomgående retningslinjer/ og føringer for arbeidsplanleggingen for undervisningsog forskningspersonell ved HSN. Det innebærer avstemt planleggingssyklus, prinsipper for ressurstildeling
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til fag og enkeltpersoner og ikt-løsninger for arbeidsplanlegging. Prinsippdokumentet skal være et
styrings- og ledelsesdokument for ledere i HSN.
På bakgrunn av styrets diskusjon i styremøte 2.februar er det utarbeidet en beslutningssak om felles
prinsipper for arbeidsplanlegging ved HSN. Prinsipper for arbeidsplanlegging er drøftet med
arbeidstakerorganisasjonene i flere omganger og sist i IDF-møte 6.mars.

Vedlegg:
1. Prinsipper for arbeidsplanlegging ved HSN

Petter Aasen
Rektor
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1.

Innledning og arbeidsplanordningens formål

Prinsipper for arbeidsplanlegging er et dokument som tar utgangspunkt i HSNs strategiplan, og som skal
bidra til å sikre høy kvalitet i undervisning-, veilednings- og forskningsaktiviteter. Prinsippdokumentet
etablerer felles føringer og er et redskap for ledere, i samråd med den enkelte medarbeider, til å forvalte
medarbeidernes kompetanse og arbeidsressurs på en faglig hensiktsmessig og effektiv måte for
høgskolens primærvirksomhet: undervisning, forskning og formidling.
Prinsippdokumentet skal sikre at den enkelte gis mulighet til faglig oppdatering og at utviklingen av den
samlede kompetansen ved høgskolen er i overenstemmelse med høgskolens strategi og ambisjoner. Alle
kjente oppgaver som planlegges for den ansatte skal gjenspeiles i arbeidsplanen. Prinsippene skal gi
gjennomgående retningslinjer/føringer for arbeidsplanleggingen for undervisnings- og
forskningspersonell ved HSN. Det innebærer avstemt planleggingssyklus, prinsipper for ressurstildeling
til fag og enkeltpersoner og ikt-løsninger for arbeidsplanlegging (HSN har valgt å benytte Workplan).
Prinsippdokumentet skal være et dokument som definerer den enkeltes (vitenskapelige ansatte og
teknisk ansatte i undervisningsstillinger) og de faglige fellesskapenes arbeidsoppgaver for ett studieår.
Dokumentet stiller krav til lederne om å forvalte ressursene hos det faglige personalet på en god måte
innenfor vedtatte prinsipper. Planleggingen drøftes med den enkelte medarbeider tema i forbindelse med
den årlige medarbeidersamtalen.
Prinsippene er basert på verdier som forutsigbarhet, transparens og rettferdighet.
Arbeidsplanordningen skal være et planleggings- og ressursfordelingsverktøy hvor behovet for frihet og
fastsatte rammer balanseres.
Prinsippdokumentet gir fleksibilitet og handlingsrom i utøvelsen av faglig ledelse og styring for å styrke
undervisnings- og forskningskvaliteten, og stimulere til teamarbeid, faglig samarbeid, arbeidsfellesskap,
økt BOA-aktivitet og etablering av forskergrupper både innenfor og på tvers av fakultet og institutt, og i
samarbeid med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Dokumentet skal være et styringsverktøy for å kunne
fremme økt kvalitet og nå strategiske mål. Prinsippene for arbeidsplanlegging stiller krav til den enkelte
leder, skaper en forventning om god ledelse, men forutsetter også en aksept for ledelse ved institusjonen.
Ekstern finansiert virksomhet innenfor både utdanning og forskning er en viktig faktor i HSNs
finansiering. Nærmeste leder har anledning til å sette av en tidsressurs slik at det er rom i arbeidsplanen
til å ta på seg oppgaver i løpet av studieåret.
Formålet med prinsipper for arbeidsplanlegging er å
 Etablere felles retningslinjer og verktøy for arbeidsplanlegging ved institusjonen,
 Sikre likebehandling og fjerne barrierer for faglig samarbeid og fagfellesskap på tvers av fagmiljø,
fakulteter og institutter,
 Skape incitament til aktivitet som underbygger høgskolens strategiske ambisjoner,
 Være et redskap for å benytte personalets kompetanse og arbeidskapasitet på en hensiktsmessig
og rettferdig måte,
 Styrke utdanningskvalitet i studieprogrammene, fagutvikling og forskning,
 Danne grunnlag for en god personalpolitikk ved gjennomsiktighet og rettferdig ressurstildeling til
ansatte og fagmiljø,
 Få oversikt over instituttenes og fakultetenes ressursbruk, for på den måten å gi styringsdata til
overordnet strategisk utvikling av høgskolens faglige aktiviteter.
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HSN skal benytte et felles ikt-system for arbeidsplanlegging. Det gir transparens når det gjelder
ressursforvaltning og mulighet til å hente ut valide data som understøtter strategisk og økonomisk
styring. Det digitale planleggingsverktøyet skal kunne gi direkte innsyn i høgskolens oppfølging av
Studietilsynsforskriftens krav til fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse tilknyttet
et studieprogram. Studietilsynsforskriften
Dokumentet og implementeringen av prinsippene evalueres innen 1.mars hvert år i samråd med
hovedtillitsvalgte dersom ikke annet avtales.
Lokal tilpasning
Det enkelte fakultet kan utarbeide nærmere spesifikasjoner av oppgavene som drøftes med tillitsvalgte på
fakultetet. Disse kan brukes internt for å gi mer detaljert informasjon om den enkeltes arbeidsoppgaver,
men er også viktige for beregning av tidsbruk i de tilfellene enkeltes arbeidsoppgaver er særegne for et
gitt utdanningsprogram. Operasjonaliseringen av prinsippene på fakultetsnivå følges årlig opp gjennom
drøfting med tillitsvalgte på fakultetet.
2.

Grunnlag for beregning av tidsbruk

En medarbeider i 100% stilling har netto 1687,5 timer1 og 37,5 timer pr uke (eks. pause). Det vil si at den
ansattes samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor dette antall timer, normalt fordelt på fem dager fra
mandag til fredag. For ansatte over 60 år gjelder følgende:
 Fra 60 år: 1650 timer (reduksjon av årsverket på 37,5 timer pga. den 6. ferieuken)
 Fra 62 år: 1590 timer (ytterligere reduksjon av årsverket på 60 timer, 8 dager pga. tjenestefri
senior)
 Fra 65 år: 1552,5 timer (ytterligere reduksjon av årsverket med nye 37,5 timer, 5 dager pga. lokalt
fremforhandlet seniorpolitikk)
Tjenestefri for seniorer er et ledd i seniorpolitikken og har som mål å få flere seniorer til å stå lengre i
arbeid. Timene/dagene kan ikke overføres fra et kalenderår til det neste dersom de ikke er tatt ut. De som
fyller 62 / 65 år i løpet av første halvdel av kalenderåret vil få redusert arbeidsplanen med 50% av de
timene som gis til tjenestefri for seniorer pr kalenderår i arbeidsplanen det pågående studieåret.
Arbeidsplanens arbeidsperiode er fra 1. august til 31. juli og skal ta utgangspunkt i antall
undervisningsuker pr semester.
En undervisningstime på 45 minutter beregnes som 1 time i arbeidsplanen. Til de øvrige oppgaver
beregnes tiden time for time. Tidsbruk knyttet til ulike oppgaver er definert gjennom en faktornorm.
Tidsangivelsene i arbeidsplanene framkommer gjennom bruk av omregningsfaktorer med hensyn til
antatt bruk av tid, og kan derfor ikke sees som et nøyaktig mål for reell tidsbruk i den enkelte
sammenheng. Faktorbruken skal være slik at likt arbeid i størst mulig grad har den samme faktoren innad
i høgskolen.

Den årlige arbeidstid for tilsatte i 100 % stilling er 1687,5 timer. Dette er utregnet som følger: 37,5 timer i 52 uker,
minus 5 (6) uker ferie og 2 uker fri i forbindelse med påske, jul og bevegelige helligdager (skjærtorsdag, langfredag, 2.
påskedag, 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, 1. mai, 2. pinsedag, Kristi Himmelfartsdag og 17. mai).
1
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3.

Arbeids- og oppgavekategorier

Arbeidsoppgavene for ansatte i undervisning- og forskerstillinger føres i arbeidsplaner og deles inn i
følgende kategorier, (jf. Tidligere veiledning til Studietilsynsforskriften Tabell 3, Fagmiljøets planlagte
faglige bidrag i studiet):
1.
2.
3.
4.
5.

Undervisning og veiledning (U&V)
Forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon (FOUI)
Formidling og samfunnsoppdrag
Administrasjon (faglig-administrative oppgaver knyttet til studier)
Annet

3.1
Undervisning og veiledning
HSNs prinsipper for arbeidsplanlegging for undervisning og veiledning tar utgangspunkt i at
utdanningskvalitet krever fagfellesskap og ledelse. De beste utdanningene blir til i et fagfellesskap der
kollegaer samarbeider om å utvikle studieprogrammene og undervisningen, der de observerer hverandre
og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Det er et ledelsesansvar å prioritere utdanningskvalitet,
disponere de samlede ressursene knyttet til et studieprogram best mulig og derved legge til rette for
helhetlige fagfellesskap for studieprogrammene. Disponering av den enkelte medarbeiders tid til
forelesninger, seminarer, veiledning, vurdering og faglig/pedagogisk oppdatering skal derfor avtales i
dialog med nærmeste leder og fagfellesskapet.
3.1.1 Forelesninger, seminarer mv.
I denne kategorien inngår forelesning, seminar, forberedelsestid og tilrettelegging av undervisning (også
digitale forelesninger). Tid til undervisningsaktiviteter defineres ved hjelp av en omregningsfaktor med
utgangspunkt i antall faktiske undervisningstimer.
Undervisningsaktiviteter kvantifiseres ved hjelp av en omregningsfaktor, hvor faktor 3 per
undervisningstime er normen ved HSN. Der aktiviteten har et klart repeterende element skal faktor 2
benyttes. Ved særlig krevende undervisningsaktiviteter kan inntil faktor 4 benyttes. Eksempel på særlig
krevende undervisning kan være undervisning på fremmedspråk, førstegangsforelesning eller en særlig
krevende studentgruppe/fagfellesskap.
Fastsatt andel til undervisning gjelder forarbeid og planlegging av undervisning, gjennomføring av
undervisningen og etterarbeid. Denne delen er uavhengig av studentgruppens størrelse.
Omfanget av undervisningsaktiviteten skal ta utgangspunkt i HSNs Utfyllende bestemmelser til forskrift
om opptak, studier og eksamen ved HSN slik at det er sammenheng mellom antall undervisningstimer per
ECTS-poeng. Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN
3.1.2 Eksamensarbeid og vurdering av studentarbeid
I denne kategorien inngår:
 Arbeid knyttet til formelle eksamener; herunder planlegging, avvikling og sensur og vurdering og
godkjenning av praksisperiode.


Arbeid knyttet til evalueringer underveis i studieløpet; herunder utarbeidelse av
undervisningsoppgaver av ulike slag, retting/evaluering av oppgavebesvarelser og prosjekter,
uformell veiledning som ikke naturlig går under kategorien undervisning, samt mappeevaluering.

Versjon: 1.0
Sist endret:

Gjelder fra: 1.7.2017

Skrevet av: Personal- og
organisasjonsavdelingen

Godkjent av: Høgskolestyret /
Rektor

5 av 11

Arbeid med eksamen og vurdering av studentarbeid inkludert forberedelser og etterarbeid gis som en
timeressurs avhengig av blant annet eksamensform og studentgruppens størrelse. For hver type
sensur/evaluering føres opp fag, anslått og faktisk antall studenter og
arbeidets/sensurens/vurderingens art.
3.1.3 Veiledning
Veiledning benyttes om en arbeidsform som tar utgangspunkt i - eller legger opp til - studenters
egenaktivitet der veileders oppgave er å initiere, respondere og rettlede studenten(e)s aktivitet som f.eks.
kan være: praktisk øving i tilknytning til undervisningen, feltundersøkelser, klinisk arbeid/kliniske
studier, prosjektarbeid, oppgaveløsning, verkstedarbeid, spesialoppgaver/semesteroppgaver, bachelorog masteroppgaver og veiledning i forbindelse med nettbasert undervisning, veiledning av
doktorgradsstudenter, samt skikkethetsvurdering.
Skikkethetsvurdering skjer både løpende gjennom studiet og i noen tilfeller som særskilt
skikkethetsvurdering. Denne type vurdering er viktig og en vesentlig del av sertifiseringsprosessen for
flere av våre profesjonsutdanninger, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Veiledningsaktiviteter er kvantifisert med utgangspunkt i faktiske veiledningstimer. Ressurstildeling skal
legge til grunn hva som faktisk kreves for å gjennomføre den aktuelle oppgaven på en god måte. Tidsbruk
vil variere med oppgave og erfaring. Veiledningsressursen fordeles gjennom antall timer per kandidat og
oppgave. Som grunnlag for tildeling benyttes historiske gjennomsnittstall for antall studenter på det
aktuelle programmet. Ved store avvik mellom de historiske gjennomsnittstallene og det faktiske antall
studenter pr 1.oktober gjøre det en vurdering av tildelt ressurs. For tildeling av antall veiledningstimer til
master og PhD-kandidater vises det til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i SørøstNorge, § 3-3, hvor det gis utfyllende bestemmelser om dette. Regelverket finnes i sin helhet her:
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN
Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN
Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HSN
Alle studieprogram skal legge til rette for høy internasjonal kvalitet. Det er et lederansvar å sikre høy
kvalitet i undervisningen: Undervisere med god faglig og pedagogisk kompetanse, krevende og
engasjerende studier, integrere studenter i faglig fellesskap, tydelig læringsmål og helhetlige
utdanningsprogrammer, varierte lærings- og vurderingsformer, tilrettelagt praksis i studieforløpet mv.
3.1.4 Faglig/pedagogisk oppdatering
Ved siden av tid til planlegging og forberedelser til undervisning og veiledning definert gjennom
omregningsfaktorene, er tid til faglig/pedagogisk samarbeid og oppdatering et sentralt virkemiddel i
kvalitetsarbeidet. Med faglig/pedagogisk oppdatering menes den tid den enkelte ansatte og
fagfellesskapet knyttet til et utdanningsprogram har til disposisjon for å holde seg faglig a jour og
samarbeide om gjennomføring og kvalitetsutvikling. Veiledende tidsressurs som kan avsettes til dette
formål, beregnes til å utgjøre inntil 10% av årsverket. Arbeidet skal primært foregå i fagfellesskap og det
skal i samarbeid med nærmeste leder utarbeides en plan for den enkeltes og fagfellesskapets
kvalitetsarbeid.
Alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kan etter individuell vurdering få avsatt tid til
faglig/pedagogisk oppdatering, herunder også tid til å utvikle nytt undervisningsmateriell. Ved å
synliggjøre en egen ressurs til faglig/pedagogisk oppdatering ønsker man å stimulere til samarbeid og
etablering av faggrupper som skal bidra til å sikre høy faglig og pedagogisk kvalitet i
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utdanningsprogrammene. HSNs ambisjon bør være at fakultetene avsetter nødvendige ressurser til
fordeling til faglig/pedagogisk oppdateringsarbeid.
I denne kategorien kan blant annet følgende oppgaver inngå:






Styrking av fagfellesskap som styrker studieprogramkvaliteten
UH-pedagogisk oppdatering
Utvikling av nye studier eller undervisningsopplegg/nytt undervisningsmateriell og tilpasning av
studier til nye rammeplaner
Faglig oppdatering for ansatte som har hatt tillitsverv/valgte verv
Veiledning av nyansatte i undervisningsstillinger

3.2
Forskning, faglig utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og
innovasjon (FoUI)
I arbeidsplanleggingen omfatter FoUI både forskning, faglig utviklingsarbeid, kunstnerisk
utviklingsarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid og innovasjon.
Forskning er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap
om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye
anvendelser.
Med kunstnerisk utviklingsarbeid menes virksomhet av original karakter likeverdig med forskning og
faglig utviklingsarbeid og baseres både på praktisk og kunstnerisk erfaring. Kunstnerisk utviklingsarbeid
innebærer utøvende virksomhet på høyt nivå innen musikk, teater, bildende kunst o l., som kan tilsvare
FoUI-arbeid innen andre profesjonsområder.
Faglig utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og
praktisk erfaring for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede produkter, prosesser, systemer og tjenester.
Pedagogisk utviklingsarbeid er prosjekter med nærhet til undervisningen og yrkesfeltet som har til
hensikt å utvikle anvendbar og nyttig kunnskap for brukergrupper innenfor ulike yrkesfelt. Slike
prosjekter kan ivareta viktige undervisnings- og læringsbehov samtidig som de bidrar til å styrke
høgskolens faglige kompetanse. Utvikling av nye arbeidsformer i utdanningene og av nye tilbud og
samarbeidstiltak for yrkesfeltet er sentralt. For å regnes som FoUI må tiltakene være nyskapende.
Innovasjon skal i denne sammenhengen forstås som utvikling av nye eller vesentlig forbedrede varer,
tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå
verdiskapning og/eller samfunnsnytte, jfr Forskningsrådets innovasjonsstrategi 2011-2014.
Forskningsrådets innovasjonsstrategi 2011-2014
Som del av FoUI-aktiviteten kan følgende oppgaver inngå:





Egentid til FoUI-virksomhet (akkvisisjon, gjennomføring, formidling)
Arbeid knyttet til kvalifisering og opprykk
Kurs som inngår i doktorgradsprogrammer/førstelektorprogrammer og andre former for
systematisk forskeropplæring knyttet til egen forskning
Veiledning av Ph-d-kandidater knyttet til egne forskningsprosjekter

Høgskolen har en institusjonell plikt til å drive FoUI på høyt internasjonalt nivå. Høgskolen skal forvalte
bevilgede ressurser effektivt, og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser. Alle ansatte i undervisningsog forskerstillinger og tekniske undervisningsstillinger ved høgskolen skal tilhøre et
fagfellesskap/fagmiljø som er engasjert i forskning, utviklingsarbeid og innovasjon. FoUI-virksomheten
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skal fortrinnsvis organiseres i sterke arbeidsfellesskap/forskergrupper. FoUI-virksomheten skal sikre at
høgskolen er en internasjonalt konkurransedyktig profesjonsorientert, arbeidslivsrettet og
samfunnsrelevant kunnskapsaktør. Høgskolen skal være den foretrukne kompetanse-, forsknings-,
utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og arbeidsliv.
Alle ansatte med undervisningsansvar forventes over tid å være engasjert i FoUI-arbeid i større eller
mindre grad. Det forventes at medarbeidere med førstestillingskompetanse generelt og professorer
spesielt, er særlig aktive innenfor FoUI. FoUI-virksomhet tilsier at langsiktighet og forutsigbarhet legges
til grunn for tildeling av FoUI-tid til den enkelte. Til alle stillingskategorier knyttes imidlertid
dokumentasjonskrav til ressurstildelingen. Innenfor høgskolens overordnede strategi, prioriteringer og
fastlagte rammer har den enkelte medarbeider faglig frihet til og ansvar for å initiere, utvikle og
gjennomføre prosjektene/aktivitetene. Tidsressurs til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid anslås i timer og spesifiseres/beskrives kort i arbeidsplanen. FoUI-ressursen kan tildeles
i «bolker» som gir sammenhengende tid til FoUI-arbeid.
For å sikre at aktive forskere bidrar i undervisning og veiledning, bør ikke FoUI-ressursen til den enkelte i
forsknings- og undervisningsstillinger overstige 50% av årsverket over en 5 årsperiode.
HSNs ambisjon er at fakultetene avsetter minimum 30 prosent av totalbudsjettet til FoUI-aktiviteter.
Fakultetene skal fastsette mål for FoUI-aktiviteten som støtter opp under høgskolens faglige profil,
strategi og virksomhetsmål. Fakultetene har ansvar for å utarbeide prosessbeskrivelse og kriterier for
tildeling av FoUI-ressurser til medarbeiderne. Kriteriene skal sikre kvalitet og støtte opp under fakultetets
faglige profil, utviklingsplaner og FoUI-mål. Det forutsettes at FoUI-virksomheten er og blir systematisk
beskrevet med opplysninger om målsetting, metodikk, framdrift og dokumentasjon.
Resultatene fra FoUI-virksomheten skal dokumenteres og gjøres tilgjengelige gjennom vitenskapelig
publisering eller annen dokumentasjon. Dokumentasjon/publisering/formidling må tilpasses
fagets/aktivitetens egenart. FOUI-prosjekter og resultater skal innrapporteres i CRISTin. Den enkelte
medarbeider er selv ansvarlig for innrapporteringen og for oppfølging av HSN’s policy for Open Access.
3.3
Formidling og samfunnsoppdrag
Tid til formidling og ivaretakelse av samfunnsoppdraget anslås i timer i arbeidsplanen.
Formidlingsarbeidet skal spesifiseres/beskrives kort i planen og kunne dokumenteres i ettertid.
Formidling som er direkte knyttet til gjennomføring eller avslutning av egne FoUI-prosjekter regnes som
del av disse, og føres derfor under kategorien FoUI og ikke under denne kategorien.
3.4
Administrasjon
Til denne kategorien inngår faglig-administrative oppgaver som er direkte knyttet gjennomføringen av
studieprogrammene. Dette kan være oppgaver som faggruppeleder og/eller programkoordinator, emne
ansvar, time- og periodeplanlegging, fagmøter etc.
Veiledende tidsressurs som kan avsettes til dette formål beregnes til minimum 5% og bør ikke overstige
10% av årsverket. Tiden beregnes forholdsmessig avhengig av stillingens størrelse (prosent). De som har
store eller mange oppgaver, kan i særskilte tilfeller få tildelt større ressurs etter individuell vurdering. Når
det gjelder tidsressurs til funksjoner som faggruppeleder og programkoordinator, fastsettes disse i
oppnevningsbrevet til den enkelte og gjelder for oppnevningsperioden.
I denne kategorien inngår, i tillegg til det som er nevnt over, bl.a. tid til fakultetsmøter, og
egenadministrasjon. Tid til kategorien Administrasjon anslås med faktiske timer i arbeidsplanen hvor
oppgavene kort spesifiseres/beskrives i planen.
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3.5
Annet
Denne oppgavekategorien omfatter planlagte oppgaver som ikke rimelig lar seg kategorisere. Eksempel
på slike oppgaver kan være:
 Verv, (tillitsvalgtoppgaver, arbeidsmiljøoppgaver, internasjonal koordinator etc).
 Representasjon i faste utvalg
 Deltagelse i ad hoc utvalg
 Representasjon og deltakelse i felles aktiviteter på fakultet/høgskolen
 Sakkyndig komite
 Kollegaveiledning
 Utredningsarbeid for høgskolen
Hver ansatt har ett av studiestedene som sin hovedarbeidsplass. Når en ansatt blir pålagt å undervise ved
et av de andre studiestedene vil reisetid bli regnet som tid i tillegg til de timer som er utregnet i
faktormodellen. Disse timene kommer inn under denne kategorien og det er faktisk tid som gjelder.
Tilsvarende gjelder for reisetid i forbindelse med veiledning av studenter i praksis. Tid til kategorien
Annet anslås med faktiske timer i arbeidsplanen hvor oppgavene kort spesifiseres/beskrives.

4.

Forvaltningen av prinsippene

Arbeidsplaner skal benyttes på alle fakultetene/instituttene som grunnlag for planlegging, forvaltning og
oppfølging av personalressursene. Arbeidsplanene skal utarbeides årlig i samarbeid med arbeidstaker, og
inneholder i hovedsak en oversikt over planlagte undervisning- og veiledningsoppgaver, faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet, samt administrative oppgaver for kommende
studieår.
Arbeidsplanen setter en norm for det arbeidet som er planlagt for studieåret. For den enkelte ansatte skal
arbeidsplanen gi oversikt over arbeidsoppgaver hun/han har ansvar for å utføre i løpet av planperioden,
og hvilke rammer som er gitt til dette. Ordningen skal dessuten dokumentere på hvilken måte og med
hvilket omfang oppgavene blir utført.
Ordningen skal sikre den enkelte ansatte anledning til egen utvikling og faglig fornyelse. Det er videre et
mål å sørge for at arbeidsbelastningen fordeles mest mulig jevnt over året.
Det forutsettes videre at arbeidsplanen benyttes som et dynamisk oppfølgingsverktøy hvor det er rom for
justeringer gjennom studieåret. Antall studenter som legges til grunn i arbeidsplanene baseres på
historiske gjennomsnittsstudenttall og eventuelt forventet antall studenter for studieåret. Ved store
endringer i antall studenter og arbeidsomfang for den ansatte utover studieåret, bør det derfor gjøres
justeringer i arbeidsplanen. Justeringer i arbeidsplanen skal skje i samarbeid med den ansatte.
HSN skal benytte et felles IKT-verktøy og arbeidsplanene skal som hovedregel være godkjent senest 15.
juni hvert år. Prinsipper for arbeidsplanlegging og IKT-systemet skal sikre at HSN raskt kan hente ut
styringsdata for dokumentasjon og oppfølging.
Prinsipper for arbeidsplanlegging for ansatte i undervisning- og forskerstillinger er en drøftingssak i
henhold til Hovedavtalen § 12-1, pkt h.
Budsjettrammen som tildeles det enkelte fakultet/institutt vil være overordnet planleggingssatsen i
retningslinjene. Dette innebærer at undervisningsopplegg /ressursbruk må justeres etter hvor mange
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studenter som faktisk velger et gitt emne. Dekan/ instituttleder/ faggruppeleder/ programkoordinator
har ansvar for å dimensjonere det enkelte emne innenfor den tildelte ressursrammen. Antall
undervisnings- og veiledningstimer per ECTS-poeng (European Credit Transfer system) må sees i
sammenheng med studentens arbeidsbelastning per ECTS-poeng i henhold til Utfyllende bestemmelser til
forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN, se spesielt til §3-2 Første ledd, Utfyllende bestemmelser
til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN
Arbeidsplanene med tilhørende oppgaver utarbeides på det enkelte fakultet og institutt, og i dialog
mellom den ansatte og nærmeste leder (eller den som er delegert oppgaven).
Instituttleder (eller nærmeste leder som er delegert oppgaven) fastsetter arbeidsplanen (jf. styringsrett
over fordeling av arbeidstid). Arbeidsplanene kan endres underveis i planperioden dersom forholdene
gjør dette nødvendig. Både instituttleder og den ansatte har ansvar for å ta opp behov for vesentlige
endringer så raskt som mulig, og sørge for at arbeidsplanen justeres.
Dersom den ansatte tar på seg eller pålegges nye oppgaver som ikke blir kompensert økonomisk, men
fører til mindre FoUI-tid enn opprinnelig bestemt, bør den ansatte få avtale om tilsvarende økt ressurs til
disse oppgavene, normalt påfølgende studieår. En avtale om å forskyve FoUI-ressursen gjøres samtidig
som den ansatte påtar seg nye oppgaver.
Ansatte avtaler med nærmeste leder før de tar på seg arbeidsoppgaver som kan få konsekvenser for
arbeidsplanen, se også Interne retningslinjer for sidegjøremål – biarbeid ved HSN.
Arbeidsplanene skal i utgangspunktet fylles opp, men instituttleder/nærmeste leder kan avgjøre at det
avsettes en andel timer til lederens disposisjon i gjennom studieåret hos den ansatte, f.eks. til forventet
prosjektarbeid eller annen BOA-virksomhet.
Arbeidsplanen skal følges opp i tråd med arbeidsgivers ansvar og medarbeiders medvirkningsplikt for
forebygging og oppfølging av sykefravær, og for individuelle forhold knyttet til oppfølging av avtalen om
inkluderende arbeidsliv. Ansatte skal løpende melde fra om forhold som har betydning for
arbeidsbelastningen og som påvirker arbeidsplanen.
Med oppfølging av arbeidsplanen gjennom studieåret vil arbeidsplanen, i tillegg til å være en oversikt
over planlagte oppgaver, også gi en oversikt over den faktiske fordelingen av arbeidstid og gjennomførte
aktiviteter. Med dette som utgangspunkt vil arbeidsplanen, sammen med oversikter over publisering,
dokumentasjon av planlagt FOUI-virksomhet mv. gi en samlet oversikt over den enkeltes arbeidsoppgaver
og resultater. Arbeidsplanen vil være et viktig redskap i medarbeideroppfølgingen og inngå som grunnlag
for årlige medarbeidersamtaler.
Ved helt eller delvis langtidsfravær reduseres normalt alle arbeidsoppgaver i arbeidsplanen
forholdsmessig.
Ved langvarig fravær (f.eks. sykdom) i den perioden en skulle ha disponert sin FOUI-virksomhet, vil dette
kunne medføre en forskyvning av frister for ferdigstilling av arbeid, men en kan ikke påregne å få igjen
denne tiden. Dette vil basere seg på en vurdering i den enkelte situasjon.
Når det gjelder langvarig fravær hos stipendiater vises det til For 2006-01-31 nr. 102; Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat,
kap. 2. Felles bestemmelser, § 2-3 permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden.
Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger
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Fraværsperioder kan ikke inngå i tidskontoordningen, men må vurderes separat i det enkelte tilfelle. En
vil heller ikke kunne pålegges å ta igjen arbeidsoppgaver som skulle ha vært gjort under fraværsperioden.
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Studentombud HSN
Saken i korte trekk
Saken gjelder etablering av studentombud ved HSN.

Forslag til vedtak
Det etableres et studentombud ved HSN i tråd med anbefalinger fra Studentparlamentet og Viserektor for
utdanning- og studiekvalitet.

Saksopplysninger
Etablering av studentombud ved HSN.
Bakgrunn
Ønsket om et studentombud ved HSN er et initiativ fra Studentparlamentet. Saken er behandlet i de faste
samarbeidsmøtene mellom ledelsen av Studentparlamentet og Viserektor for utdanning og studiekvalitet.
Et studentombud er en uavhengig bistandsperson som skal bidra til å løse saker nærmest der de oppstår.
Ombudet påser at saker får en forsvarlig og korrekt behandling og at varsler får en god og profesjonell
oppfølging. Studentombud har adgang til å fremme saker for styret og rapporterer til rektor.
Det er allerede etablert studentombud ved de fleste større institusjonene som det er naturlig for HSN å
sammenligne seg med. Mange UH-institusjoner i Norden for øvrig har tilsvarende studentombudsordning.
Sverige har størst utbredelse og erfaring. Det første ombudet i Norge ble godkjent av UiO-styret i 2012 og
var operativt fra og med 2013. Flere UH-institusjoner har tilsatt studentombud i perioden 2014-16 (HiOA,
UiT, UiS, UiB, NTNU, NHH). Andre er i prosess.
HSN har derfor, til tross for den relativt korte ombudshistorikken nasjonalt, samlet sett et godt eksternt
erfaringsgrunnlag og mange gode referanser som supplerende beslutningsgrunnlag for den interne
behovsvurderingen, lokale hensyn og tilpasninger i en tilsvarende etableringsprosess. Det gjelder både
utforming av mandat, avgrensninger i arbeidsoppgaver, organisering, fysisk plassering, kompetanseprofil,
tilsettingsprosedyrer og løpende rapporteringsrutiner i ombudsrollen. Erfaringer fra andre UH gir også
aktivitetsinnsikt som synliggjør frekvens på henvendelser og de mest aktuelle ombudssakene. Til en viss
grad, også på studenters egne vurderinger av kvalitet på bistanden de har fått så langt. Det ble i 2016
etablert et uformelt samarbeids- og kompetansenettverk for eksisterende studentombud i Norge. Dette
gir muligheter for effektive kompetanseløft, råd og støtte for et studentombud ved HSN.
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Erfaringene så langt har samlet sett vært et viktig utgangspunkt for initiativet fra studentene og et
supplerende beslutningsgrunnlag i forarbeid og vurdering av behovet for et studentombud ved HSN.
Sentrale mandatpunkter for studentombudsrollen







En uavhengig bistandsperson
Bidra til å løse saker nærmest der de oppstår
Påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling
Påse at varsler får en god og profesjonell oppfølging
Adgang til å fremme saker for styret
Rapporterer til rektor

Arbeidsoppgaver for studentombudet
1. Det er et grunnleggende prinsipp at studentombudet ikke skal erstatte eller frata andre
arbeidsoppgaver og ansvar. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige systemer
og rutiner for veiledning og oppfølging. Studentombudet tar imot henvendelser fra studenter, og
avgjør om sakene er innenfor det lokale mandatet for studentombudsordningen.
2. Et studentombud kan støtte studentene i å følge opp saker i forhold til saksbehandling og
rettigheter, noe som vil styrke arbeidet med den psykososiale oppfølgingen av studentene.
3. Studentombudet er en anonym varslingskanal for studenter som ønsker å gi beskjed om
kritikkverdige forhold ved høgskolen.
4. Studentombudet kan foreta rimelighetsvurderinger i enkelte saker der det mangler rutiner eller
regler som løser problemstillinger eller det er en motsetning mellom lokale og sentrale regler.
5. Studentombudet har ikke beslutningsmyndighet. Ombudet hjelper studentene med å sortere den
eller de problemstillinger som henvendelsen reiser, og gir råd om hva studentene kan og bør
foreta seg for å ivareta sine interesser.
6. Ombudet kan foreta undersøkelser i etterkant av at saker er behandlet av en enhet for å vurdere
om studentens rettigheter er ivaretatt og om behandlingen av saken er forsvarlig og korrekt.
7. Ut fra ombudets mandat, tas saker også opp på eget initiativ. Målet med dette arbeidet er å
styrke rettsikkerheten til studentene.
8. Studentombudet skal gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter
og plikter.
9. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studenter ved høgskolen. Ved HSN med
mange spredte studiesteder vil tilgjengelighet være et særlig viktig aspekt.
10. Opprettingen av et studentombud skal bidra til å styrke det helhetlige læringsmiljøet ved HSN.
Studentombud ved HSN
Med bakgrunn i lokale begrunnelser og ombudserfaringer fra sammenlignbare institusjoner er følgende
punkter sentrale begrunnelser for etablering av et studentombud ved HSN.







En studentombudsordning er ønsket og begrunnet fra Studentparlamentet ved HSN.
Studentombudet fratar ikke andre organ oppgaver og ansvar, men fungerer som et supplement
til disse.
Antall henvendelser til studentombud ved andre sammenlignbare høgskoler og universitet tyder
på at det er tilsvarende behov for en person/instans ved HSN som kan støtte studenter når det
gjelder spesielle saker i forbindelse med studiesituasjonen.
Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som kan bidra til en lavere terskel for å ta
kontakt. Dette øker muligheter for å nå studenter som ellers ikke ville gjort henvendelser.
Det er ofte utfordrende for studentene å orientere seg i systemet og ta opp vanskelige saker som
et studentombud vil kunne hjelpe dem med.
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Erfaringer fra andre UH viser at viktige saker ikke blir fanget opp. Spesielt gjelder dette tilfeller
der det mangler rutiner. Ombudet kan bidra til at viktige saker fanges opp, nye rutiner utarbeides
og regler blir samkjørt.
Det kan i noen tilfeller være usikkerhet i organisasjonen knyttet til hvordan saker skal behandles
eller hvem som skal behandle dem. Et studentombud kan da bistå studenter i å finne løsninger.
I en overgangsfase er risiko for at studenter kan ta opp saker som er behandlet tidligere. For å
unngå dette er det viktig at ombudet sjekker dette med både studenten og den ansvarlige enhet.
Studenttillitsvalgte velges for en begrenset periode på en politisk plattform. Et ombud er til
sammenligning ansatt, politisk nøytral og uavhengig.
Den formelle kompetanse til et studentombud er særlig viktig. Juridisk kompetanse vurderes som
helt sentral for funksjonen. Samtlige ombud ved de seks UH-institusjonene som allerede har
etablert ordningen innen 2016, har juridisk kompetanse som faglig bakgrunn.

Vurdering
Oppsummering:
Saken har vært behandlet i samarbeidsmøter med ledere i Studentparlamentet, som var initiativtakere til
en ombudsordning på HSN. Studentrepresentantene har påpekt behov for å sikre maksimal tilgjengelighet
til ombudet for alle studentene, på tvers av alle campusene på HSN. Fysisk plasseringen av et ombud ved
HSN har vært diskutert, blant annet med henvisning til praksiser ved UiT, der ombudet ambulerer mellom
studiestedene, men det vises samtidig forståelse for at et ombud ved HSN må ha en fast base og mulighet
til en faglig tilhørighet til kollegaer. Studentrepresentantene er positive til at en forankring av stillingen i
personalavdelingen ved HSN ivaretar nøytralitetsbehovet. Det forventes imidlertid samtidig mobilitet og
ambulerende virksomhet for en slik ombudsstillingen ved HSN. Studentene påpeker også behovet for
gode informasjonsrutiner gjennom digitale medier på HSN, slik at informasjon er lett tilgjengelig for alle
studentene, eksempelvis i form av en webside med nyhetsbrev og blogger som forklarer aktuelle
rettigheter og jus på en lett forståelig måte.
Rektor har følgende kommentarer:
Antall saker og henvendelser til ombudene ved de mer etablerte ombudsordningene tilsier at det er
behov for en tilsvarende ombudsløsning ved HSN. Med 18.000 studenter fysisk fordelt over åtte
studiesteder, inkludert et stort antall nettstudenter spredt over hele landet, har HSN en spesiell utfordring
på god informasjon til våre studenter om rettigheter og tilhørende tilgjengelighet og rådgivingskapasitet.
Dokumentasjon fra HiOA viser eksempelvis at profesjonsutdanninger og kvalitet på veiledet praksis er et
gjennomgående tema i ombudssakene. Det er også særlig relevant for profesjonshøgskolen HSN.
Videreutvikling av et godt læringsmiljø og den psykososiale oppfølgingen av studentene for å sikre god
utdanningskvalitet er generelt et prioritert område på HSN fremover. Et kompetent studentombud ved
HSN kan spille en viktig rolle her. Jeg anbefaler derfor at det opprettes et studentombud ved HSN.
Beslutningsgrunnlaget og mandatet ved en etablering av en ombudsstilling ved HSN tar utgangspunkt i
begrunnede interne behov, men også andres institusjoners erfaringer og kunnskaper så langt. Mandat og
arbeidsformer bør foreligge ved oppstart, men evalueres og revideres etter to års drift, i samarbeid med
studentene. Rektor gis fullmakt til å justere mandatet etter behov. Utkast til oppstartmandat for
studentombud ved HSN er vedlagt saken.
Det er viktig at studentombudet er en uavhengig stilling. Det vil bli arbeidet videre med å finne en god
fysisk plassering av stillingen, i tråd med stillingens behov for uavhengighet og samtidig, best mulig
tilgjengelig for studentene. Ombudstillingene er som regel hele stillinger som bør frikobles fra andre
arbeidsoppgaver i organisasjonen. På bakgrunn av størrelsen på HSN vil det være naturlig med en hel
stilling. Personalavdelingen er mest aktuell løsning ved HSN. Stillingen finansieres gjennom midler
øremerker for dette i budsjettet.
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Petter Aasen
Rektor

Vedlegg:
1.

Vedlegg: Mandat
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Mandat for studentombudet ved Høgskolen i Sørøst- Norge
1.

Studentombudet ved HSN er en frittstående instans som ikke er underlagt noen instruksjonsmyndighet.

2.

Studentombudet ved HSN har som oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt
opp eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at
sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

3.

Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til alle studentene ved HSN, og gi nødvendig
opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

4.

Studentombudet ved HSN er organisatorisk plassert i personalavdelingen ved HSN. Det betyr at
studentombudet får en mest mulig uavhengig stilling i forhold til HSN-organisasjonen rundt studenten
for øvrig. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved HSN.

5.

Studentombudet skal bidra til at saker kan løsest nærmest der de oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i
organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke en klage- eller
ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved HSN.

6.

Studentombudet skal rapportere om sin virksomhet til rektor gjennom årlige rapporter. Disse skal
legges frem som orienteringssak for Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) og Høgskolestyret. Rektor
orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller i saker av prinsipiell betydning

7.

Studentombudet kan på eget initiativ fremme saker direkte til Høgskolestyret eller andre organ med
beslutningsmyndighet ved høgskolen om nødvendig.

8.

Studentombudet mottar halvårlige rapporteringer om omfang på ulike typer saker behandlet gjennom et
system for direkte tilbakemeldinger via internett.

9.

Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sake eller ikke. Det skal alltid gis
begrunnelse når studentombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages.

10. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder, har gitt
samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 om alle forhold
hun/han blir kjent med gjennom sitt virke.

Petter Aasen
Rektor
Halvor Austenå
Viserektor for utdanning og studiekvalitet
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Søknad om utsatt sensurfrist grunnet fusjonering av det studieadministrative
systemet FS
Saken i korte trekk
I forbindelse med fusjoneringen av student-databasene FS for hhv HIT og HBV, blir både hovedbasen FS,
Studentweb og det digitale eksamenssystemet Wiseflow stengt i uke 9 og 10 (fredag 24.februar –fredag
10.mars. )
Dette får konsekvenser for gjennomføring av digital sensur, da også det digitale eksamenssystemet
stenges, og sensorene således ikke får tilgang til å gjennomføre sensuren før systemet er åpnet igjen.
Eksamensseksjonen har ikke vært klar over at Wiseflow blir stengt parallelt med FS-basene, så derfor har
vi ikke forutsett mulige forsinkelser for kunngjøring av sensur.
Omfanget er begrenset til to ordinære emner, da øvrige emner beregner at sensuren kunngjøres i god tid
før sensurfrist forfaller, og systemene stenges.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner søknadene om utsatt sensurfrist for de konkrete eksamensemner som er beskrevet og
begrunnet i denne styresaken.

Saksopplysninger
Det planlegges en ukes stenging av systemene, med påfølgende testing, før systemene kan åpnes for
ordinær bruk. Planen er at alle systemer skal være i funksjon igjen i begynnelsen av uke 10 (6.-7.mars),
men det må tas høyde for at det kan bli forsinkelser.
Hverken eksamensseksjonen eller fagmiljøene har vært klar over at Wiseflow blir stengt parallelt med FSbasene, og har derfor ikke forutsett mulige forsinkelser for kunngjøring av sensur.
Når systemene stenges medfører det at hverken digitale eksamener eller sensur kan gjennomføres digital
i Wiseflow, og muligheten for kunngjøring av sensur i Studentweb bortfaller.
I følge Universitets- og høgskolelovens krav skal sensur kunngjøres senest innen tre uker fra
eksamensdato.
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Det er eksamensperiode i uke 8, før FS-basene stenges, for kontinuasjons eksamener og noen ordinære
eksamener. De fleste eksamenene omfatter relativt få studenter, så det meste av sensuren ferdigstilles i
god tid før systemet stenges og sensurfristen forfaller. Utfordringen er digital sensur hvor sensurfristen
løper mens systemet er stengt.
Av den grunn er det behov for utsatt sensurfrist for følgende berørte emner:

Emnekode

Emnenavn

Eksamens
dato

Sensurfrist

Ny frist

Ant.
studenter

6021

Arbeidsrett

24.02.2017

18.03.2017

28.03.2017

121

FB6115

Tverrfaglig
prosjektarbeid

17.02.2017

10.03.2017

24.03.2017

146

Kommentar
Må ha utsettelse
da basen stenger få
timer etter at
eksamen er
gjennomført.
Forsøker å begrense
utsettelsen mest
mulig.
Forsøker å bli
ferdig før basen
stenges 24/2

Alle sensorer som skal rette digitale eksamener har fått tilbud og oppfordring om å rette manuelt, slik at
de kan begynne rettingen før systemet er tilgjengelig igjen, og dermed klare å overholde fristen.
Eksamenskontorene vil fortløpende kunngjøre manuelle sensurlister i Fronter, for å begrense mengden
forsinket sensur.
I samarbeid med FS-teamet er det sendt ut informasjon om dette til alle studenter, slik at de er varslet på
forhånd. Tilsvarende er det informert om på studentenes intranett-sider.

Vurdering
Eksamensseksjonen har i tråd med regelverket søkt om utsatt sensurfrist for enkeltemner, og har
begrunnet årsaken særskilt da forholdene skyldes tekniske utfordringer som følge av fusjonen.
Rektor anbefaler utsatt sensurfrist i tråd med søknaden.

Petter Aasen
Rektor
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Søknad om utredningstillatelse - Nett- og samlingsbasert lektorutdanning i
realfag
Saken i korte trekk
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ber i søknad datert 1o. februar 2017 om å
utrede muligheten om å igangsette utredning av en nett- og samlingsbasert lektorutdanning i realfag
innen de to skolefagene matematikk og fysikk. Dette vil være et tverrfakultært studium, og vil være
et samarbeid mellom Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Fakultet for
humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. HSN har i dag en akkreditert lektorutdanning i realfag
med skolefagene matematikk og fysikk.

Forslag til vedtak
Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge godkjenner søknad om utredningstillatelse for nett- og
samlingsbasert lektorutdanning i realfag innen de to skolefagene matematikk og fysikk,
datert 10. februar 2017.

Saksopplysninger
Etterspørsel og strategisk begrunnelse

Fakultetet oppgir i søknaden at de nasjonale søkertallene til lektorutdanningene og lektorutdanning i
realfag spesielt er i kraftig vekst. HSN sin lektorutdanning i realfag ble lyst ut våren 2016, men det ble
besluttet nullopptak på grunn av for lave søkertall. Studiet lyses ut på nytt nå i vår og håper på en
økning grunnet bedre markedsføring.
Det finnes pr. i dag ingen nettbaserte lektorutdanninger i realfag. Fakultetet tror derfor det kan være
et behov for denne type utdanning, spesielt til søkere som allerede er i jobb eller ikke kan reise av
andre årsaker.
Faglig bærekraft i studieprogrammet

Fakultetet oppgir i søknaden at høgskolen nylig fikk vurdert sin kompetanse innen lektorutdanning i
realfag i akkrediteringssøknaden som nylig ble godkjent. I tillegg vil fakultetet bygge på kompetansen
som høgskolen allerede har på nett- og samlingsbasert læring. Det nett- og samlingsbaserte studiet
vil kjøre parallelt med den eksisterende lektorutdanningen i realfag.
Økonomisk bærekraft
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I søknad om utredningstillatelse for ordinær lektorutdanning i realfag ble det skissert et
finansieringsbehov på 30 studieplasser pr. klassetrinn, dvs. til sammen 150 studieplasser. Fakultet for
teknologi, naturvitenskap og maritime fag har hittil blitt tildelt 60 studieplasser til studiet. Innfasing av
disse studieplassene skjer over en periode på 5 år. For å få et fullfinansiert studium med 20 uteksaminerte
kandidater pr. år er det behov for ytterligere studieplasser. Dette gjelder uansett om det nettbaserte
studiet igangsettes eller ikke.
Studiet skal i stor grad benytte eksisterende infrastruktur. Utvikling av studiet vil samordnes med
høgskolens program HSN digital, med det nye Teaching and Learning Center og med kompetansemiljøer
for øvrig i høgskolen. Det kan også være aktuelt å søke for eksempel Norgesuniversitetet om midler til
utvikling av studiet.

Vurdering
Fakultetet har i sin utredningssøknad besvart alle sentrale punkter som gjelder prinsipper for
porteføljeutvikling ihht HSNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet:
Etterspørsel, strategi, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft.
Søknaden mangler en overordnet redegjørelse for hvem som vil være målgruppen for den nett- og
samlingsbaserte lektorutdanningen i realfag, og hva fakultetets pedagogiske og didaktiske rolle i
utviklingen av studieprogrammet skal være.
Teaching learning center har fått søknaden til gjennomlesing og har som tilbakemelding at fagmiljøet bør
tenke nøye gjennom hvorvidt det er bedre å lage et rent nettstudium heller enn et nett- og
samlingsbasert studium som skal kjøres parallelt med eksisterende lektorutdanning og enkelte felles
emner med bachelor i ingeniør. I tillegg må fagmiljøet og se nærmere på om en ønsket samordning som
skissert i søknaden også vil medføre store endringer i campusstudiene.

Rektor råder styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge til å godkjenne søknaden om utredningstillatelsen
for nett- og samlingsbasert lektorutdanning i realfag innen de to skolefagene matematikk og fysikk,
datert 10. februar 2017
Søknaden faller inn under høyskolens selvakkrediteringsrett.

Petter Aasen
Rektor

Vedlegg:
1.

Søknad om utredningstillatelse, datert 14. februar 2017
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Søknad om utredningstillatelse for nett- og
samlingsbasert lektorutdanning i realfag
HSN har i dag en akkreditert lektorutdanning i realfag med skolefagene matematikk og fysikk.
Det søkes med dette om å igangsette utredning av en nett- og samlingsbasert lektorutdanning i realfag innen
de to skolefagene matematikk og fysikk. Dette vil være et tverrfakultært studium, og vil være et samarbeid
mellom Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Fakultet for humaniora, idretts- og
utdanningsvitenskap.
En lektorutdanning er en integrert og forskningsbasert profesjonsutdanning. Studiet har et omfang på 300
studiepoeng, og er rettet mot lektoryrket med fokus på 8.-13. trinn, dvs. grunnskolens ungdomstrinn og
videregående skole. Studiet er styrt av en forskrift om rammeplan som trådte i kraft i 2013.

1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet:
-

De nasjonale søkertallene til lektorutdanningene og lektorutdanning i realfag spesielt er i kraftig vekst.
Det er også allment kjent at det er et underskudd på realfagslektorer.
Det finnes pr. i dag ingen nettbaserte lektorutdanninger i realfag. Vi tror derfor det kan være et behov
for denne type utdanning, spesielt til søkere som allerede er i jobb eller ikke kan reise av andre
årsaker.

2. Strategisk begrunnelse:
-

-

HSN sin lektorutdanning i realfag ble lyst ut våren 2016, men det ble besluttet nullopptak på grunn av
for lave søkertall. Studiet lyses ut på nytt nå i vår. Markedsføringen av studiet har blitt styrket
betydelig til dette årets opptak.
Det nett- og samlingsbaserte studiet vil kjøre parallelt med den eksisterende lektorutdanningen i
realfag.
Det omsøkte studiet vil styrke den økonomiske basisen for hele lektorutdanning i realfag ved at det
rekrutteres nyes studenter samtidig som driftskostnadene ved studiet i hovedsak ikke vil øke.
Høgskolen fikk nylig vurdert sin kompetanse innen lektorutdanning i realfag i akkrediteringssøknaden
som nylig ble godkjent. I tillegg vil vi bygge på kompetansen som høgskolen allerede har på nett- og
samlingsbasert læring.

Mal for søknad om utredningstillatelse
Mal versjon nr.: 1.0 Mal gyldig fra: 01.07.2016 Mal godkjent av: Studiedirektør
Revisjonshistorikk: Erstatter ingen tidligere maler.
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3. Finansiering:
Studiet er på 300 studiepoeng. Det økonomiske ansvaret for den ordinære lektorutdanningen i realfag er
fordelt etter en fordelingsnøkkel mellom Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Fakultet for
humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.
I søknad om utredningstillatelse for ordinær lektorutdanning i realfag ble det skissert et finansieringsbehov på
30 studieplasser pr. klassetrinn, dvs. til sammen 150 studieplasser. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og
maritime fag har hittil blitt tildelt 60 studieplasser til studiet. Innfasing av disse studieplassene skjer over en
periode på 5 år. For å få et fullfinansiert studium med 20 uteksaminerte kandidater pr. år er det behov for
ytterligere studieplasser. Dette gjelder uansett om det nettbaserte studiet igangsettes eller ikke.
Lektorutdanning i realfag har gjennom årets revisjon av studieplaner blitt samordnet med bachelor
ingeniørutdanning på Kongsberg. 60 studiepoeng er i alt samordnet mellom disse studieprogrammene.
Studiet vil i stor grad benytte eksisterende infrastruktur. Utvikling av studiet vil samordnes med høgskolens
program HSN digital, med det nye Teaching and Learning Center og med kompetansemiljøer for øvrig i
høgskolen. Det kan også være aktuelt å søke for eksempel Norgesuniversitetet om midler til utvikling av
studiet.

4. Risikovurdering:
Studiet er foreslått opprettet for å redusere risikoen ved den eksisterende lektorutdanningen i realfag ved at
tilfanget på studenter vil øke.
Risikoen ved studiet er redusert ved at 60 studiepoeng realfag i 2017 er samordnet mellom lektorutdanning i
realfag og bachelor ingeniørutdanning på Kongsberg.
Vi har så langt sett at vi kan rekruttere vitenskapelig personale med svært høy kompetanse til studiet.
Forskningsaktivitet vil være en integrert del i fagmiljøet.
Det vil være behov for investering i noe utstyr og infrastruktur. Dette vil være utstyr som også kan brukes i
andre studier.
Praksisplasser vil bli tildelt lokalt der nettstudentene befinner seg, etter modell fra eksisterende nettbasert
lærerutdanning i HSN.
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Søknad om utredningstillatelse - Master i klinisk helsearbeid
Saken i korte trekk
Fakultetet ønsker å utrede en mer hensiktsmessig samordning av mastergradsutdanninger knyttet til
helsearbeid med muligheter for å samkjøre struktur, innhold og undervisning i fellesemner for alle
studieretningene. Det innebærer å utrede hvilke utdanninger som naturlig vil passe inn i ‘Master i
klinisk helsearbeid’ (med mulighet for navneendring) og hvilke som bør anbefales innpasset i
fakultetets andre mastergrader.

Forslag til vedtak
1. I medhold av rutine KS-1.1, akkreditering av studietilbud, herunder KS-1.1.4, godkjenner
styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge søknaden om utredningstillatelse for endringer av
‘Master i klinisk helsearbeid’.
2. Styret forutsetter at studiet får et hensiktsmessig navn. Det utredes hvilke utdanninger som
naturlig vil passe inn i studiet, hvilke som bør anbefales innpasset i fakultetets andre
mastergrader og om det vil være mer hensiktsmessig å samle ‘Avansert klinisk sykepleie’ og
de rammeplanstyrte videreutdanningene i en ‘Master i sykepleie’.
3. Godkjenningen innbefatter utredning av hvordan studieretning i ‘Digital helse og velferd’ og
‘Helseledelse’ er i/kan være i samspill med lignende utdanningsretninger ved HSN.
4. Styret forutsetter at studiet finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer.

Saksopplysninger
Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap beskriver bakgrunn for søknad om utredingstillatelse som
sammensatt ved at den omhandler både nye videreutdanninger, korte og lengre videreutdanninger
og rammeplanstyrte og innarbeidede profesjonsutdanninger, alle på mastergradsnivå.
Mastergradsstudiet i klinisk helsearbeid består av tre studieretninger: ‘Geriatrisk helsearbeid’,
‘Medisinsk strålebruk’ og ‘Psykisk helsearbeid’. For studieretningen ‘Psykisk helsearbeid’ søkes det i
en annen søknad om å bli en egen mastergrad innen ‘Psykisk helse og rusarbeid’ under Institutt for
helse-, sosial- og velferdsfag. Dermed utgår den som studieretning under ‘Master i klinisk
helsearbeid’ fra og med høsten 2018. Fakultetet ønsker å utrede hvorvidt de to gjenstående
studieretningene bør samordnes med følgende nye og gamle studieretninger på 30 til 90 sp under et
nytt navn: Master i helsearbeid, Master i personorientert helsearbeid eller Master i helsevitenskap.
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Det nye mastergradsstudiet vil være et disiplinorientert mastergradsstudium på 120 sp etter §3 i
Forskrift om krav til mastergrad – 2år heltid eller som 4 år deltid:

a. Digital helse og velferd (Ny videreutdanning på mastergradsnivå i Drammen, 20
studieplasser)
b. Valgfri profil. Foruten ‘Geriatrisk helsearbeid’ og ‘Medisinsk strålebruk kommer korte og
lengre, nye og gamle videreutdanninger på mastergradsnivå):
- Sår (30 sp Drammen)
- Smerte (30 sp Drammen)
- Helseledelse (Ny - Drammen)
- Helsesøster (60 sp Porsgrunn, 20 studieplasser)
- Operasjonssykepleie (90 sp Vestfold, 20 studieplasser)
- Kreft (60 sp Vestfold, 20 studieplasser) og palliasjon (studieretning i Master i klinisk
helsearbeid)
- Vernepleie (Ny videreutdanning på mastergradsnivå - Porsgrunn)
Fakultetet beskriver at rekrutteringen til de etablerte studieretningene har vært god og at det er
grunnlag for å anta at rekrutteringsgrunnlaget til det nye mastergradsstudiet vil være god i fremtiden
også. Det vises til hvordan ulike rapporter påpeker et økt behov for bemanning og kompetanse i
helsetjenesten i nær fremtid.
Nye studieretninger: ‘Digital helse og velferd’, beskrives en omfattende utviklingsprosess i fakultetet
for å skape et studium som imøtekommer flere av helsetjenesten utfordringer i nær fremtid.
Fakultetet viser til samarbeid og tilknytting til fagpersoner internt i fakultetet, mellom fakulteter ved
HSN og nasjonale og internasjonale fagressurser. Det argumenteres for et mastergradsstudium med
stor fleksibilitet mellom utdanningsmoduler for å ta hensyn til pågående utvikling fra år til år. Det
kommer ikke frem i søknaden om/hvordan studieretningen er tenkt i samspill og samkjøring med
lignende studieretninger ved HSN. Det samme med nytt studium i ‘Helseledelse’. Ny studieretning på
mastergradsnivå i ‘Vernepleie’ er ikke beskrevet utover hvordan den bygger på bachelorstudiet i
Porsgrunn.
Finansiering og fagressurser: ‘Digital helse og velferd’ er tildelt 20 studieplasser. ‘Valgfri profil’
beskrives i søknaden som ivaretatt med studieplasser som allerede inngår i studieporteføljen av
videreutdanningene, men at det må utredes hvordan studieretningene kan rullere mellom
fordypningene. Fakultetet beskriver god fagkompetanse og at det ikke vil være behov for å ansette
flere fagpersoner, heller ikke behov for økt bruk av fellestjenester og infrastruktur, men at
fagmiljøene til de ulike studieretningene stiller ulikt med tanke på sårbarhet. Det er dermed et
betydningsfullt moment fakultetet bringer inn når det ønskes en utredning av hvordan
studieretningene kan samles under en ‘Valgfri profil’ for å skape kostnadseffektive og robuste
fagmiljøer med samarbeid på tvers. Dermed underbygges også behovet for å endre studiets navn slik
at det favner alle studieretninger.
Søknaden innbefatter også å utrede samkjøring av valgfrie emner på tvers og samkjøring av struktur,
innhold og undervisning i relevante fellesemner. Fakultetet ønsker å komme tilbake med ny søknad
om det viser seg at ‘Master i avansert klinisk sykepleie’ og de monofaglige rammeplanstyrte
videreutdanningene ‘Master i jordmorfag’, ‘Master i anestesisykepleie’ og ‘Master i
intensivsykepleie’ vil være mer hensiktsmessig å samle i en ‘Master i sykepleie’. Ønskelig
studieoppstart av det nye mastergradsstudiet er høsten 2018.
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Vurdering
Søknaden er omfattet av høgskolens selvakkrediteringsrett, jf. Universitets- og høgskoleloven - UHL
§3-3 annet ledd, og vurderes opp mot høyskolens kvalitetsrutine for etablering av studier.
Søknadsfrist til andre trinns behandling, en akkrediteringssøknad, er 1. juni 2017.
Mastergradsutvikling innen det helsefaglige området vil være viktig for å oppfylle HSN profesjonsdelen i HSNs utviklingsavtale med KD. Videreutviklingen av mastergradsprogrammer bør derfor
foregå i tett dialog med HSN profesjon prosjektet.
Studiet bygger opp under fakultetets ph.d- i Personsentrert helsearbeid. HSN har dermed fullmakt til
å etablere mastergradsstudier. Mastergradstudiet vil bidra til regional forankring og samarbeid for
HSN, siden flere av studieretningene er initiert av- og har samarbeidspartnere i regionale
helseforetak og kommunale helseaktører. Studentene får dermed større mulighet til et tett
samarbeid med de regionale aktørene gjennom eksterne forelesere, praksisopphold og deltakelse i
prosjekter i regionen.
Det er rektors vurdering at søknaden om utredningstillatelse for endring av ‘Master i klinisk
helsearbeid’ støtter opp under høgskolens strategiske mål og Studiekvalitetsforskriftens (2014-2015)
krav om større og mer robuste fagmiljøer. Rektor ser nødvendigheten av en utredning av et
komplekst og mangfoldig studium med mange ulike studieretninger og krav til stor fleksibilitet og
hvordan de kan samles under en hensiktsmessig struktur. Rektor merker seg hvordan det nye
mastergradsstudiet vil kunne bidra til et større tverrprofesjonelt studiefellesskap, ved at de nye
studieretningene vil rekruttere studenter fra andre helsefag enn sykepleie og radiografi, slik som
fysioterapeuter, vernepleiere og ergoterapeuter. Med økt tverrfaglighet i utdanningenes struktur gis
det god mulighet for utvikling av større samhandlingskompetanse hos de ulike spesialitetene og
profesjonene. Utfordringen er å utvikle utdanningsstruktur og innhold som ivaretar god balanse
mellom fagspesifikke aspekter og intensjoner om tverrfaglighet: At studieretningene både ivaretar
studentenes faglige tilknytting og fagidentitet og at studieretningenes titler har en språklig klang som
er gjenkjennelig i helsetjenesten og for fremtidige arbeidsgivere.
Det ønskes en utredning av hvordan særlig studieretningene ‘Digital helse og velferd’ og
‘Helseledelse’ faller inn i og støtter opp under høgskolens øvrige studieportefølje.
Vedrørende finansiering mener fakultetet at det ikke vil være behov økt bruk av fellestjenester og
infrastruktur eller for å ansette flere fagpersoner for å drive det nye mastergradsstudiet. Det er
allerede tilstrekkelig med personale tilknyttet de eksisterende studieretningene og
videreutdanningene.

Petter Aasen
Rektor

Vedlegg:
1. Søknad om utredningstillatelse for endringer i Master i klinisk helsearbeid
2. Masterprogrammer og rekruttering i Norge
3. Fagpersoner og forskere knyttet til master i helsevitenskap
4. Regionale og internasjonale samarbeidspartnere

___
www.usn.no

Vår referanse, 17/02028-2

Vår dato: 27.02.2017

Side 3 av 3

Søknad om utredningstillatelse for endringer i
Master i klinisk helsearbeid
Fakultet for helse- og sosialvitenskap ber i denne søknaden om utredningstillatelse for å gjøre
endringer i det allerede eksisterende mastergradsstudiet ved fakultetet: Master i klinisk helsearbeid.
Per i dag består Master i klinisk helsearbeid av 3 studieretninger: Geriatrisk helsearbeid, Medisinsk
strålebruk og Psykisk helsearbeid. Studieretningen Psykisk helsearbeid søker om å bli en egen
mastergrad innen Psykisk helse og rusarbeid under Institutt for helse- sosial- og velferdsfag, og utgår
som en studieretning under Master i klinisk helsearbeid fra og med høsten 2018. Mastergradsstudiet
står da igjen med bare to studieretninger, noe som kan føre til sårbarhet med tanke på antall
studenter og faglig ansatte. Fakultetet ønsker dermed å endre mastergradsstudiet i tråd med både
interne og eksterne krav om faglig robusthet, tilfredsstillende læringsmiljø for studentene og
effektivisering.
Det søkes herved tillatelse til å utrede:
1. Muligheten for navneendring til Master i helsearbeid, Master i personorientert
helsearbeid eller Master i helsevitenskap.
2. Muligheten for å inkludere to nye studieretninger i Master i klinisk helsearbeid:
a. Digital helse og velferd (videreutdanning på masternivå i Drammen, 20
studieplasser)
b. Valgfri profil (inkluderer ulike videreutdanninger på masternivå)
 Sår (Drammen)
 Smerte (Drammen)
 Helseledelse (Drammen)
 Helsesøster (Porsgrunn, 20 studieplasser)
 Operasjonssykepleie (Vestfold, 20 studieplasser)
 Kreft (Vestfold, 20 studieplasser) og palliasjon (studieretning i Master i klinisk
helsearbeid)
 Vernepleie (Porsgrunn, ingen eksisterende videreutdanning eller
masterstudieretning, men det er et behov for å bygge opp et slikt
studietilbud)
3. Samkjøre struktur, innhold og undervisning i fellesemnene (vitenskapsteori,
forskningsmetode, prosjektbeskrivelse og masteroppgave) for alle studieretningene.
4. Samkjøre tilbud om valgfrie emner som kan tas på tvers av de ulike studieretningene i
mastergradsstudiet.
Mal for søknad om utredningstillatelse
Mal versjon nr.: 1.0 ▪ Mal gyldig fra: 01.08.2014 ▪ Mal godkjent av: Høgskoledirektør
Revisjonshistorikk: Erstatter ingen tidligere maler.
Hensikt/Formål; Mal for søknad om utredningstillatelse brukes i forbindelse med etablering av nye studietilbud. Referanse
til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved HBV, Rutiner for etablering av studier. Rutinene SP-1, SP-2 og SP-3

5. Tilby et 120 sp vitenskapelig masterløp (jmf. § 3 i Forskrift om krav til mastergrader) for
alle studieretningene. Studiet kan tas som en heltidsutdanning over 2 år, eller som en
deltidsutdanning over 4 år.
Videreutdanninger innen digital helse og velferd, sår- og smertebehandling, helseledelse,
helsesøsterfag, operasjonssykepleie og vernepleie gir kompetanse som vår region har behov for. I
følge Stortingsmelding 13 skal utdanninger på høyere nivå ikke føre til blindveier [1]. Det nye
mastergradsstudiet gir en smidig mulighet for at studenter fra videreutdanninger på masternivå kan
gå videre og ta en mastergrad med faglig fordypning fra den aktuelle videreutdanningen. De nye
studieretningene bringer også inn flere fagpersoner, som bidrar til et bredere, mer tverrprofesjonelt
og mer solid fag- og forskningsmiljø rundt mastergradsstudiet.
Fellesemnene vitenskapsteori, metode og utvikling av prosjektplan utgjør et felles fagområde i
Master i klinisk helsearbeid. Studenter ved de ulike studieretningene samles til tverrfaglig
undervisning og samarbeid i disse emnene. Personorientert helsearbeid inngår i fakultetets strategi,
og er valgt som den teoretiske modellen som danner den felles vitenskapsteoretisk forståelsen
mellom de ulike studieretningene, og en faglig forbindelse mellom masterprogrammet og fakultetets
ph.d. studium i Personorientert helsearbeid. Kunnskapshåndtering skal være en rød tråd i alle
fellesemner, studieretningsemner og valgfrie emner ved mastergradsstudiet. Felles overordnede
læringsutbytter og samordnede fellesemner, vil bidra til en solid struktur som binder de ulike
studieretningene i mastergraden sammen.
Master i klinisk helsearbeid vil være et mer ressurssparende og kostnadseffektivt
mastergradsstudium ved å samle flere studenter til undervisning i fellesemner, og dermed unngå
ressurskrevende undervisning til små studentgrupper. Valgfrie emner på tvers av studieretningene vil
også bidra til mindre ressursbruk i form av administrering og undervisning ved de ulike
studieretningene. En konsekvens for de faglige ansatte er at det blir frigjort ressurser som kan brukes
til forskningsaktivitet og kompetansebygging. For studentene vil endringene innebære et mer
attraktivt studietilbud som har større faglig bredde, høyere kvalitet og er mer i tråd med etterspørsel
og krav i helsevesenet de skal arbeide i. I tillegg vil studentene oppleve et større og mer
tverrprofesjonelt fag- og studentmiljø.
Master i klinisk helsearbeid vil være et disiplinorientert mastergradsstudium på 120 sp (§3 i Forskrift
om krav til mastergrad). Fullført studium kvalifiserer studenter til å søke opptak til
doktorgradsstudier (ph.d.).
I det videre arbeidet med det nye mastergradsstudiet, vil Dekanen utnevne en arbeidsgruppe og
utarbeide et eget mandat. Arbeidsgruppens oppgaver vil omfatte å finne en passende tittel på
mastergradsstudiet, utarbeide læringsutbytter og studie/emneplaner, vurdere om
masterprogrammet kan bli fakultetsovergripende, og inkludere ytterligere videreutdanninger på
tvers av institutter, og om det er mulig å samarbeide med andre masterstudier ved fakultetet i
forhold til felles emner innen metode og vitenskapsteori/vitenskapsfilosofi. Fokus vil være på å samle
studentene til fellesemner, og samtidig gi dem fleksibilitet til å velge fordypningsområder og
tilpassede tidsforløp (heltid versus deltid). Arbeidet vil basere seg på Kunnskapsdepartementets
studiekvalitetsforskrift, og NOKUTS studietilsynsforskrift (februar 2017). Ønskelig studieoppstart av
det nye mastergradsstudiet er høsten 2018.
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Oppsummert imøtekommer det nye mastergradsstudiet politiske føringer og krav, fremtidige
nasjonale og regionale behov, samt HSN sin visjon og strategiplan. Fagmiljøet blir mer
tverrprofesjonelt, større og mer faglig solid gjennom å samle ulike studieretninger og samarbeide
rundt fellesemner og valgemner. Studietilbudet blir attraktivt for studenter ved å tilby et faglig solid
miljø, og tilknytning til regionale aktører innen helse. De ulike studieretningene gir fleksibilitet til å
sette sammen fordypninger som er skreddersydd kunnskaps- og kompetansebehov hos studentene
og deres arbeidsgivere.

1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet:
I Norge vil det i fremtiden være behov for robuste, brede og fleksible masterprogrammer innen
helsefag [2]. Både internasjonalt og nasjonalt satses det på økt rekruttering til høyere utdanning [2].
Innen helsefag har det på landsbasis de siste årene vært en nedgang i antall søkere og uteksaminerte
mastergradskandidater (se vedlegg 1). Man kan spekulere i om det oppstod en studentboom da
helsemasterprogrammene var nye, og at nåtidens nivå på rekruttering og uteksaminering av
mastergradsstudenter er et mer reelt bilde av behovet for høyere utdanning. På en annen side viser
prognosene at flere vil ta høyere utdanning i framtiden. I Oslo og Akershus vil andelen av personer i
«typisk studiealder» øke med 10% de neste 15 årene [2]. På landsbasis har både etterspørselen etterog antallet personer med helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå økt de siste årene [3, 4]. I
tillegg ser vi et økt behov innen helsetjenesten for helsearbeidere med høy kompetanse til å bruke
avanserte teknologiske hjelpemidler, organisere og lede helsetjenester, og gi helsehjelp til stadig
flere og eldre pasienter med kompliserte og sammensatte helseproblemer [3]. Flere helsearbeidere,
økt ressursbruk innen helsesektoren, avansert teknologi, mer sammensatte helseutfordringer og
helsetjenester [3] er faktorer som gir grunnlag til å anta at behovet i fremtiden vil øke for høyt
utdannede helsearbeidere med mastergrad.
Nasjonalt og regionalt er det også behov for masterprogrammer som gir studentene mulighet til å
bygge på tidligere opparbeidet kompetanse. I følge stortingsmelding 13 [1] skal utdanningssystemet
være bygd opp slik at det ikke fører til noen blindveier. HSN tilbyr en rekke helsefaglige
videreutdanninger på masternivå, og det nye mastergradsstudiet vil muliggjøre opptak på grunnlag
av tidligere fullførte videreutdanninger. De nye foreslåtte studieretningene vil gi studentene en
mastergrad med dybdekunnskap og kompetanse innen det helsefaglige området de har spesialisert
seg i, fremfor en studieretning de ikke identifiserer seg med eller som ikke er tilstrekkelig
skreddersydd. De regionale samarbeidspartnerne og initiativtakerne som har bidratt med ressurser
til videreutdanningene, vil også nyte godt av at deres helsearbeidere får mulighet til å bygge opp
kompetansen sin til en mastergrad. Master i klinisk helsearbeid vil etter vår vurdering imøtekomme
en etterspørsel på landsbasis ved å tilby denne graden av fleksibilitet, og være et attraktivt tilbud for
studenter og deres arbeidsgivere.
Nasjonalt og regionalt er det behov for masterprogrammer som er solide og faglig brede, for å gi
studentene et utdanningstilbud med høy kvalitet [2]. Endel fagmiljø ved norske høyskoler har vært
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små, fragmenterte og sårbare. Med Studiekvalitetsforskriften (2014-2015) kom det krav om at disse
fagmiljøene må bli større og mer robuste, og ressursene må brukes på kjerneoppgaver [2]. Den nye
Master i klinisk helsearbeid vil inkludere flere faglig ansatte med forskningskompetanse og en større
faglig bredde (se vedlegg 2). Samarbeid mellom faggruppene om fellesemner og valgfrie emner vil
både spare forelesningsressurser, frigi ressurser til forskning og kompetansebygging, og gi et
utdanningstilbud som er av høyere kvalitet og har bedre faglig bredde.
Potensialet for rekruttering til det nye mastergradsstudiet antas å være godt, basert på historiske og
prognostiske faktorer. Master i klinisk helsearbeid har hatt en jevn, noe synkende, men nå en liten
oppgang i rekruttering på mellom 26 - 33 studenter de siste 5 årene. Denne trenden har vært lik for
flere tilsvarende masterprogram i Norge (se vedlegg 1). Videreutdanningene (15-60 sp) ved HSN har
vært populære studietilbud med mange søkere. Av erfaring er det jevnt over 2-5 studenter i hvert
videreutdanningskull som ønsker å gå videre med en mastergrad i den faglige fordypningen de har
tatt. Med prognosene om forventet økt antall helsearbeidere og behov for flere helsearbeidere med
høy kompetanse [3], samt at mastergradsstudiet åpner for å ta inn videreutdanningsstudenter, er det
grunnlag for å anta at rekruttering av studenter til Master i klinisk helsearbeid vil være god og
imøtekomme kravet om å uteksaminere minimum 20 studenter årlig (Rektorvedtak, 15. juni, 2015).
Relevante bransjer i arbeidslivet er involvert i utarbeidelsen av studieretninger i Master i klinisk
helsearbeid. Flere av studieretningene bygger på allerede eksisterende studieretninger (geriatrisk
helsearbeid, medisinsk strålebruk) og videreutdanninger hvor kommune- og spesialisthelsetjenesten
i regionen har vært samarbeidspartnere, initiativtakere eller oppdragsgivere. De ulike
studieretningene i Master i klinisk helsearbeid vil gjennom å bygge på allerede eksisterende fagmiljø
ha en rekke verdifulle nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet seg, se vedlegg 3 for
utdypende informasjon.

2. Strategisk begrunnelse:
Kunnskapsdepartementets stiller skjerpede krav til både nye og etablerte mastergradsstudier, og
som må innfris innen utgangen av 2018 [2, 5]. Disse kravene innebærer blant annet større faglig
bredde (studieretninger og smale utdanninger må etableres i faglig brede og sterke fagmiljøer),
kompetansen i fagmiljøet skal speile bredden av emner det undervises i, og fagmiljøet må vise
resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Per i dag imøtekommer
Master i klinisk helsearbeid flere av disse nasjonale politiske kravene, men siden studieretningen
Psykisk helsearbeid utgår fra mastergradsstudiet i 2018, er det nødvendig å gjøre grep for å nå de
skjerpede kravene om større, bredere og stabile fagmiljø, til bredden av emner det undervises i, og
om samarbeid med andre nasjonale/internasjonale fagmiljøer. Ved å inkludere flere av fakultetets
videreutdanninger, vil fag- og forskningsmiljøet rundt Master i klinisk helsearbeid få en ny
sammensetning av faglig ansatte. Et større fag- og forskningsmiljø gir en nødvendig faglig bredde,
fører til en ytterligere nasjonal og internasjonal styrke, og sikrer at nasjonale krav blir imøtekommet
også i framtiden [6].
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De etablerte studieretningene (geriatrisk helsearbeid og medisinsk strålebruk) har den faglige
bredden til å tilby nødvendige fellesemner og noen valgfrie emner på tvers av studieretningene. Det
er likevel for få fagpersoner i fagmiljøet til å få et tilstrekkelig stabilt og robust fagmiljø som ikke
påvirkes av sykdom eller andre uforutsette hendelser. Det er heller ikke tilstrekkelig med ressurser til
å tilby en god bredde i valgfrie emner. Å opprette den valgfrie studieretningen og inkludere ressurser
fra videreutdanningene på mastergradsnivå, vil gi et mer robust og stabilt fagmiljø med flere
fagpersoner med kompetanse til å organisere og undervise i fellesemner og valgfrie emner. Å samle
studenter fra ulike studieretninger i fellesemner, og å tilby valgfrie emner på tvers av studieretninger,
vil føre til en frigiving av personalressurser fra undervisning. Dette vil åpne mulighet for de fagansatte
til å drive forskning, øke sin akademiske kompetanse, som igjen vil bidra til økt forskningsproduksjon
og gi studentene enda mer relevant og oppdatert kunnskap.
Høgskolens strategi og faglige prioriteringer vil i større grad enn tidligere bli ivaretatt med de
endringene som er foreslått. Mastergradstudiet vil bidra til regional forankring og samarbeid for
HSN, siden flere av studieretningene er initiert av- og har samarbeidspartnere i regionale
helseforetak og kommunale helseaktører. Studentene får dermed større mulighet til et tett
samarbeid med de regionale aktørene gjennom eksterne forelesere, praksisopphold og deltakelse i
prosjekter i regionen. I tillegg vil det nye mastergradsstudiet i større grad bidra til et
tverrprofesjonelt studiefellesskap, fordi de nye studieretningene rekrutterer studenter fra andre
helsefag enn sykepleie og radiografi, slik som fysioterapeuter, vernepleiere og ergoterapeuter.
Internasjonal orientering ivaretas av de ulike studieretningenes samarbeid med fag- og
forskningsmiljøer i Europa, Nord-Amerika og Australia (se vedlegg 3). Resultater fra
masteroppgavene vil kunne publiseres, og bidra til forskning og kunnskapsutvikling på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Studentenes masteroppgaver og økt kompetanse vil bidra til bedre helsetilbud,
økt livskvalitet for pasientene og bidra til å sikre velferdsstatens bærekraft.
Master i klinisk helsearbeid er og vil være et integrert og utfyllende studietilbud i HSN sin
studieportefølje, og skaper ikke overlapp eller et konkurrerende tilbud i forhold til andre
mastergrader ved Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap, eller ved andre fakultet ved HSN.
Kompetansen og kapasiteten i det nye mastergradsstudietvil være sterk, faglig bred og robust.
Studiet vil ha til sammen ha minst seks professorer, elleve førsteamanuenser, en høgskolelektor og
fire doktorgradsstipendiater. Til sammen har disse personene minst 8.6 årsverk i FoU tid, og bidrar
med 3.6 årsverk inn i mastergradsstudiet. Se vedlegg 2 for ytterligere detaljer.

3. Finansiering:
Master i klinisk helsearbeid har i sin nåværende form vært i drift ved høyskolen siden 2005, og er i
dag tildelt 20 studieplasser på heltid (studentkategori D). Det tas opp inntil 40 studenter på deltid
(50%) hvert år.
Det nye mastergradsstudiet vil samle allerede eksisterende og nye studieretninger (geriatrisk
helsearbeid, medisinsk strålebruk, digital helse og velferd) og inkludere flere videreutdanninger ved
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HSN. Den nye studieretningen Digital helse og velferd fikk tildelt 20 studieplasser på heltid i 2016. Til
sammen vil det omfatte 40 studieplasser på heltid.
Den valgfrie studieretningen er ivaretatt med studieplasser som allerede inngår i studieporteføljen av
videreutdanningene. Det må utredes videre i søknad om akkreditering av masterprogrammet
hvordan disse studieplassene kan rullere mellom fordypningene i den valgfrie studieretningen.
Dersom utredningen konkluderer med innlemming av videreutdanninger som helsesøster,
operasjonssykepleie og kreftsykepleie, vil det nye mastergradsstudiet inkludere ytterligere 60
studieplasser.
Det vil ikke være behov for å ansette flere fagpersoner for å drive det nye mastergradsstudiet, da det
allerede er tilstrekkelig med personale tilknyttet de eksisterende studieretningene og
videreutdanningene. Fakultetet har over flere år utviklet og etablert en strategisk kompetanse og
fagpersoner innen flere fagområder som smerte, sår, helseledelse og helseteknologi via
betalingsfinansierte videreutdanninger på masternivå. Et av målene for å gjøre omfattende endringer
av det eksisterende mastergradsstudiet, er nettopp å utnytte ressursene for undervisning på en mer
økonomisk og ressurssparende måte med fellesemner og valgfrie emner på tvers av studieretninger,
og samtidig sikre et mangfoldig og godt fagmiljø og studentmiljø.
Det vil ikke være behov for økt bruk av fellestjenester og infrastruktur.

4. Risikovurdering:
Studentrekrutteringen til HSN sine mastergradsstudier har på dagens nivå vært noe synkende, men
er på vei oppover. Dette er på lik linje med tilsvarende mastergradsstudier innen helse i resten av
landet (se vedlegg 1). Rekrutteringen til videreutdanningene har derimot vært god og holdt seg
generelt jevnt over de 7 siste årene. Tatt i betraktning økt behov for helsearbeidere med kompetanse
til å ta seg av sammensatte og kompliserte pasienter og bruke avansert teknologi i helsetjenesten, er
det grunnlag for å anta at rekrutteringsgrunnlaget til Master i klinisk helsearbeid vil være god i
fremtiden også.
Forskningsaktiviteten knyttet til nåværende Master i klinisk helsearbeid og videreutdanningene,
bygger på HSN sin visjon og strategiplan om forskning, og bidrar til å sikre kvalitet i utdanningene.
Forskningen utføres i tverrprofesjonelt samarbeid og i samspill med arbeidslivet. Forskerne utgjør
samlet en solid fag- og forskergruppe med bred kompetanse innen ulike helseprofesjoner,
fagområder og forskningsmetoder/design (se vedlegg 2). Å innlemme de aktuelle
videreutdanningene i studiet, vil kunne øke forskningsaktiviteten som springer ut av
mastergradsstudiet. Samkjørt undervisning i fellesemnene vil kunne frigjøre undervisningsressurser
til forskningsaktivitet som igjen fører til økt publisering av forskningsresultater.
Det nye mastergradsstudiet vil inkludere noen flere studenter (inntil 20) enn de som allerede
benytter seg av tjenester og tilbud i dagens Master i klinisk helsearbeid og videreutdanninger. Det er
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likevel antatt at endringene ikke vil føre til noen betydelig risiko i forhold til de øvrige punktene:
tilgjengelighet på medier fra biblioteket, teknisk utstyr/infrastruktur, tilgang på praksisplasser, og
øvrig samarbeid med eksterne parter.
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Høgskole

Masterprogram

HIOA Høgskolen i Oslo og akershus

Psykisk helsearebeid heltid
Psykisk helsearebeid deltid
Helse og empowerment
Klinisk sykepleeivitenskap heltid
Klinisk sykepleeivitenskap deltid
Rehabilitering (barn/eldre)
Rehabilitering og habilitering
Sykepleie - klinisk forskning og
fagutvikling heltid
Sykepleie - klinisk forskning og
fagutvikling deltid
Anestesisykepleie
Barnesykepleie
Intensivsykepleie
Fysioterapi

Sum HiOA
HSN Høgskolen i Sørøst-Norge
HiBu Høgskolen i Buskerud
HiVe Høgskolen i Vestfold
HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold
HiT Høgskolen i Telemark

Sum HSN
HiØ Høgskolen i Østfold

Sum HiØ
UiA Universitetet i Agder

Klinisk helsearbeid
Helsefremmende arbeid
Jordmorfag
Forebyggende arbeid barn og unge
Avansert klinisk sykepleie
Anestesisykepleie
Intensivsykepleie
Psykososialt arbeid heltid
Psykososialt arbeid deltid
Tverfaglig samarbeid i helse og
sosialsektoren heltid
Tverfaglig samarbeid i helse og
sosialsektoren deltid
Folkehelsevitenskap
Helse og sosial-informatikk (§3)
Helsefag
Klinisk helsevitenskap
Psykisk helsearbeid
Spesialsykepleie

Sum UiA
UiO Universitetet i Oslo

Avansert geriatrisk sykepleie
Helseadministrasjon
Helsefagvitenskap
Psykososialt arbeid, selvmord, rus,
vold, traumer
Helseledelse og helseøkonomi
Sykepleievitenskap heltid
Sykepleievitenskap deltid

Sum UiO
INN Høgskolen i Innlandet
HiL Høgskolen i Lillehammer
HIHm Høgskolen i Hedmark

Psykososialt arbeid med barn og
unge
Folkehelsevitenskap med vekt på
endring av livsstilsvaner
Psykisk helsearbeid

Sum INN
UIS Universitetet i Stavanger

Helse- og sosialfag med fokus på
brukerperspektiv
Helsevitenskap
Sykepleie

Sum UIS
UIB Universitetet i Bergen

Sum UiB
Høgskolen på Vestlandet
HIB Høgskolen i Bergen

HiSF Høgskolen i Sogn og Fjordane
HSH Høgskolen i Stord/Haugesund
Sum HVL

Helsefag - Helsefremmende arbeid
og helsepsykologi
Helsefag - sykepleievitenskap
Internasjonal helse
Helseledelse, kvalitetsfor-bedring og
økonomi (§3)
Helsefag - Radiograf/Bioingeniør
Helsefag - fysioterapivitenskap

Klinisk sykepleie
Kunnskapsbasert praksis i helsefag
Klinisk fysioterapi
Samhandling innan helse- og sosialtenester
Klinisk helse og omsorgsvitenskap

2012

2013

2014

2015

5

1
6
8
5
8
3
3

1
1
7
2
6
5
6

1
5
8

13

10

7

4

6

2

4
4
10

6

2016

41
27
25
14
12

33
33
28

11

34
26
29
3
16

15

5
7
5
9
11
53
30
22
39
8

76

74

12

5

78
5
7

76
3
7

99
5
10

12

5

7

7

10

24
12
13
6

10
20
16
3

17
20
21

26
22
22

13

10

3
15

44

49

20
21
13
14
1
11
49
109

59

3
14
38
99

27
21

11
15
36

9
41
15

1
11
13

37

1

29

7

24

13
13
17
134

22
12
13
96

17
4
4
116

30
3
10
115

24
3
11
87

12

15

22

12

15
27

12
27

8
30

1
15

23
32
33

1

29
25

1

2

22
22
7
8

28

36

25

15

28

36

25

19
26
45

1
7
13

14
5
7

5
9

16
6
6

4
4

3
2
3
29

6
4
7
43

2
2
6
24

5
1
7
41

2
2
8
20

15
15
20

9

15

8

27

50

17

42

2
15
2
11
5
35

8
19
3
30

NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskaplige
Barn
Universitet
og unges psykiske helse
Klinisk helsevitenskap
Master i psykisk helsearbeid
HIG Høgskolen i Gjøvik
Gerontologi
Helsefremmende
lokalsamfunnsarbeid
HIST Høgskolen i Sørtrøndelag
Klinisk sykepleie
Psykisk helsearbeid
HiÅ Høgskolen i Ålesund
Avansert klinisk sykepleie
Sum NTNU
UiT Universitetet i Tromsø
Funksjonshemming og deltakelse (vernepleie §3)
Helsefag
Helsefag
Sykepleie
Barn og unges psykiske helse
Telemedisin og e-helse
HiN Høgskolen i Narvik
Ingen
Funksjonshemming og deltakelse
HIH Høgskolen i Harstad
(120sp)
Funksjonshemming og deltakelse
(90sp)
HiF Høgskolen i Finnmark
Ingen
Sum UiT

NU Nord Universitetet
HINT Høgskolen i Nordtrøndelag
UiN Universitetet i Nordland
HiNe Høgskolen i Nesna
Sum NU
VID Vitenskapelig høgskole
Høgskolen Betanien
HDH Haraldsplass diakonale høgskole
Diakonhjemmet - Rogaland
Diakonhjemmet - Oslo

1
24

1
27

2
22

9
15

1
6
4

Ingen
Ingen
Ingen
Familieterapi og systemisk praksis
Helsetjenester til eldre
Verdibasert ledelse heltid
Verdibasert ledelse deltid
Master i sosialt arbeid heltid
Master i sosialt arbeid deltid

1
23

1
19
7

11

25

39

6
11
10
60

20
12

15
11

1
48

26

37
5

1
7

7

3

10

5

2

4

9

27
2

1

1

33

55

41

5
3
5

4
2
11

12
1
3

13

17

16

6

2
15

14
1
5
29

17
8
4
17
6

46
33
33

49
28
28

52
27
27
2
2

42
7
2
22
7
1
81
22
22
14
14

10
10

1
1

3
3

40

Tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid
Tverrfaglig helse- og sosialfag
7
Master i klinisk sykepleie
7
Ingen
14

Sum VID
NMBU Norges miljø og biovitenskapelige
Folkehelsevitenskap
universitet
heltid/deltid
Sum NMBU
Lovisenberg
Avansert klinisk sykepleie
Sum Lovisenberg
Sykepleie med et
Diakonova
kommunehelsetjenesteperspektiv
Sum Diakonova
HiVo Høgskolen i Volda
Ingen
Sum HVO

Sum antall uteksaminerte studenter

4
7

29

561

49

2
4

526

683

651

556 * Sluttsummen for 2016 er noe misvisende, fordi det mangler tall fra mastergradsstudier for dette året (NMBU, VID og enkelte studieretninger ved ulike skoler).

Fagpersoner og forskere tilknyttet Master i Helsevitenskap
Navn

Ansvarsområde
Studieretning

FoU
%

%i
studiet

Fagområde / forskningskompetanse

Fakultet
Institutt
Campus

Sykepleie og psykologi.
Kommunikasjon, helseveiledning, innovasjon, e-helse og
velferdsteknologi, sykepleievitenskap, helsevitenskap, psykososial
helseforskning, kvantitative metoder.
Litteratur.
Ledelse, etikk, kommunikasjon, organisasjonsendring, innovasjon,
e-helse og velferdsteknologi, kvalitative metoder.
Sykepleie.
Klinisk sykepleievitenskap; aldring og eldreomsorg, rehabilitering,
sansesvikt hos eldre, kvalitative metoder.
Radiografi.
Strålefysikk, kvantitative metoder.

HS
ISH
Drammen

Professorer
Hilde Eide

Emnekoordinator.
Valgfrie emner.

50

<5

Tom Eide

Studieretningskoordinator.
Helseledelse.

50

30

Grethe Eilertsen

Studieretningskoordinator.
Geriatrisk helsearbeid.

50

30

Hilde Olerud

Studieretningskoordinator.
Medisinsk strålebruk.

50

30

Heidi Ormstad

Emnekoordinator fellesemne prosjektbeskrivelse.
Geriatrisk helsearbeid.
Underviser demens.
Geriatrisk helsearbeid.

50

30

Biomedisin.
Slag, demens, kvantitative metoder.

50

10

Sykepleie.
Demens, aldring og eldreomsorg, hverdagsrehabilitering,
sykepleievitenskap, e-helse og velferdsteknologi, kvalitative
metoder.

Kirsti Skovdahl

HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen
HS
IORL
Drammen
HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen

Navn

Ansvarsområde
Studieretning

FoU
%

%i
studiet

Fagområde / forskningskompetanse

Fakultet
Institutt
Campus

Førsteamanuenser
Ragnhild Sørum Falk
(20%)

Underviser kvantitativ
metode.
Fellesemner.
Emnekoordinator.
Smerte.

<5

10

Statistikk.
Kvantitative metoder.

<5

10

Edda Johansen (50%)

Emnekoordinator sår.
Sår.

20

20

Maria Krogseth (20%)

Underviser.
Geriatrisk helsearbeid.

<5

10

Medisin.
Smerte, fysikalsk medisin, registerforskning, kvantitative
metoder.
Sykepleie.
Sår, e-læring, utdanningsforskning, kvalitative og kvantitative
metoder, kunnskapshåndtering.
Medisin.
Geriatri, eldre, delir.

Tone Marte Ljoså
(50%)

Programkoordinator Master
i klinisk helsearbeid og
emnekoordinator.
Fellesemne kvantitativ
metode.
Smerte.
Studieretningskoordinator.
Digital helse og velferd

10

30

Sykepleie.
Smerter, hud, sår, spørreskjemaoversettelse, kvantitative og
kvalitative metoder (har stilling ved regionalt kompetansesenter
for smerte).

40

20

Sosiologi.
Psykisk helse, sosial innovasjon og entreprenørskap, e-helse
og velferdsteknologi, mixed methods.

HS
IHSV
Drammen

Aud Mette Myklebust

Emnekoordinator.
Medisinsk strålebruk.

30

10

Radiografi.
Desentraliserte helsetjenester, mixed methods.

Etty Nilsen

Emnekoordinator
Digital helse og velferd

40

5

Økonomi og ledelse.
Innovasjon og entreprenørskap, e-helse og
velferdsteknologi, mixed methods.

HS
IORL
Drammen
Handelshøyskolen
Ringerike/
Drammen

Lars Petter Granan
(20%)

Monika Gullslett

HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen

Karen Stendal

Emnekoordinator
Digital helse og velferd

40

10

Informasjonssystemer.
Innovasjon og entreprenørskap, e-helse og
velferdsteknologi, mixed methods

Handelshøyskolen
Ringerike

Beate Lie Sverre

Underviser.
Geriatrisk helsearbeid.

30

20

Stina Öresland

Emnekoordinator
vitenskapsteori fellesemne.
Geriatrisk helsearbeid.

40

20

Sosiologi.
Smerte, multikulturalitet, deltakende observasjon, kvalitative
metoder, eldre, antropologi.
Sykepleie.
Etikk, eldre, diskursanalyse, vitenskapsteori, filosofi.

HS
ISH
Drammen
HS
ISH
Drammen

Studieleder og oppdragsansvarlig for videreutdanninger.
Helse- og kvalitetsledelse.
Underviser og stipendiat.
Geriatrisk helsearbeid.

20

20

Sykepleie.
Kvalitetsledelse, helseledelse, kvantitative metoder.

HS
ISH
Drammen

75

25

Sykepleie.
Aldring, eldreomsorg, demens, kvalitative metoder

Espen Brembo

Underviser og stipendiat.
Digital helse og velferd.

75

5

Sykepleie.
Aldring, e-helse og velferdsteknologi, mixed methods.

HS
ISH
Drammen
HS
ISH

Janne Dugstad

Underviser og stipendiat,
Digital helse og velferd.

5

Optometri.
Innovasjon og entreprenørskap, næringsutvikling, e-helse og
velferdsteknologi, mixed methods.
Sykepleie.
Sår, smerte, sykepleie ved legevakt, oversettelse og validering av
spørreskjema, kvantitative metoder.

Høgskolelektorer/stipendiater
Anne Grethe Steinsvåg

Linn Hege Førsund

Drammen

Lena Leren
HS (ISH)

Underviser og stipendiat.
Sår og smerte.

Sum årsverk %
(antall årsverk)

Forkortelser:
HS = Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap

50
75

>5

860
(8.6)

360
(3.6)

HS
ISH

Drammen
HS
ISH
Drammen

ISH = Institutt for Sykepleie og Helsevitenskap
IHSV = Institutt for Helse-, Sosial- og Velferdsfag
IORL = Institutt for Optometri, Radiografi og Lysdesign

Regionale initiativtakere, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere knyttet til Master i Helsevitenskap

Studieretning

Regionalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Geriatrisk
helsearbeid

Drammen kommune, Vestre
Viken HF.

 Sykehuset Innlandet
 Oslo Universitetssykehus
 NTNU
 Aldring og helse – Nasjonal
kompetansetjeneste.
 Utviklingsenheten Skap gode
dager i Drammen kommune
 Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester i Buskerud
 Senter for fagutvikling og
forskning, Sykehjemsetaten,
Oslo kommune
 Nasjonalt kompetansesenter
for migrasjonshelse (NAKMI)
 Geriatrisk ressurssenter, Senter
for fagutvikling og forskning
(SFF), Aker sykehus
 Helse Sør-Øst
 Oslo Kommune Senter for
fagutvikling og forskning
 Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester i Vestfold
 Alderspsykiatrisk
Forskningsnettverk Telemark
og Vestfold (TeVe)

 University of Antwerp, Antwerp, Belgium; Robert Verkerk
 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; prf. Michael Maes
 Deakin University, Geelong, Australia; prof. Michael Maes
 ÖREBRO UNIVERSITET, Institutionen för hälsovetenskaper, Sverige; Christina
Karlsson
 University of Gothenburg, Sweden. Centre
for Equity in
Healthcare/Institute for Health and Care Sciences Sweden; Joakim Öhlen, Inger
Ekman, Sylvia Määttä.
 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Department of Women’s and
Children’s Health, Pediatric Oncology Research; Kim Lützen
 University of West Australia, Adelaide Australia; Angelica Martini
 Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukehuset,
Region Örebro, professor Agneta Scröder
 Universitetet i Karlstad, Avdeling for omvårdnad, professor Marie-Louise Hall
Lord, professor Inger Johansson
 Universitetet på Færøyene, lektor Gro Gade Haanes, lektor Magni Mohr,
dekan/lektor Hans Pauli Joenson

Pasient- og brukerombudet i
Buskerud
Hjemmerehabilitering, Best
hjemme, Sandefjord kommune
Tjenester i hjemmet,
Sandefjord kommune

 Forelesere og sensorer fra
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Diakonhjemmet sykehus,
Velferdsforskningsinstituttet
NOVA, Høgskulen på
Vestlandet, Universitetet i Oslo,
Universitetet i Agder

Studieretning
Medisinsk strålebruk
Helseledelse

Digital helse og
velferd

Regionalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 Drammen sykehus
 Drammen kommune
 Pasient- og brukerombud i
Buskerud
 Conexus (teknologi- partner i
innovasjon, undervisning og
forskning)
 NAV hjelpemiddelsentralen i
Buskerud
 Vestre Viken helseforetak
(VVHF)
 Vestregionen (alle kommuner
som sogner til VVHF)
 Pasient- og brukerombudet,
Buskerud fylkeskommune
 Fylkesmann i Buskerud,
virkemiddelapparatet (NFR,
IN, SIVA)
 Ca. 50 leverandører av helseog velferdsteknologi
 Hallingdal Kraftnett
 Papirbredden Innovasjon
 DRIV inkubator
 Kongsberg Innovasjon
 Regionale
næringslivsforeninger
 NHO
 Regionale fagforeninger

 KS
 Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten

 NIVEL (Nehterlands Institute for Health Services Research), prof. Sandra van
Dulmen

 Universitetet i Oslo, professor
Elin Rosvold, professor Anne
Moen (professor II ved HSN) og
professor Pål Gulbrandsen
(Ahus/UiO)
 Norsk regnesentral,
seniorforsker Kristin Skeide
Fuglerud (førsteamanuensis II
ved HSN)
 Universitetet i Agder,
professor Tom Eikebrokk og
dosent Carl Erik Moe
 Senter for pasientmedvirkning
og samhandlingsforskning,
OUS, seniorforsker Deede
Gammon
 Sunnaas Sykehus,
innovasjonsdirektør Sveinung
Tornås
 Nasjonalt senter for ehelseforskning, UiT
 Oslo Medtech, CEO Kathrine
Myhre
 Pensjonistforbundet,
generalsekretær Harald
Norman
 Aleris ved Geir Lægreid

 NIVEL, Radboud University, Nederland, professor Sandra van Dulmen
(professor II ved HSN)
 Johns Hopkins; School of Public Health, USA, professor Debra Roter
 Chicago University, USA, Senior Researcher Rita Gorawarah-Bhat
 Mälardalen Högskola, Sverige, professor Inger Holmström
 Högskolan i Borås, Sverige, Assoc.prof Annelie Sundler
 Roskilde Universitet, professor Lars Hulgård
 Västerås Science Park og Robotdalen, Sverige

 Forelesere fra
Helsedirektoratet, Direktoratet
for e-helse, KS, IKT Norge,
Teknologirådet osv

Sår

Drammen Sykehus Vestre Viken
HF, sårpoliklinikken

 Høyskolen i Stord Haugesund,
sår videreutdanning
 Sunnaas Sykehus.
 Pasientsikkerhetsprogrammet
 Forelesere fra Rikshospitalet
OUS, Sykehuset i Vestfold, Aker
Sykehus OUS og Akershus
Universitetssykehus

Smerte

Oslo Universitetssykehus,
Avdeling for smertebehandling

 Norsk smerteforening (NOSF),
utdanningsutvalget
 NTNU, Master i palliasjon og
smerte
 Høgskolen i Oslo og Akershus,
førsteam. Marit Leegaard
 Universitetet i Tromsø,
førsteam. Elin Damsgård
 Forelesere fra Sykehuset i
Vestfold, Universitetet i
Bergen, Universitetet i Oslo,
NTNU, Hærnes Institutt,
Sykehuset Drammen Vestre
Viken HF, Sunnaas Sykehus,
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Lovisenberg Diakonale
Høgskole

 Royal College of Surgeons i Ireland (RCSI), prof. Zena Moore
 Ghent University i Belgia, prof. Dimitri Beeckman
 European Wound Management Association (EWMA). Edda Johansen er
medlem av utdanningskomiteen
 National Health Service (NHS) i Wales, fotterapeut og MsC. Vanessa Goulding
 Sønderborg Sygehus sårambulatorie, karkirurg Rolf Jelnes og sårsykepleier
Hulda Skov.
 University College Syd (UC Syd), lektor Ellen Sanddahl Sørensen
 Foreleser fra Glasgow Caledonian University i Skottland, Universitetet på
Akureyri Island, og Universitetet på Island, Reykjavik.
 University of Toronto, prof. Judy Watt Watson

Sår
Norsk Interessefaggruppe for Sårtilheling (NIFS) kontaktet høyskolen i 2007 via ansatt (Kirsti Espeseth) på Sårpoliklinikken Drammen Sykehus Vestre Viken som den gang var
sekretær i NIFS-styret. Det var ønske om å utvikle videreutdanninger i sår i Norge fordi kvaliteten på helsetjenestene til pasienter med sår var mangelfull. Studiet ble
utviklet i nært samarbeid med klinisk praksis, European Wound Management Association (EWMA) og University College Syd, Danmark (UC Syd). Samarbeidet med EWMA
har gjort sitt til at Edda Johansen ble valgt inn som medlem i deres utdanningskomité. Utdanningskomiteen i EWMA jobber blant annet med å sette fokus på kvalitet i
utdanninger Internasjonalt ved å tilby utdanningsmoduler som kan benyttes ved utvikling og revidering av studier (http://ewma.org/what-we-do/education/ )
UC Syd med høgskolelektor Ellen Sanddahl Sørensen og HSN har i samarbeid videreutviklet sine utdanninger og deltar hos hverandre som undervisere og sensorer. Klinikere
fra både Norge (Kirsti Espeseth) og Danmark (Rolf Jelnes, Hulda Skov) deltar i undervisning og også som sensorer på formative og summative vurderinger i studiet. Det er

kun Høgskolen i Stord Haugesund og HSN i Drammen som tilbyr videreutdanninger i SÅR på masternivå. Emneansvarlig i Haugesund, Arne Langøen, er nå leder av NIFS og
deltar som sensor ved vår videreutdanning. Dette sikrer samarbeid med andre høyskoler som tilbyr et lignende studie og et samarbeid inn mot NIFS.
Forelesere ved utdanningen er godt representert med avanserte klinikere (leger, sykepleiere, fotterapeuter, ortopediingeniør, m.m.) og akademikere med PhD og
professorkompetanse. For øvrig så har videreutdanningen i sår en Internasjonal profil med blant annet forelesere fra Belgia, Irland, Storbritannia, Danmark og Island. Flere
undervisningsdager tilbys derfor på engelsk. Utdanningen har gitt grunnlag for felles forskning, publikasjoner og EU søknader (siste EU søknad innsendt 9. januar 2017).
Samarbeidet med klinisk praksis Nasjonalt og Internasjonalt har gitt grunnlag for å utvikle undervisningsmateriell fra direkte pasientrettet arbeid (video, lyd og
bildemateriell). Samarbeidet med Sunnaas Sykehus har gitt grunnlag for at HSN og Sunnaas Sykehus nå videreutvikler e-læring om trykksår for Helse Sør-Øst (HSØ).
Gjennom HSN sin sentrale kompetanse på SÅR ble Edda Johansen invitert som medlem i ekspertgruppen for forebygging av trykksår i det nasjonale
Pasientsikkerhetsprogrammet som gir anbefalinger til tiltakspakke for å sikre trygge tjenester. Ansatte ved pasientsikkerhetsprogrammet deltar årlig som forelesere ved
HSN sin videreutdanning i SÅR.
Utdanningen rekrutterer bredt nasjonalt og har rekruttert studenter fra Island. Dette har medført at det i mars 2017 vil sendes inn en NORPLUS søknad om å etablere et
nettverk – NORWOUND – for å videreutvikle og kvalitetssikre sår videreutdanninger og master moduler i Norden. HSN vil stå som leder av nettverket om det innvilges. 1.
møte mellom Danmark, Island og Norge er 20-21. januar 2017. Samarbeidet har også til hensikt å utvide samarbeidet omkring undervisning og sensurering.

Smerte
Initiativtakere til denne studieretningen er Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus. ReKS
kontaktet fakultet for helsevitenskap HSN i 2013 for å starte et samarbeid om videreutdanning i smerte. Både kompetansetjenesten og avdeling for smertebehandling er i
dag aktive samarbeidspartnere, og bidrar med forelesere, veiledere, utstyr, undervisningslokaler og midler til en student-nettverksgruppe i Tverrprofesjonell
Videreutdanning i Smerte (TViS). Aktørene ønsker å fortsette med dette samarbeidet dersom videreutdanningen blir videreført som et mastergradsstudium.
Nasjonale samarbeidspartnere er Utdanningsutvalget i Norsk Smerteforening (NOSF), hvor ulike utdanningsaktører som representerer ulike fagprofesjoner (fysioterapi,
sykepleie, medisin, psykologi) jobber for å lage tverrprofesjonelle kurs i smerte. Andre samarbeidspartnere er NTNU og Tverrprofesjonell Master i Palliasjon og
Smertebehandling. Samarbeidet omfatter sensuroppdrag, samt relevant og oppdatert pensumlitteratur til smertefaget. I tillegg forskes det rundt oversettelse, validering og
bruk av et spørreskjema som kartlegger studentenes holdninger og kunnskap rundt smerte og smertebehandling i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og
Universitetet i Tromsø. TViS Nettverksgruppe er et faglig tilbud til tidligere studenter kan delta i og bidra til fagutvikling og spredning av kunnskap om smerte. Flere
arbeidsgivere støtter sine ansatte og tidligere studenter og bidrar til at disse får delta i- og jobbe med nettverksgruppa: Sunnaas Sykehus, Follo kommune, Skien Fysikalske
Institutt og Akupunktur, Terapeutene AltVitalt, Kongsberg Sykehus Vestre Viken HF, Synergi Helse, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Ringsaker Kommune.
En viktig internasjonal samarbeidspartner for TViS er professor Judy Watt Watson ved Faculty of Nursing, University of Toronto (UiT). Professor Watson har vært en
betydelig inspirasjon og veileder i oppbygging og igangsetting av TViS. Emne- og fagansvarlig for denne videreutdanningen har vært på kurs og et hospiteringsopphold ved
UiT for å lære hvordan de bygger opp, organiserer og driver sitt tverrprofesjonelle smertekurs.

Digital helse og velferd
Høgskolen i Buskerud initierte i 2006 en systematisk og strategisk forankret regional satsing på helseinnovasjon og velferdsteknologi, som omfatter næringsutvikling,
teknologi- og tjenesteinnovasjon, samt nye opplærings—og utdanningstilbud. Behovet for å etablere en arena for den omtalte samskapende innovasjonen sammenfalt
med et økende internasjonalt og nasjonalt fokus på e-helse og velferdsteknologi. Vitensenteret helse og teknologi ble etablert ved Fakultet for helsevitenskap i 2012, og
samme år ble utdanningen «Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg» (15 sp) tilbudt på masternivå. Utdanningen ble utviklet av professor Hilde Eide og
(daværende professor II) Deede Gammon, med medvirkning fra førsteamanuensis Monika Gullslett (som koordinerer utdanningen), leder av vitensenteret Janne Dugstad
og professor Tom Eide. Utdanningen danner utgangspunkt for en videre utvikling av en masterfordypning i digital helse og velferd. Vitensenteret helse og teknologi har
medarbeidere fra flere fakultet, og førsteamanuensene Karen Stendal (IT, informasjonssystemer) og Etty Nilsen (ledelse og organisasjonsutvikling) fra Handelshøyskolen
deltar i forskning, innovasjon og undervisning i regi av senteret. Professor Kirsti Skovdahl har ansvar for undervisning om teknologi i demensomsorg. Vitensenteret har
etablert en stor virksomhet tilknyttet velferdsteknologiutvikling, næringsutvikling, implementering av velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgssektor,
brukermedvirkning, etiske problemstillinger, opplæring og nye arbeidsmetoder, og har stor formidlings og publiseringsaktivitet. Nevnte medarbeidere følgeforsker
sammen med nasjonale (som professor Pål Gulbrandsen Ahus/UiO, seniorforsker Kristin Skeide Fuglerud NR, førsteamanuensis Torbjørg Meum UiA, professor Tom
Eikebrokk UiA, dosent Carl Erik Moe UiA) og internasjonale forskningspartnere (som professorene Sandra van Dulmen Nederland, Debra Roter USA og Inger Holmström
Sverige, se ellers tabell) på flere innovasjonsprosjekter i kommunal sektor der implementering av e-helse og velferdsteknologi og utvikling av nye ferdigheter og
tjenestemodeller er sentralt, og har et omfattende nettverk i offentlig sektor, næringslivet og på brukersiden (se tabell). Dette nettverket og våre akademiske
samarbeidspartnere involveres i undervisning og studentenes prosjektarbeid. Tilsvarende inviteres studentene inn i innovative prosesser i regi av aktørene i nettverket.
Digitalisering av helse- og velferdstjenester, e-helse og velferdsteknologi er på mange måter umodne felt. Direktoratet for e-helse ble eksempelvis etablert i 2016.
Teknologi er under utprøving og bare 50% av kommunene er i gang med velferdsteknologi, lovverket er ikke tilpasset digitalisering og ny teknologi, det internasjonale
standardiseringsarbeidet er under utvikling osv. Utdanningsbehovet er derfor stort, og utdanningsmodulene må ha stor fleksibilitet og ta hensyn til pågående utvikling fra
år til år.

Geriatrisk Helsearbeid




Initiativtakere til og samarbeidspartnere: Hvem, kort om hvordan initiativet oppstod, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Nasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Internasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.

Medisinsk strålebruk




Initiativtakere til og samarbeidspartnere: Hvem, kort om hvordan initiativet oppstod, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Nasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Internasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.

Helseledelse




Initiativtakere til og samarbeidspartnere: Hvem, kort om hvordan initiativet oppstod, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Nasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Internasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.

Palliasjon




Initiativtakere til og samarbeidspartnere: Hvem, kort om hvordan initiativet oppstod, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Nasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.
Internasjonale samarbeidspartnere: Hvem, og kort om hva samarbeidet går ut på.
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Søknad om utredningstillatelse for Mastergrad i endrings- og
innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag
Saken i korte trekk
Saken omhandler søknad om utredningstillatelse for «Mastergrad i innovasjon og endringsarbeid innen
helse-, sosial- og velferdsfag» fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Det søkes om utredningstillatelse
med en målsetting om oppstart høsten 2018.

Forslag til vedtak
1. Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar å starte arbeidet med en søknad til styret om
akkreditering av et mastergradsstudium i endrings- og innovasjonsarbeid innen helse-, sosialog velferdsfag».
2. Styret forutsetter at utviklingen av studieprogrammet ses i sammenheng med de eksisterende
mastertilbudene innen helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid med barn og unge,
samt videreutdanningen i psykisk helse.
3. Styret forutsetter at etablering og drift av mastergradsstudiet finansieres innenfor fakultetets
egne budsjettrammer.

Saksopplysninger
Utredningstillatelse
For å kunne sette i gang arbeid med et nytt studieprogram på masternivå ved HSN, krever
kvalitetssystemet styrets godkjenning av en utredningstillatelse. Dette følger av kvalitetssystemets rutine
KS-1.1 Akkreditering og etablering av studietilbud, punkt 4.1.1.
Etablering av nye studietilbud fra og med bachelornivå (studietilbud over 60 studiepoeng) skal gjennom
en totrinnsbehandling i høgskolestyret. Første gang skal styret ta stilling til om studiet er i samsvar med
høgskolenes strategi og faglige prioriteringer samt finansiering og ressursbruk (utredningstillatelse).
Det kan søkes om utredningstillatelse hele året. Søknader skal oversendes viserektor for utdanning og
senest innen 1. februar på skjema «Søknad om utredningstillatelse», dersom det tas sikte på etablering i
studieporteføljesaken i styrets novembermøte samme år.
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for utredningstillatelser hvor fakultetene skal besvare følgende
punkter, med tilhørende underpunkter:
1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet
2. Strategisk begrunnelse
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3. Finansiering
4. Risikovurdering
Bakgrunn for søknaden
En arbeidsgruppe ved fakultetet har siden høsten 2015 arbeidet med planleggingen av et nytt
masterprogram innen fagområdet psykisk helse og rusarbeid. Arbeidsgruppen består av representanter
fra Helsefremmende arbeid (campus Vestfold), Psykisk helse og rus (campus Drammen), Master i
forebyggende arbeid med barn og unge (campus Porsgrunn) og videreutdanningen i psykisk helsearbeid
(campus Porsgrunn).
I mandatet for arbeidet framgår det at gruppen skal «fokusere på å utvikle en felles metodedel på tvers av
eksisterende mastergrader og å se på omstilling av eksisterende og utvikling av nye mastergrader i tråd
med samfunnets behov og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften.»
Under arbeidet ble fristen for ferdigstillelse av arbeidet utsatt til den 1. januar 2017 med målsetting om
oppstart av masterprogrammet høsten 2018 og søknadsfrist 15.04.18.

Vurdering
Søknad om utredningstillatelse framstår som velbegrunnet og fakultetet svarer opp alle punktene i
søknadsskjemaet. Under følger en kort vurdering av fakultetets svar på disse punktene.
1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet
Fakultetet har vurdert behovet for studiet og potensialet for rekruttering opp mot andre tilsvarende
studietilbud i Norge. Det finnes, etter fagmiljøets vurdering, ikke tilsvarende mastergradsstudier per i dag,
hvor man kombinerer tre fag- og tjenesteområder i et livsløpsperspektiv. Forslaget er godt
sammenfallende med behov skissert i de siste stortingsmeldingene (Folkehelsemeldingen og
Primærhelsemeldingen) fra 2016, hvor behovet og ønsket om å stimulere til endrings- og
innovasjonsarbeid er særlig trukket frem. Søknaden skisserer et tett samarbeid med det kliniske feltet
innenfor ulike tjenester i helse-, sosial og velferdssektoren, både mht. rekruttering av studenter, utvikling
av forskningsarbeider knyttet til både master- og senere ph.d.-studier.
Rektor vurderer dette punktet som tilfredsstillende beskrevet og vurdert.
2. Strategisk begrunnelse
En vurdering av studiets forankring i nasjonale politiske signaler og føringer er ivaretatt i søknadens punkt
1. Fakultetets forslag ses videre i overensstemmelse med overordnete strategi- og utviklingsplaner
sentralt ved HSN (Strategi 2017-2021) som fremhever fokus på profesjoner og deres arbeid.
Mastergradsprogrammet synes forankret i HSN sin strategi om å samarbeide på tvers av fag og
studiesteder, samt nært samarbeid mellom HSN og samfunn-, arbeids- og næringsliv, regionalt og globalt.
I lys av den nye organisasjonsstrukturen ved HSN fra 01.01.17 vil studiet kunne styrke og utvikle en bred
tilnærming til helse- og sosialvitenskap, og det nyetablerte Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
(IHSV). Navnet for masterprogrammet søker å understøtte det faglige og vitenskapelige arbeidet som skal
gjøres både ved instituttet og fakultetet.

Masterprogrammet er nært knyttet til forskningen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Forskningen ved fakultetet favner helse- og sosialarbeid i et livsløpsperspektiv på person-,
organisasjon- og systemnivå, med en tydelig personorientert forankring. Den personorienterte
profilen er grunnleggende for all FoUI og utdanning på alle nivåer. De bærende pilarene i
personorientert forskning er:
 Studier av kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste gjennom
samhandling og oppgavedeling
 Studier av helsefremmende og forebyggende arbeid
 Studier av psykisk helse og rus

___
www.usn.no

Vår referanse, 17/01328-3

Vår dato: 09.02.2017

Side 2 av 3





Studier av optikk, syn og øyehelse
Studier av tjenestetilbud og tjenesteutøvelser knyttet til personer med kognitiv svikt
Studier knyttet til områder innenfor barnevernsfeltet.

Masterutvikling innen det helsefaglige området vil være viktig for å oppfylle profesjons-delen i HSNs
utviklingsavtale med KD. Videreutviklingen av masterprogrammet bør derfor foregå i tett dialog med
prosjektet HSN profesjon.
Etter rektors vurdering synes Master i endrings- og innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag å
være i tråd med høyskolens strategi og faglige utviklingsplaner.
3. Finansiering
Med bakgrunn i de allerede eksisterende studieprogrammene som tilbys ved fakultetet, vil mastergraden
ha minimum 25 studieplasser. Studiet vil dermed være finansiert ved allerede tildelte studieplasser
finansiert av KD. Det vil ikke være behov for nyansettelser sett ut fra eksisterende ressurser og
kompetanse. Rektor forutsetter at dette er tilstrekkelige rammebetingelser for etableringen av
studietilbudet og at kostnadene tas innenfor fakultetets egne budsjettrammer.
4. Risikovurdering
Søknaden inneholder en kort risikovurdering av programmet. Rektor legger til grunn at fakultetet
gjennomfører nødvendige tiltak på bakgrunn av risikoanalysen.
Konklusjon
På denne bakgrunn anbefaler rektor at det gis utredningstillatelse for «Master i endrings- og
innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag».
Rektor
Petter Aasen

Vedlegg:
1. Søknad om utredningstillatelse for Master i endrings- og innovasjonsarbeid innen helse-,
sosial- og velferdsfag
2. Svar til seksjon for studiekvalitet og analyse vedrørende Søknad om utredningstillatelse for
Master i endrings- og innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag
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Høgskolen i Sørøst-Norge

Søknad om utredningstillatelse for
Master i endrings- og innovasjonsarbeid
innen helse-, sosial- og velferdsfag
Innledningsvis i søknaden om utredningstillatelse for Master i endrings- og
innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag vil vi redegjøre for bakgrunnen for
arbeidet med dette masterprogrammet. Gruppen som har arbeidet har vært Ottar Ness
(leder); en representant fra Helsefremmende arbeid, campus Vestfold: Jonn Syse; en
representant fra Psykisk helse og rus, campus Drammen: Bengt Karlsson; en representant
fra Master i forebyggende arbeid med barn og unge, campus Porsgrunn: Line Joranger; og
en representant fra videreutdanningen i psykisk helsearbeid, campus Porsgrunn: Rob
Bongaardt.
Denne arbeidsgruppen fikk den 16.12.15. følgende mandat fra dekan ved Fakultet for
helse- og sosialvitenskap:
”Egen mastergrad innen Psykisk helse og rusarbeid. Arbeidsgruppen skal
diskutere mulighet for en egen master innen feltet. Arbeidsgruppen må se dette i
sammenheng med tilbudene mastergrad for Helsefremmende arbeid (V) og
Forebyggende arbeid med barn og unge (T), samt videreutdanning i psykiske helse.
Arbeidsgruppen må ta med utfordringen relatert til at personer som er inne i
barnevernet og psykiske helsetjenester ikke får hjelp til somatiske problemer. De
må ta hensyn til arbeidet i delprosjekt (1). Det skal skrives en kort rapport om
begrunnelse for anbefalingen. Det skal utarbeides forslag til ny studieplan, inkludert
overordna læringsutbytte og eventuell fordypningers læringsutbytte, samt forslag til
nye emnebeskrivelser. Frist for ferdigstillelse er 1. juni 2016. Stikkord: §3 versus
§5 master (opptaksgrunnlag) og faglig bredde i henhold til endringsforslag i
studiekvalitetsforskriften.
Dette mandatet tar utgangspunkt i Meld. St. 18 (2014-2015) og Notat fra rektor (HBV)
datert 15. juni 2015. I tillegg skal endringsforslag i studiekvalitetsforskriften (”Høring
– forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
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utdanning og fagskoleutdanning” fra KD datert 03. november 2015) legges til grunn.
Disse tre dokumentene er vedlagt mandatet. Arbeid skal fokusere på å utvikle en felles
metodedel på tvers av eksisterende mastergrader og å se på omstilling av eksisterende
og utvikling av nye mastergrader i tråd med samfunnets behov og endringsforslag i
studiekvalitetsforskriften.
Nye studieplaner som omhandler mastergrader med søknadsfrist 15.april 2017 og
oppstart høsten 2017 må være ferdig senest 15. august 2016.”
Under arbeidet ble fristen for ferdigstillelse av arbeidet utsatt til den 1. januar 2017 med
målsetting om oppstart av masterprogrammet høsten 2018 og søknadsfrist 15.04.18.

1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet:
-

Vurdering av behov for studiet og potensial for rekruttering, herunder omtale av
eventuelle eksterne initiativtakere.

-

Omtale av hvilke tilsvarende studier som allerede eksisterer ved andre institusjoner.

-

Redegjøre for hvordan relevante bransjer i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen
av studiet, herunder læringsutbytte, læringsformer og element av nyskaping i studiet.

Det finnes ingen universiteter eller høgskoler som, etter vår kunnskap, som har
mastergradsstudier med den nevnte tittelen innenfor tre fag- og tjenesteområder. Studiet
svarer godt til den retning for fornyelse i offentlig sektor og de skisserte kunnskapshullene
som er beskrevet i Meld.St 7 (s. 25). Slik forslaget til studieplanen viser vil følgende studier
kunne integrertes i masterprogrammet eller gis innpass etter individuell vurdering:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved campus Porsgrunn og Vestfold, Videreutdanning i
psykisk helse og rus ved campus Drammen samt Videreutdanning i psykososialt arbeid med
barn og unge ved Campus Vestfold, alle med 60 ECTS og læringsutbyttebeskrivelser på
mastergradsnivå (syklus 2). I tillegg er Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom
barn og nære omsorgspersoner, Sped - og småbarns psykiske helse og Psykososialt arbeid
med familier med barn 0-4 år, samt elementer fra mastergradsprogrammet i Forebyggende
arbeid med barn og unge ved campus Porsgrunn innarbeides i studieplanen i tråd med
mandatet fra dekan.
Ved andre høyskoler og universiteter (NTNU og UiA) finnes det masterprogrammer for
psykisk helse – og psykisk helsearbeid, sosialt arbeid og psykisk helse og rus. Disse studiene
2
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retter seg i hovedsak til målgruppen over 18 år og ikke i et livsløpsperspektiv slik vårt forslag
vil gjøre. Det samme gjelder forholdet mellom helse- og sosialt arbeid med perspektiv på
endring og innovasjon. Behovet og ønsket om å stimulere til endrings- og innovasjonsarbeid
er særlig trukket frem i den siste Folkehelsemeldingen og Primærhelsemelingen – begge fra
2016. Evalueringen av NAV-reformen peker i samme retning. Endringer i barnevernsfeltet
som følge av kommende lovendring, og videre opp mot det som er beskrevet i NOU 2016:17
På lik linje.
Studiet vil ha tett samarbeid med det kliniske feltet innenfor ulike tjenester i helse-, sosial og
velferdssektoren. Det gjelder både hva angår rekruttering av studenter, utvikling av
forskningsarbeider knyttet til både master- og senere ph.d.-studier. Til sist vil studentene
kunne velge en klinisk fordypning i løpet av studiet.

2. Strategisk begrunnelse:
-

Vurdering av studiets forankring i nasjonale politiske signaler, høgskolens og
fakultetets strategi- og utviklingsplaner/handlingsplaner.

-

Vurdering av hvordan studiet faller inn i og støtter opp under fakultetets-/høgskolens
øvrige studieportefølje.

-

Kort oversikt over fakultetets og instituttets kompetanse og kapasitet innenfor fagfeltet

Som nevnt over vil det foreslåtte mastergradsprogrammet være meget godt forankret i
politiske føringer både hva angår utviklingen innen UH-sektoren og utviklingen i helse-,
sosial- og velferdssektoren. Det samme vil gjelde for de overordnete strategi- og
utviklingsplaner sentralt ved HSN (Strategi 2017-2021) relatert til søknad om akkreditering
som universitet og i forhold til fokus på profesjoner og deres arbeid. Mastergradsprogrammet
er forankret i HSN sin strategi om å samarbeide på tvers av fag og studiesteder, samt nært
samarbeid mellom HSN og samfunn-, arbeids- og næringsliv regionalt og globalt
Når den nye organisasjonsformen ved HSN trer i kraft fra 1.1.17. vil det nevnte
masterprogram kunne styrke og utvikle en bred tilnærming til helse- og sosialvitenskap, og
tilsvarende for det nyetablerte Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV). Navnet for
masterprogrammet søker å understøtte det faglige og vitenskapelige arbeidet som skal gjøres
både ved instituttet og fakultetet.
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Som nevnt vil forslaget til studieplan inkorporer flere videreutdanninger og et
mastergradsprogram. Dette vil kunne sikre både rekruttering og gjennomstrømming av
studenter basert på de måltall som HSN har satt, samt krav til forsvarlig studiemiljø for
studentene som blir tatt opp til studiet.
Kapasiteten, både faglig og vitenskapelig ved IHSV, er velbegrunnet. Det finnes i dag 5
professor, en dosent, 2 førsteamanuenser, 2 førstelektorer og 5 stipendiater bare innenfor
faggruppen i psykisk helse og rus i Drammen. Videre 1,4 professor, 1 dosent, 7
førsteamanuenser, 6 førstelektorer og 3 stipendiater innenfor faggruppen sosialfag i
Porsgrunn.
I tillegg er masterprogrammets profil tilpasset ph.d.-studiene i personorientering og
kulturstudier. Kandidater som er ferdig med mastergradsstudiet vil derfor kunne søke opptak
til ph.d.- studier ved HSN.
3. Finansiering:
Fakultetet skal redegjøre for hvordan studiet skal finansieres. Nye studier skal som hovedregel
finansieres gjennom omdisponeringer. Fakultetet skal også synliggjøre behov for
fellestjenester og infrastruktur.
Studiet er i sin natur ikke et nytt program i den forstand at det inkorporer flere eksisterende
videreutdanninger, et mastergradsprogram, et fordypningsområde i et eksisterende
masterprogram i klinisk helsearbeid og videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og
unge som er et oppdragsstudium fra Helsedirektoratet. Med bakgrunn i de eksisterende
studiene som tilbys ved fakultetet pr i dag, vil mastergraden ha min. 25 studieplasser til
disposisjon. Se tabell nedenfor for redegjøring av hvor plassene hentes fra. Studiet vil således
være finansiert basert på allerede tildelte studieplasser finansiert av KD. Det er ikke behov for
nyansettelser utfra dagens ressurser og kompetanse.
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Figur 1: antall studieplasser som i dag er tilordnet de studieprogram som er tenkt å inngå i masteren
Navn på masterutdanning/videreutdanning som inngår i ny master

Antall studieplasser

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (campus Porsgrunn)

20

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (campus Vestfold)

20

Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer (campus

20

Drammen)
Master i forebyggende arbeid med barn og unge (campus Porsgrunn)

20 * egenfinansiert HiT

4. Risikovurdering:
Fakultetet skal gi en vurdering av faktorer som kan utgjøre en risiko for programmet,
eksempelvis studentrekruttering, rekruttering av vitenskapelig personale, forskningsaktivitet,
tilgjengelighet på medier fra biblioteket, teknisk utstyr/infrastruktur, tilgang på praksisplasser,
øvrig samarbeid med eksterne parter osv.
En risiko ved masterprogrammet vil kunne være at det tar opp i seg så mange forskjellige
videreutdanninger at studenter vil oppleve masterprogrammet for lite En utfordring vil være å
tilrettelegging for de ansatte som i dag har ph.d.-kompetanse eller er stipendiater til å gå
fortsette sitt arbeid ved ISHV. Alderssammensetning er nå i den øvre del, og rekruttering av
yngre kollegaer vil måtte prioriteres i de kommende år. Studieplanen er utviklet med en solid
felles kjerne basert på de kompetanseområdene instituttet mener å ha, samt der hvor forskning
og faglig utvikling foregår. Dette for å sikre videre kompetanseutvikling og forskning knyttet
til innholdet i studiet.
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Svar til Seksjon for studiekvalitet og analyse vedrørende Søknad om utredningstillatelse
for «Master i endrings- og innovasjonsarbeid innen helse-, sosial- og velferdsfag»
Søknaden mangler uttalelse om to sentrale punkt som vi ønsker fakultetets vurdering på:
I henhold til studietilsynsforskriften § 2.2 punkt 1 skal navnet være dekkende for studiets
innhold. Det etterspørres en nærmere redegjørelse for valg av navn og hvordan navnet
reflekterer innholdet. Denne bemerkningen springer ut fra en forståelse om at det omsøkte
masterprogrammet er ment som en «paraply» over flere eksisterende videre- og
masterutdanninger.
Svar:
Valg av navn med vekt på endrings- og innovasjonsarbeid søker å fange offentlige og politiske
dokumenter og føringer knyttet til behovet for og ønskene om endringer og omstillinger i
offentlige tjenester som skal dekke helse-, sosial og velferdssektoren. Behovet og ønsket om å
stimulere til endrings- og innovasjonsarbeid er særlig trukket frem i den siste
Folkehelsemeldingen og Primærhelsemelingen fra 2016. Evalueringen av NAV-reformen peker
i samme retning. Endringer i barnevernsfeltet som følge av kommende lovendring, og videre
opp mot det som er beskrevet i NOU 2016:17. Et eksempel kan være Meld. St. 19 (2014-2015)
«Folkehelsemedlingen Mestring og muligheter. Denne fremholder et utvidet perspektiv på
folkehelse som også å tenke den psykiske helse som en del av folkehelsearbeidet. Her
vektlegges betydningen av sosiale aspekter som arbeid, bolig, økonomi, inklusjon og sosiale
nettverk sentrale i arbeidet med folkehelse. Det påpekes samtidig at brukeren, uavhengig av
hvilken del av helse-, sosial- og velferdstjenestene denne benytter, skal være i sentrum for
tilbudene som utvikles. For at dette skal kunne skje understrekes det systematisk arbeid med
omstilling, endring og innovasjon i de samme tjenestene. Et annet eksempel kan være «Sammen
om Mestring» fra Helsedirektoratet fra 2014 som slår sammen de offentlige tjenestene innen
psykisk helse og rus, både faglig, kliniske og organisatorisk. Det framholdes at grepet gjøres
for å vis at rus og psykisk helse må sees i relasjon til hverandre innenfor alle de tre nevnte
områder.
Navnet i mastergraden søker å imøtekomme de overnevnte utfordringene også ved å se på
likheter og mangfoldet i de ulike fagene innen helse-, sosial og velferdsfagene – ikke hva som
adskiller dem gjennom monofaglige forskjeller og diskurser. Både fagene som er inkludert i
masteren samt de integrasjonen av det eksisterende masterprogrammet og de ulike
videreutdanningene søker å fange dette tverrfaglige og tverrvitenskapelige målet. Det
eksisterende mastergradsprogrammet i Forebyggende arbeid med barn og unge,
videreutdanningene i psykisk helsearbeid, i psykisk helse og rus, videreutdanning i psykososialt
arbeid med barn og unge, videreutdanningen i samspill og tilknytning mellom barn og nære
omsorgspersoner, Sped - og småbarns psykiske helse og Psykososialt arbeid med familier med
barn 0-4 år vil alle ha det grunnleggende livsløpsperspektivet ved seg samt hvordan de ulike
utfordringene og muligheten som ligger i en flerfaglig, tverrfaglig og tverrvitenskapelig
tilnærming og kontekstualisering i de ulike målgruppen som er definert i masterprogrammet.
Disse aspektene er forsøkt ivaretatt gjennom både fellesemner og fordypningsområdene:
1. Endring og innovasjon i psykososialt arbeid med barn og unge,
2. Endring og innovasjon i psykososialt arbeid med voksne og unge eldre og
3. Endring og innovasjon i psykososialt arbeid med personer med rusrelaterte problemer.
I de tre fordypningsområdene vil en også kunne spesifisere de respektive områdene knyttet til

endrings- og innovasjonsarbeid innen det tverrfaglige og tverrvitenskapelig fagområdet
psykososialt arbeid relatert til de tre målgruppenes konkrete muligheter og utfordringer.
På denne bakgrunn vil navnet på mastergraden fange det sentrale aspektet knyttet til behovet
for og ønsket om å dyktiggjøre studenter i endrings- og innovasjonsarbeid. Navnet relateres til
tre fagområder som utrykkes gjennom psykososialt arbeid med tre målgrupper med like og ulike
ønsker, behov og utfordringer.
Det er avgjørende at navnet på mastergraden angir den nevnte innretning. Dette for å klargjøre
at denne mastergrad gir andre innholdsmessige foki og perspektiver enn mastergrad i
innovasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, Campus Vestfold. Den sistnevnte fokuserer på
ledelse. Navnet i vår mastergrad har to sentrale foki som adskiller den:
1. Det presiseres innovasjons- og endringsarbeid forstått som klinisk arbeid og
2. tittelen angir eksplisitte fagområder.
Tittelen svarer dermed godt til å kunne utvikle kunnskap mot de kunnskapshull som påpekes i
Meld.st 7; Langs lange linjer, kapittel 5; Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive
velferds-, helse og omsorgstjenester.
Fakultetet bes om å vurdere hvordan studiet faller inn i og støtter opp under fakultetets
studieportefølje, samt forankring i fakultetets strategi- og utviklingsplaner, jfr. punkt 2 i malen
for søknad om utredningstillatelse.
Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap favner forskningen helse- og sosialarbeid i et
livsløpsperspektiv på person-, organisasjon- og systemnivå, med en tydelig personorientert
forankring. Den personorienterte profilen er grunnleggende for all FoUI og utdanning på alle
nivåer. De bærende pilarene i personorientert forskning er:
 Studier av kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste
gjennom samhandling og oppgavedeling
 Studier av helsefremmende og forebyggende arbeid
 Studier av psykisk helse og rus
 Studier av optikk, syn og øyehelse
 Studier av tjenestetilbud og tjenesteutøvelser knyttet til personer med kognitiv svikt
 Studier knyttet til områder innenfor barnevernsfeltet.
Disse forskningsområdene/ forskningsgruppene bygger opp under fakultetets og Instituttets
studieportefølje. Instituttet har tre faggrupper; Psykisk helse og Rus, Sosialfag og
Helsefremmende arbeid:
FOUI ved Faggruppa - sosialfag
Faggruppa har utdanninger innen barnevern, vernepleie, og forebyggende arbeid med barn og
unge, forskning foregår det i særlig grad på følgende fem forskningsområder:
 Barndom, migrasjon og barnevern
 Velferdsstatens transformasjoner i kommunalt tjenesteperspektiv
 Velferdsstat og funksjonshemming
 Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap
 Ung i Telemark

Den forskningen som gjennomføres på disse områdene er en viktig del av instituttets faglige
samarbeid både eksternt og internt i høgskolen. Forskere som deltar i denne forskningen er alle
aktive forelesere knyttet til undervisning på flere av utdanningene (bachelor og master), og
studenter deltar aktivt i flere av forskningsprosjektene og skriver master- og bacheloroppgaver
med bakgrunn i innsamlet empiri. Vi driver også egne videreutdanninger som kan knyttes til
denne forskningen (barnevern i minoritetsperspektiv, samhandlende lederskap, og samspill og
tilknytning)
Aktuelle forskningsgrupper:
Velferdstjenester for utsatte grupper – VETUG
Forskningsgruppa analyserer tverrfaglige og tverrprofesjonelle utfordringer i arbeid med
grupper med sammensatte tjenestebehov
Forskningsgruppen har to hovedspor i forskning om velferdstjenester til utsatte grupper. Det
ene sporet tar utgangspunkt ”nedenfra” hos brukere og deres samhandling med
profesjonsutøvere og velferdssystemet. Det andre sporet tar utgangspunkt i at mangfoldet i
utsatte gruppers behov gir samhandlingsutfordringer «ovenfra».
Oppvekst og utdanning:
Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage,
skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. I vår region har vi
spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor. Ved å generere empirisk
kunnskap om barn og unges levevilkår i vår region, mener vi kunnskapsgrunnlaget hos våre
regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til et bedre offentlig
tjenestetilbud nasjonalt. Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative
metoder.
Forskningsdisipliner
Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse- og sosialsektoren. De
forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:
- Skoleavbrudd og gjennomføring av videregående skoler
- Ungdom
- Barnevern
- Det regionale flerkulturelle oppvekstmiljøet
- Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og barns utvikling
- Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
- Lokalmiljø og fritidstradisjoner
FOUI innen faggruppen - Psykisk helse og rus:
Den faglige plattform for faggruppen beskrives slik:
 En human- og samfunnsvitenskapelig innretning
 Personers erfaringer
 Livsløpsperspektivet
 Hjelpekontekst som samarbeidsarena
 Kunnskapsperspektiver
 Metodologiske perspektiver
Forskningsprofil:
Forskningsprofilen til SFPR er forankret i målet om å kunne bidra til at mennesker med rus- og

psykisk helseproblemer møtes og ses, oppfattes og hjelpes i sine kulturelle og sosiale
sammenhenger. Videre at forholdene må legges til rette slik at den enkelte og familien kan
opprettholde sine roller som samfunnsborgere, med de rettigheter, muligheter og plikter dette
innebærer. Senterets forskningsfoki er rettet mot fire områder:
 Erfarings- og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling og recoveryforskning
 Praksisnær forskning
 Aktørperspektivet og kritisk refleksjon, herunder om strukturelle faktorers betydning
 Dialogiske og samarbeidsbasert metodikk og praksiser i alle deler av helse- og
velferdstjenestene
Temaområdene i forskningsprofilen viser til hvilke forskningsområder en spesielt er opptatt av
innen psykisk helse- og rus, kunnskapsutvikling og samfunnsforhold.
Forskningsaktivitet:
Forskningen har foregått innen frivillig sektor og fylkeskommunal, kommunal- og
spesialisthelsetjenesten. Forskningen er blitt finansiert både at NFR, Extrastiftelsen, nasjonale
kompetansesentre og ulike kommuner og spesialisthelsetjenester. Forskningen har vært
gjennomført som postdoktor-prosjekter, PhD-prosjekter. mastergradsprosjekter og
oppdragsforskning:
Pr dags dato er det gjennomført 43 forskningsprosjekter.
Det har vært gjennomført totalt 3 fullfinansierte NFR-prosjekter innen både kommunal- og
spesialisthelsetjenesten.
Egen
forskningsrapportserie
(https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-ogvelferd/psykisk-helse-og-rus/publikasjoner/)
Videreutdanninger ved campus Drammen:
Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner
Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år
Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer
Videreutdanning: Rusproblemer i et livsløpsperspektiv – lokalt rusarbeid
Dialogisk praksis
Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid.
Videreutdanninger ved Campus Vestfold og Porsgrunn:
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (campus Vestfold og campus Porsgrunn)
Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner
FOUI innen faggruppa Helsefremmende arbeid
Helsefremmende arbeid konsentreres om forhold som fremmer helse (salutogenese).
Helsefremmende arbeid er en sentral del av folkehelsearbeidet og innebærer tilrettelegging av
prosesser som setter folk, organisasjoner og samfunn i stand til å ta kontroll over forhold som
direkte og indirekte påvirker deres liv og helse. Sentrale begreper og innsatsområder i
helsefremmende arbeid er empowerment, sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og
helsepedagogikk.

Faggruppens virksomhet er praksisnær og tverrsektoriell, og rettet mot alle nivåer i samfunnet
og alle befolkningsgrupper. Fagmiljøet i helsefremmende arbeid arbeid har stor kontaktflate
mot arbeidsliv, lokalsamfunn og organisasjoner, og har omfattende oppdragsvirksomhet i
tillegg til utdanning og forskning. Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til
ulike virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor. Virksomheten er regionalt, nasjonalt
og internasjonalt forankret, og fagmiljøet har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
og er knyttet til nasjonale og internasjonale nettverk for utdanning og forskning.
Forskningsguppa HENÆR (Helsefremmende arbeid i nærmiljø) har de siste årene inkludert 12
– 16 forskere. Alle medlemmer forsker på tematikker relevant for instituttets utdanninger.
Tematisk kan forskningen grupperes innen følgende områder (med eksempler i parentes):
 Folkehelsearbeid (organisering av norske kommuners folkehelsearbeid, sosial ulikhet
i helse og «helse i plan»)
 Migrasjonshelse
(hvordan
mødre
med
innvandrerbakgrunn
opplever
primærhelsetjenesten og hvordan innvandrere benytter nærmiljø for fysisk aktivitet)
 Psykisk helse og rus (frafall i videregående skole, rusbehandling)
 Salutogenese (fagutvikling som fokuserer på helse som noe mer enn frafall av sykdom
og lidelse)
 Helsefremmende arbeidsplasser (bl.a. rehabilitering, inkluderingskultur, nærvær og
fravær, jobbengasjement og arbeidsnarkomani)
 Kreft og arbeid (hvordan arbeidstakere med kreft kommer tilbake i arbeid etter endt
behandling)
Oppsummering;
Som nevnt over vil det foreslåtte mastergradsprogrammet være meget godt forankret i politiske
føringer både hva angår utviklingen innen UH-sektoren og utviklingen i helse-, sosial- og
velferdssektoren. Det samme vil gjelde for de overordnete strategi- og utviklingsplaner sentralt
ved HSN (Strategi 2017-2021) relatert til søknad om akkreditering som universitet og i forhold
til fokus på profesjoner og deres arbeid. Mastergradsprogrammet er forankret i HSN sin strategi
om å samarbeide på tvers av fag og studiesteder, samt nært samarbeid mellom HSN og
samfunn-, arbeids- og næringsliv regionalt og globalt
Når den nye organisasjonsformen ved HSN trer i kraft fra 1.1.17. vil det nevnte masterprogram
kunne styrke og utvikle en bred tilnærming til helse- og sosialvitenskap, og tilsvarende for det
nyetablerte Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV). Navnet for masterprogrammet
søker å understøtte det faglige og vitenskapelige arbeidet som skal gjøres både ved instituttet
og fakultetet.

Finansiering; Fakultetet bes om å utdype punktet om finansiering, herunder



Antall studieplasser til disposisjon, og hvor de omdisponeres/hentes fra. Det anslåtte
tallet på minimum 25 studieplasser er ikke tilstrekkelig.
Fordelingen mellom bevilgningsfinansierte og oppdragsfinansierte studieplasser som
skal inngå i studiet

Fakultetets svar;
Fakultetet har forholdt seg til signalene fra KD og notatet fra rektor som sier at et studium skal
uteksaminere minimum 20 kandidater for å være faglig robust. På bakgrunn av fakultetets
erfaringer med gjennomstrømming av studenter innenfor de fagområdene som skal tilknyttes
en master i endrings og innovasjonsarbeid innen helse- sosial- og velferdsfag mener vi at dette
lykkes med et opptak av 25 studenter pr år. Fakultetet har likevel sett nærmere på tallene, for å
sikre at vi når målet om å uteksaminerer minimum 20 studenter pr. år og samtidig sikre
tilstrekkelig antall studenter på fordypningsmodulene. Vi legger derfor følgende til grunn:
Studieplassene på videreutdanningene i psykisk helse ved campus Bakkenteigen og
Porsgrunn, som til sammen er 55 studieplasser i kategori E, samt 26 studieplasser på Master i
Forebyggende arbeid med Barn og unge, disse ligger i kat. D (iflg. regnskap). 55 studieplasser
på Videreutdanningene i Psykisk helse- og rusrelaterte problemer kategori E tilsvarer 44
plasser kategori D. Forutsatt tilsvarende produksjon som i 2016.
På sikt vil også studieplassene ved Master i Helsefremmende arbeid som har 40 studieplasser i
kat. D kunne inngå. Dette synliggjør en bærekraftighet i denne nye masterutdanningen.
I tillegg vil fakultetet legge til rette for at studenter som allerede har en videreutdanning innenfor
fagområdene kan få dette innpasset på individuelt grunnlag. Av erfaring på fakultetet kan vi
forvente mellom 10 og 15 studenter pr år som får opptak på individuelt grunnlag. Det vil si at
med et ordinæropptak på min. 25 studenter og med opptak av 10 – 15 studenter med individuell
tilpassing vil den totale studentgruppen være på mellom 30 -35 studenter. Dette fakultetet er
tilstrekkelig for å kunne uteksaminere 20 kandidater pr år.
Mastergraden skal bare ha bevilgningsfinansierte studieplasser. Fakultetet har sagt de ønsker å
legge til rette for å ta opp studenter som allerede har gjennomført oppdragsstudier tidligere.
Fakultetet kommer ikke til, i tråd med lovverket, å kombinere mastergraden med to ulike
finansieringskategorier av studenter. Fakultetet kommer derimot til å fortsette å tilby
oppdragsstudier i tråd med forventningene fra KD om økt ekstern finansiering, samtidig skal
ikke dette føre til «blindveier» i utdanningssystemet. Det legges derfor, som nevnt tidligere,
opp til at studenter med allerede gjennomførte EVU- studier kan gå videre til en mastergrad
med individuell innpassing av tidligere utdanning.

SAKSFREMLEGG
___

Dokumentdato:
Saksbehandler:
Saksnummer:
Saksgang:

27.02.2017
Cecilia Guddal
17/02027-3

Styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge

10.03.2017

Møtedato:

___

Søknad om utredningstillatelse - Master i informasjonssystemer
Saken i korte trekk
Handelshøyskolen ber i søknad datert 14. februar 2017 om å utrede muligheten for å opprette en
Master i informasjonssystemer ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Gjennom dette studiet ønsker
fakultetet å utdanne kandidater som har sterk forståelse for hvordan teknologien påvirker individer,
organisasjoner og samfunnet, og som har en forståelse for de utfordringene utstrakt bruk av
teknologi vil kunne utgjøre.

Forslag til vedtak
1. Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar søknad om utredningstillatelse for «Master i
informasjonssystemer.
2. Styret forutsetter at masterstudiet finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer,
jf. vedlagt plan for omdisponering av studieplasser internt på Handelshøyskolen,
eventuelt i samarbeid med prosjektet «HSN partnerskap» og med Fakultet for teknologi,
naturvitenskap og maritime fag.

Saksopplysninger
Etterspørsel
Fakultetet oppgir i søknaden at det ved Høgskolen i Sørøst-Norge i dag er bachelor i IT og
informasjonssystemer ved tre campus, Ringerike, Vestfold og Bø, med til sammen 139 kandidater de
siste tre årene. Disse studentene har i dag ikke et reelt valg for videre studier innen sitt
vitenskapsområde ved egen institusjon, men må reise til andre utdanningsinstitusjoner for å studere
videre. For å tilrettelegge for muligheten til å tilby et helhetlig studietilbud innen dette
vitenskapsområdet, er det av strategisk betydning for HSN å utrede grunnlaget for opprettelse av en
Master innen informasjonssystemer, med oppstart fra høsten 2018.
Lokalt næringsliv i Telemark, Vestfold og Buskerud har uttrykt behov for ny kompetanse innen disse
fagområdene. Fagmiljøet innenfor informasjonssystemer har gjennom flere år etablert et samarbeide
med mange ulike næringslivsaktorer i de tre fylkene. En etablering av Master i informasjonssystemer
vil gjennom samarbeidet med næringslivet derfor styrke Handelshøyskolens og HSN sitt
utviklingsarbeid med HSN partnerskap.
Strategisk begrunnelse
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Fakultetet sier videre i sin søknad at det fra nasjonale politiske signaler er økt fokus på
velferdsteknologi og informasjonssikkerhet. Videre gir nasjonale signaler og høyskolens strategi et
uttalt ønske om tverrfaglighet. Gjennom dette masterstudiet vil Fakultet for helse- og
sosialvitenskap, samt eksisterende master i økonomi og ledelse og tverrfaglig samfunnsvitenskap ved
Handelshøyskolen, være relevante samarbeidspartnere.
Internasjonalisering er en viktig del av høyskolens og Handelshøyskolens strategi. Et masterstudium i
informasjonssystemer skal være med på å styrke denne strategien da hele programmet skal tilbys på
engelsk. I dag har fakultetet sterke internasjonale samarbeidspartnere når det gjelder både
utdanning og forskning i Europa, Australia og USA.
Et masterstudium innen Informasjonssystemer ønsker også å bidra aktivt inn i utviklingen av HSN
Digital. Masterstudenter er en stor utviklingsressurs og vil gjennom praksis i studieperioden og
masteroppgaver kunne rette kunnskapsutviklingen mot dette utviklingsområdet, eksperimentere
med ulike innovative IT-løsninger rettet mot de ulike områdene og derigjennom være aktive partnere
i realiseringen av HSN Digital.
Et masterstudium i informasjonssystemer vil passe godt sammen med Handelshøyskolens og
høyskolens eksisterende studieportefølje, og vil være med på å bygge opp under den ønskede
pyramidestrukturen innen utdanningsløpene ved høyskolen. En master i informasjonssystemer vil
ikke være i konkurranse med eller ha sammenfallende emnebehov i eksisterende masterutdanninger
innen datateknologi, IKT eller andre ingeniørutdanninger ved egen institusjon. Dette er ingen
ingeniørutdanning fordi den tverrfaglige forankringen i denne masteren har fokus på anvendelse av
eksisterende teknologi, og ikke teknologiutvikling eller andre sider ved de rent teknologiske
løsningene og de teknologiske komponentene.
Faglig bærekraft i studieprogrammet
Fakultetet oppgir i søknaden at det på tvers av alle tre campus som i dag tilbyr bachelorstudier i IT og
Informasjonssystemer har fagmiljøet i dag en stab på 1 professor, 2 dosenter, 11
førsteamanuensis/førstelektorer og 7 høgskolelektorer. I tillegg til disse som er direkte tilknyttet
fagfeltet er det professorer og førsteamanuensiser som er tilknyttet eksisterende studieprogrammer
innen økonomi og ledelse, innovasjon, entreprenørskap og ledelse, tverrfaglig samfunnsvitenskap,
samt klinisk helsearbeid som vil bidra inn i studieprogrammet.
Utviklingen av masterprogrammet skal foregå i tett samspill med samfunns- og næringsliv slik at
læringsutbytter er i tråd med etterspørselen i praksisfeltet. I den anledning vil fakultetet legge til
rette for at arbeids- og samfunnsliv blir en læringsarena for våre studenter i utdanningsløpet. Når det
gjelder læringsformer vil fakultetet i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere legge til rette for
arbeidslivspraksis i studieprogrammet. Dette gjelder også internasjonal arbeidslivspraksis i samarbeid
med partnerinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter internasjonalt.
Alle fagansatte i masterprogrammet skal bruke IKT og digital teknologi i undervisning, læring og
vurdering for å utvikle relevante og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Dette skal
synliggjøres i programprofilen. Bruk av masteroppgaver som er koblet opp mot arbeidslivet i
utdanningsløpet vil i tillegg være sentralt.
Økonomisk bærekraft
Fakultetet gjør i sin søknad rede for at de først ønsker å søke HSN om studieplasser. Høgskolen fikk
tildelt 20 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett i 2016 og de 40 studieplassene i statsbudsjettet i
2017. Fakultetet understreker at en slik tildeling vil løfte HSNs satsning på helse- og velferdsteknologi
og vil samtidig lage sterkere samarbeid og faglige synergier mellom Handelshøyskolen og
helseprofesjonene ved HSN.
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Dersom fakultetet ikke skulle bli tilført studieplasser gjør fakultetet rede for er de likevel vil klare å
etablere tilbudet ved omdisponering av eksisterende studieplasser internt på fakultetet, som en følge
av nedlegging og spissing av studieporteføljen. Omdisponering av studieplasser er da planlagt slik:
Nedlegging årsstudium i informasjonssystemer, Ringerike,
iverksettes fra opptak 2017
Sammenslåing av to bachelorprogram i informasjonssystemer og
dynamisk webdesign, Ringerike, iverksatt fra opptak 2016
Sammenslåing av to bachelorprogram i informasjonsbehandling
og informatikk, Bø, iverksettes fra opptak 2017
Nedlegging av spesialisering i informasjonssystemer på master i
økonomi og ledelse, Ringerike, iverksatt fra opptak 2016
Utfasing av spesialisering i industriell økonomi på master i
økonomi og ledelse, Ringerike, iverksettes fra opptak 2018
Til sammen

Omdisponering

10 studieplasser

Omdisponering

5 studieplasser

Omdisponering

5 studieplasser

Omdisponering

10 studieplasser

Omdisponering

10 studieplasser
45 studieplasser

Selv om 20 av studieplassene som planlegges omdisponert er bachelorplasser per i dag, vil frigjøring
av faglige ressurser og samarbeid på tvers av tre campus, gjøre det mulig å gjennomføre en ny
master i informasjonssystemer innenfor fakultetets økonomiske ramme.

Vurdering
Det følger av universitets- og høyskolelovens § 3-3 at HSN innenfor de fagområdene høyskolen har
rett til å tildele en ph.d.-grad, også har fullmakt til å etablere masterstudier. Et masterstudium i
informasjonssystemer faller ikke innenfor denne kompetansen og det er NOKUT som må behandle
en søknad om akkreditering.
Fakultetet har i sin utredningssøknad besvart alle sentrale punkter som gjelder prinsipper for
porteføljeutvikling iht HSNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet:
Etterspørsel, strategi, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft.
Det er rektors vurdering at søknaden om utredningstillatelse for master i informasjonssystemer
støtter opp under høyskolens strategiske mål, herunder relasjon til aktører i offentlig og privat
sektor, satsning på digitalisering og nye og varierte læringsformer, tverrfaglige satsing og satsing på
internasjonalisering. Fokus på å skape utdanningspyramider i porteføljen på fakultetet blir vektlagt
og fokus på at bachelorprogram skal rekruttere til master-programmer som igjen rekrutterer til ph.d.
Styret behandlet i løpet av 2016 to saker vedrørende HSNs studieportefølje. Orienteringssak 16/16
og vedtakssak 93/16 omhandlet studieporteføljen for studieåret 2017/2018. Det framgikk av begge
sakene at HSN har behov for en konsolidering av høyskolens mangfoldige tilbud innen data,
informatikk og IKT. Det er på den bakgrunn rektors vurdering at fakultetet ikke bør tildeles nye
studieplasser til etablering av Master i informasjonssystemer. Fakultetet må derfor finne
studieplasser til masterprogrammet ved omdisponering av eksisterende studieplasser internt på
fakultetet.
Samtidig er en av hovedsatsingene til HSN å utvikle flere næringsrettede programmer og dette vil
være viktig for å oppfylle HSNs utviklingsavtale med KD. I styresak om revidert budsjett 2017 er det
lagt inn forslag om nye IKT-studieplasser til HSN partnerskap som sammen med Handelshøyskolen og
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) skal utvikle mastertilbud innen IKT. Det
må derfor forutsettes at en videreutvikling av masterprogrammet i informasjonssystemer må foregå i
tett dialog med prosjektet «HSN partnerskap» og TNM.

Petter Aasen
Rektor
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Vedlegg:
1. Søknad om utredningstillatelse, datert 14. februar 2017
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Søknad om utredningstillatelse av Master i
informasjonssystemer
1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet:
Vurdering av behov for studiet og potensial for rekruttering, herunder omtale av eventuelle eksterne
initiativtakere.

Vi søker om å utrede muligheten for å opprette en Master i informasjonssystemer ved Høgskolen i
Sørøst-Norge. Gjennom dette studiet vil vi utdanne kandidater som har sterk forståelse for hvordan
teknologien påvirker individer, organisasjoner og samfunnet, samt har en forståelse for de
utfordringene utstrakt bruk av teknologi vil kunne utgjøre. Digitaliseringen av samfunnet har skutt
fart, og vil i fremtiden kreve kandidater som har god kunnskap om hvordan teknologi og
informasjonssystemer påvirker både samfunn, organisasjon og individer. I media leser vi at det ikke er
mange nok studieplasser innen IT- utdanning i Norge og at dette vil være en utfordring for det Norske
samfunnet, nasjonalt og regionalt (Fiksdahl, 2015). Videre vet vi at digitaliseringen fører med seg
utfordringer innen velferdsteknologi og sikkerhet, noe som har vært tydelig i mediene den siste tiden.
Videre vil utviklingen av og planlegging for flere datasenter i Norge gi et behov for kunnskap innen
skytjenester og videre sikkerhet. Dette gir et potensial for rekruttering, både lokalt og nasjonalt.
Viktigheten av velferdsteknologi viser seg gjennom at regjeringen har etablert et eget direktorat for ehelse (https://ehelse.no/), som er et utspring fra Helsedirektoratet. Regjeringen har vært klar på
digitaliseringen av Norge gjennom Meldinger til Stortinget (Meld. St. 27 (2015–2016), 2016) og
handlingsplaner om universell utforming (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2016).
Gjennom disse dokumentene viser man hvor viktig dette vil være i fremtiden og viser et behov for
denne typen kunnskap i alle deler av samfunnet.
Ved HSN har vi i dag bachelor i IT og informasjonssystemer ved tre campus, Ringerike, Vestfold og Bø,
med til sammen 139 kandidater de siste tre årene. Disse studentene har i dag ikke et reelt valg for
videre studier innen sitt vitenskapsområde ved egen institusjon, men må reise til andre
utdanningsinstitusjoner for å studere videre. For å tilrettelegge for muligheten til å tilby et helhetlig
studietilbud innen dette vitenskapsområdet, er det av strategisk betydning for HSN å utrede
grunnlaget for opprettelse av en Master innen informasjonssystemer, med oppstart fra høsten 2018.
Lokalt næringsliv har uttrykt behov for ny kompetanse innen disse fagområdene. Dette er et moment
som bør veie tungt. I Grenland er det en betydelig IT-næring. I Vest-Telemark finnes miljøer innen
drift og i Øst-Telemark har man lykkes innen datalagring. Under planlegging er også ny kunnskapspark
i tilknytning til Campus Bø, hvor IT-bedrifter høyst sannsynlig vil være blant leietakerne. I Vestfold
finner man store bedrifter innen IT, som Visma og Komplett. Vestfold har i tillegg stort fokus på
netthandel, der Komplett og Russeservice er de største aktørene. De største konsulentfirmaene har
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regionskontorer i Tønsberg, og har kontinuerlig behov for kandidater med
informasjonssystemkompetanse. I Buskerud er Kartverket den største aktøren innen IT og behov for
kompetanse innen informasjonssystemer. I tillegg har HSN et tett samarbeid med IT-aktørene i
Ringeriksregionen gjennom Samarbeidsforum IT, som møtes flere ganger i året for å diskutere faglige
problemstillinger, samt samarbeide om fagdager. Under utvikling er også Oslo Data Center Location,
på Follum i Ringerike kommune, som vil gi området et behov for kompetanse innen blant annet
informasjonssystemer, informasjonssikkerhet, cloud computing og big data. Gjennom en Master i
informasjonssystemer og det samarbeidet med næringslivet i alle tre fylker fagmiljøet allerede har
etablert, vil realisering av denne masteren derfor styrke Handelshøyskolens og HSN sitt
utviklingsarbeid med HSN partnerskap.
I tillegg til næringslivet er det viktig å huske at offentlig sektor er en av de største aktørene innen den
digitaliseringsprosessen Norge befinner seg i i disse dager. Dette betyr at det vil være en økt
etterspørsel for kandidater innen velferdsteknologi, gevinstrealisering og bruk av teknologi innen
organisasjoner for innovasjon og effektivisering i alle nedslagsområdene til Høgskolen i Sørøst-Norge.
Grunnlaget for rekruttering av tilstrekkelig antall studenter til en Master i informasjonssystemer er
stort i regionen både på grunn av at høyskolen selv har mange egne aktuelle bachelorkandidater og
fordi tilbudet av mastere i informasjonssystemer er lite nasjonalt.
Omtale av hvilke tilsvarende studier som allerede eksisterer ved andre institusjoner.
Den institusjonen som i Norge i dag har det sterkeste miljøet innen informasjonssystemer er
Universitetet i Agder, Kristiansand. Her utdannes ca 20 studenter hvert år med MSc i
informasjonssystemer. UiA presenterer studiet slik: «Masterstudiet passer for deg som vil være med å
påvirke hvordan IT kan bidra til endringsprosesser i organisasjoner, som kan sikre videreutvikling av et
mer bærekraftig samfunn. Studiet fokuserer på bruken av teknologi, mer enn teknologi i seg selv»
(Universitetet i Agder, 2016).
Westerdals i Oslo, tilbyr Master i informasjonssystemer, og skriver følgende: «Gjennom studiet vil du
opparbeide kunnskaper og ferdigheter om informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og
samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se
mulighetene som finnes i teknologi, forberede og skape nye løsninger.» (Westerdals, 2016).
Kandidatproduksjonen ved Westerdals er noe vanskelig å være sikker på, da datamateriale fra NSD
opereres med flere og tilsvarende studier innen Informasjonssystemer, men det ser ut til å være 1520 kandidater i 2016.
Det finnes masterprogrammer ved flere institusjoner som har et teknologisk fokus, slik som
Informatikk ved Universitetet i Oslo, Informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik og Informatikk ved
Høgskolen i Østfold. Felles for disse studiene er at de ikke har fokus på hvordan teknologien påvirker
organisasjon, samfunn og individ, og at studenter uten utvidet matematikk fra høyere utdanning ikke
automatisk er kvalifisert.
Redegjøre for hvordan relevante bransjer i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studiet, herunder
læringsutbytte, læringsformer og element av nyskaping i studiet.

Bransjer innen privat og offentlig sektor som det vil være naturlig å involvere i utarbeidelsen av studiet
vil være:
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- Offentlig sektor, lokale og nasjonale etater
- Konsulentbransjen
- Datasenterbransjen
- Kraftbransjen
Utviklingen av masterprogrammet skal foregå i tett samspill med samfunns- og næringsliv slik at
læringsutbytter er i tråd med etterspørselen i praksisfeltet. I den anledning vil fakultetet legge til rette
for at arbeids- og samfunnsliv blir en læringsarena for våre studenter i utdanningsløpet. Når det gjelder
læringsformer vil fakultetet i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere legge til rette for
arbeidslivspraksis i studieprogrammet. Dette gjelder også internasjonal arbeidslivspraksis i samarbeid
med partnerinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter internasjonalt. Alle fagansatte i
masterprogrammet skal bruke IKT og digital teknologi i undervisning, læring og vurdering for å utvikle
relevante og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Dette skal synliggjøres i programprofilen.
Bruk av masteroppgaver som er koblet opp mot arbeidslivet i utdanningsløpet vil i tillegg være sentralt.
Utdanningens relevans vil på denne måten møte samfunnets behov og arbeidslivets krav. Studentene
skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som bidrar til at de kan fornye det yrkesog samfunnsliv de blir en del av og mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

2. Strategisk begrunnelse:
Vurdering av studiets forankring i nasjonale politiske signaler, høyskolens og fakultetets strategiog utviklingsplan.
Fra nasjonale politiske signaler ser vi økt fokus på velferdsteknologi og informasjonssikkerhet.
Gjennom digitaliseringen av dagens samfunn vil dette få større fokus også i fremtiden. Dette er viktige
signaler som også er tatt inn som en del av høyskolens strategi og utviklingsplaner. Digitalisering er en
sterk endringsdriver, som har endret kunnskapsorganisasjoners metoder for å skape, forvalte,
behandle, analysere, kommunisere, distribuere og samarbeide om informasjon. Disse strukturelle
endringene skjer raskt og mange av jobbene i 2020 finnes ikke enda, men det er for disse vi må utdanne
våre studenter. Digitalisering av høyere utdanning handler om hvordan informasjons- og
kommunikasjonsteknologi kan benyttes for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig,
tilpasningsdyktig, faglig utviklende og samfunnsrelevant. Opprettelsen av Master i
informasjonssystemer vil være en viktig satsning i en porteføljeutvikling som støtter høyskolens uttalte
mål om å være en støttespiller til samfunnets behov. Den uttalte strategien fra høyskolen peker på at
fremtidens arbeidsgivere vil vektlegge nye former for kunnskap og generiske ferdigheter. Dette studiet
vil være i forkant av denne etterspørselen ved å utdanne kandidater som får meget god kompetanse
på hvordan teknologien påvirker samfunnet, næringsliv og individet.
Videre gir nasjonale signaler og høyskolens strategi et uttalt ønske om tverrfaglighet. Tverrfaglighet
er selve grunnideen i Master i informasjonssystemer. Gjennom dette masterstudiet vil Fakultet for
helse- og sosialvitenskap, samt eksisterende master i økonomi og ledelse og tverrfaglig
samfunnsvitenskap ved Handelshøyskolen, være relevante samarbeidspartnere.
Internasjonalisering er en viktig del av høyskolens og Handelshøyskolens strategi. Et masterstudium i
informasjonssystemer vil være med på å styrke denne strategien fordi hele programmet skal tilbys på
engelsk. I dag har vi sterke internasjonale samarbeidspartnere når det gjelder både utdanning og
forskning i Europa, Australia og USA. Blant annet kan vi nevne QUT og Texas Tech er viktige
samarbeidspartnere på studentutveksling. I forbindelse med denne utvidelsen av studietilbudet vil vi
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ha anledning til å styrke disse samarbeidsrelasjonene også med tanke på både lærer- og
studentmobilitet, og økt innveksling. Forskningsmessig er vi i dag aktive i internasjonale nettverk i
Europa, Australia og USA. Videre har vi flere medarbeidere med internasjonal bakgrunn, der
mulighetene for videre utvikling av internasjonale nettverk er tilstede. I tillegg publiserer vi
internasjonalt og deltar på høyt rankede konferanser innen fagmiljøet. Gjennom å være forfattere,
deltakere, track chairs og lignende knytter vi nettverk og styrker internasjonaliseringen innen eget
fagmiljø. På sikt vil ansattemobilitet, forskningsopphold i utlandet, besøksprofessorat og ytterligere
samarbeid med internasjonale aktører være en målsetning. Videre vil et samarbeid med Luleå Tekniske
Universitet være en betydelig satsning for fagmiljøet med tanke på utviklingen av datasenter og
hvordan Facebooks datasenter har påvirket utdanningene og forskningsmiljøet ved Universitetet i
Luleå.
Høgskolen i Sørøst-Norge har inngått en utviklingsavtale med departementet hvorav målområde 1:
HSN Digital, er knyttet til utvikling av integrerende digitale arbeids- og læringsformer som skal knytte
ansatte og studenter på de 8 campusene til én virtuell campus; HSN e-campus. HSN e-campus skal i
tillegg knytte virksomheten til samarbeidspartnere og omverden. HSN Digital skal bidra til strategisk
fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder
hvor det er presisert mål og tiltak:
 Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets kompetansebehov.
 Pedagogisk bruk av IT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og
vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.
 Nettbasert etter- og videreutdanning.
 Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og
ledelsesmodellen.
 Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester.
 Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring.
 Digitale møteplasser for å bygge HSN-kultur.
 Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering.
 Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og
internasjonale UH-institusjoner.
 Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet
Et masterstudium innen Informasjonssystemer vil kunne bidra aktivt inn i utviklingen av HSN Digital.
Masterstudenter er en stor utviklingsressurs og vil gjennom praksis i studieperioden og
masteroppgaver kunne rette kunnskapsutviklingen mot dette utviklingsområdet, eksperimentere med
ulike innovative IT-løsninger rettet mot de ulike områdene og derigjennom være aktive partnere i
realiseringen av HSN Digital.
Vurdering av hvordan studiet faller inn i og støtter opp under fakultetets- og høyskolens øvrige
studieportefølje.
Et masterstudium i informasjonssystemer vil passe godt sammen med Handelshøyskolens og
høyskolens eksisterende studieportefølje. Dagens bachelorstudenter innen IT og
informasjonssystemer har i dag ingen reell mulighet til å gå videre på en master innen dette
vitenskapsområdet ved HSN. Derfor vil dette studiet naturlig dekke et eksisterende behov både ved
HSN og ved Handelshøyskolen. En master i informasjonssystemer vil ikke være i konkurranse med eller
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ha sammenfallende emnebehov i eksisterende masterutdanninger innen datateknologi, IKT eller andre
ingeniørutdanninger ved egen institusjon. Dette er på ingen måte en ingeniørutdanning fordi den
tverrfaglige forankringen i denne masteren har fokus på anvendelse av eksisterende teknologi, og ikke
teknologiutvikling eller andre sider ved de rent teknologiske løsningene og de teknologiske
komponentene.
Informasjonssystemer er seg selv en tverrfaglig disiplin, noe som viser seg i samarbeid med andre
studier. Under Handelshøyskolen sin portefølje vil informasjonssystemer gi en ny dybde i
utdanningene slik at det åpnes for økt forståelse for hvordan teknologi påvirker organisasjonene og er
en viktig del av enhver organisasjons strategiske arbeid. Dette kan blant annet utnyttes ved å ta i bruk
eksisterende emner innen samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, IT og strategi, globalisering,
entreprenørskap og innovasjon, ledelse med mer. I samarbeid med Fakultet for helse- og
sosialvitenskap vil det være et viktig fokus på velferdsteknologi og hvordan informasjonsteknologi
påvirker arbeidet innen norsk helsevesen. Dette fokuset gir høyskolen en mulighet til å være
fremtredende på et felt som er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil opprettelsen av
Master i informasjonssystemer være med på å bygge opp under den ønskede pyramidestrukturen
innen utdanningsløpene ved høyskolen.
Hvordan kan masterstudiet betraktes i samspill med øvrige masterutdanninger på HSN, som 1)
innehar overlappende fagområder som velferdsteknologi og IKT1, eller 2) er overlappende fagmiljø
ved andre fakultet invitert inn for å samhandle og skape faglige synergier i masterprogrammet, eller
for å foreta avgrensinger mellom studieprogram?
Dette studieprogrammet vil samarbeide om eksisterende emner gitt ved Master i økonomi og ledelse
ved Campus Ringerike. Disse emnene er innen forskningsmetode samt IT, strategi og organisasjon, i
alt fire emner er tenkt inn i det foreslåtte masterløpet. Tabell 1 viser hvordan disse emnene kan
implementeres inn i Master i Informasjonssystemer. Ved å følge planen fra Master i økonomi og
ledelse, vil vi også kunne åpne for at våre studenter kan reise til utlandet på utveksling i 3. semester
av sitt masterløp.
Tabell 1 Forslag til hvordan emner fra Master i økonomi og ledelse kan implementeres

1. semester Høst
MET4030
Forskningsdesign og
datastrategi

2. semester Vår
MET4020 Kvalitativ
forskningsmetode

3. semester Høst

4. semester Vår
Masteroppgave 30sp

MET4010 Kvantitativ
Forskningsmetode
INF4000 IT, strategi og
organisasjon
I tillegg jobber Fakultet for helse- og sosialvitenskap med en master i velferdsteknologi, med
arbeidstittel «Digital helse og velferd». I denne prosessen er fagmiljøet i IT ved Campus Ringerike
invitert inn for å delta i utarbeidelsen og gjennomføring av emner. Emner som vil bli gitt ved denne
masterutdanningen kan også få plass i en Master i informasjonssystemer. Dette er fordi temaene vil

1

Vi tillater oss å gjøre oppmerksom på at betegnelsen IKT først og fremst knyttes til kommunikasjonsteknologi
(telekommunikasjon) og således ikke er relevant å kommentere i denne sammenhengen.
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være de samme, men konteksten en annen og eksemplene vil være hentet fra helsevesenet. Disse
emnene ligger fremdeles på planleggingsstadiet. Et forslag kan være å gjennomføre emnet synkront
på to steder (Drammen og Ringerike) ved hjelp av videooverføring. Andre muligheter for den praktiske
utformingen og gjennomføringen skal utredes.
Emner som er foreslått i «Digital helse og velferd» og som kan være emner i begge utdanningene:
 Gevinstrealisering. Hensiktsmessig valg av system for bruker, ansatte, organisasjon
 Sikkerhet, jus og etikk - helsedataregistrering og personvern
 Tverrfaglig profesjonsarbeid og samhandling/samskaping. Prosjektimplementering og ledelse
 IT, endring og ledelse. Digitalisering av arbeidsprosesser
 Overordnet samfunnsutvikling – dagens teknologitrender
 Globalisering – konsekvenser for IT trender. Sosiale medier, roboter osv.
Fordi dette vil være et samarbeid om emneutvikling og gjennomføring på tvers av fakulteter, vil det
ikke være konkurranse mellom disse masterstudiene, men utfyllende og supplerende utdanningsløp.
Handelshøyskolen har i tillegg to andre masterutdanninger som kan ses i sammenheng med Master
informasjonssystemer og Master i digital helse og velferd. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap
(SAMAS) og Master i innovasjon og ledelse (MIL) har emner innen globalisering, innovasjon,
endringsledelse, sosiale medier og prosjektledelse, og ikke minst samfunnsutvikling generelt og
teknologiens plass i samfunnsutviklingen spesielt. Fagfolk knyttet til SAMAS og MIL har i dag flere
forskningsprosjekter sammen med fagfolk innen IT på Handelshøyskolen. Samarbeid om relevante
tverrfaglige emner på engelsk innen informasjonssystemer, sosiale medier, ledelse, globalisering og
innovasjon er planlagt som en del av utviklingen av Master i informasjonssystemer og i en
videreutviklingsprosess av de to nevnte masterutdanningene ved Handelshøyskolen i tillegg til
Master i økonomi og ledelse. Utstrakt bruk av digitale hjelpemidler for nettstøttet undervisning som
kan foregå på tvers av campus er en selvfølge.
Master i informasjonssystemer vil per definisjon være tverrfaglig, og vil i samarbeid med andre
fagmiljøer tilby tverrfaglige, interessante og emner på masternivå av betydning for flere fagområder,
innen Handelshøgskolen, men også for flere masterutdanninger ved HSN.
Kort oversikt over fakultetets og instituttets kompetanse og kapasitet innenfor fagfeltet
På tvers av alle tre campus som i dag tilbyr bachelorstudier i IT og Informasjonssystemer har fagstaben
i dag 1 professor, 2 dosenter, 11 førsteamanuensis/førstelektorer og 7 høgskolelektorer. I tillegg til
disse som er direkte tilknyttet fagfeltet finner vi professorer og førsteamanuensiser som er tilknyttet
eksisterende studieprogrammer innen økonomi og ledelse, innovasjon, entreprenørskap og ledelse,
tverrfaglig samfunnsvitenskap, samt klinisk helsearbeid.
Faglærerne har grundig kompetanse innen pedagogisk bruk av IT og kan bruke digital teknologi i
undervisning, læring og vurdering. Faglærerne er oppdatert om den internasjonale forskningsfronten
innen fagområdet og er aktive forskere. Fagmiljøet forsker på problemstillinger innenfor ulike deler av
fagområdet
IT
og
informasjonssystemer;
informasjonssystemer,
velferdsteknologi,
informasjonssikkerhet, eForvaltining, teknostress, systemutvikling, database, programmering, big
data, cloud computing, digitalisering, forretningssystemer, eHandel, analyse, sosiale medier og
forskningsmetoder for å nevne noen. En felles kontekst for prosjektene har vært bruk og verdi av
teknologi og informasjonssystemer i offentlig og privat sektor, samt individuell verdi av slik teknologi.
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Miljøet ved HSN er et ungt miljø rent forskningsmessig, men har de siste årene vært med på å publisere
en rekke artikler. Siden 2014 er det publisert minst 41 artikler hvorav 13 er i internasjonale tidsskrift.
Inkludert i de gjenstående 26 bidragene er bøker og bokkapitler, samt en lang rekke konferansebidrag.
I tillegg er dette en gruppe som er veldig aktive med populærvitenskapelige foredrag og formidler i høy
grad gjennom debattinnlegg gjennom mediene. Miljøet er en viktig ressurs i fakultetets
utviklingsarbeid. På undervisningssiden har fagmiljøet vært sentralt i utvikling av bachelor i IT og
Informasjonssystemer på tre campus. Gruppen er involvert i en rekke lokale samarbeidsprosjekt der
lokalt næringsliv og HSN jobber sammen for å utvikle nærområdet og studiene.

3. Finansiering:
Fakultetet skal redegjøre for hvordan studiet skal finansieres. Nye studier skal som hovedregel finansieres
gjennom omdisponeringer. Fakultetet skal også synliggjøre behov for fellestjenester og infrastruktur.

Gjennom de siste årene har det blitt gjort endringer i studieporteføljen innen IT og
informasjonssystemer ved alle tre campus. Dette har skjedd gjennom fusjonsarbeidet og ønske om å
forene IT utdanningene under en paraply. Studieprogrammer som har blitt nedlagt er Bachelor i
dynamisk webdesign og årsstudiet i IT og informasjonssystemer ved Campus Ringerike og årsstudiet i
Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Campus Vestfold. De to bachelorprogrammene som i dag blir
gitt ved Campus Bø er fra opptak august 2017 samordnet med den eksisterende modellen ved Campus
Ringerike og Campus Bø. Derfor er de to bachelorprogrammene innen informasjonssystemer i Bø blitt
en bachelorutdanning. Ressurser som har blitt og blir frigjort gjennom disse omdisponeringene legger
grunnlaget for finansieringen av Master i informasjonssystemer.
Videre vil den nye 90-30-60 studiemodellen for alle studieprogram ved Handelshøyskolen frigjøre
ressurser. Den nye studiemodellen legger til rette for reell tverrfaglighet. Der vi tidligere hadde flere
valgfag på egen fagstab kan nå studentene velge relevante og anbefalte emner fra andre
studieprogram. Dermed kan flere fagressurser innen IT og informasjonssystemer benyttes inn i det nye
masterprogrammet. Videre ser vi for oss at emner som i dag tilbys som valgemner i
bachelorprogrammet i informasjonssystemer, kan videreutvikles og løftes til masternivå. Det ligger
også til rette for inkludering av fellesemner i forskningsmetode og eksisterende emne i IT, strategi og
organisasjon fra Master i økonomi og ledelse ved Campus Ringerike, samt som et samarbeid der
forelesere fra alle campus i faggruppen IT deltar aktivt i forelesningsrekkene i emner og veiledning på
studiet.
Siden gjennomføringen av studiet skal være seminarbasert, vil det være enkelt å involvere fagmiljøet
fra alle tre studiesteder i gjennomføringen av masterstudiet. På denne måten hindrer vi at forelesere
må reise ofte, men kan konsentrere undervisningen i færre, men lengre økter. Digitale lærings- og
vurderingsformer vil i tillegg benyttes i dette masterprogrammet. Veiledningskompetanse brukes på
tvers av campus uten store utfordringer.
HSN fikk tildelt 20 studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett i 2016 til IT og helse. HSN fikk i tillegg 40
nye studieplasser innen IT i statsbudsjettet 2017. Hvis de 40 studieplassene øremerkes studiet i
informasjonssystemer det her søkes utredningstillatelse til, vil plassene bli en betydelig styrking til
utvidelse av HSNs tilbudsportefølje rettet mot velferdsstatens profesjoner og næringslivets
organisasjoner. Anvendelse rettet blant annet mot helse- og velferdsteknologi vil være ett av flere
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sentrale anvendelsesområder og dermed utvikle fagområdet som en satsing for HSN. Samtidig kan
studieplassene medføre sterkere samarbeid mellom Handelshøyskolen og helseprofesjonene ved HSN.
Utdyping av punktet om finansiering: Antall studieplasser til disposisjon, og hvor de omdisponeres
fra sett at fakultetet ikke får innvilget noen av de tildelte IKT studieplassene fra KD.
Dersom fakultetet ikke skulle bli tilført studieplasser er det likevel mulig å etablere tilbudet ved
omdisponering av eksisterende studieplasser som en følge av nedlegging og spissing av
studieporteføljen. Omdisponering av studieplasser er da planlagt slik:
Nedlegging årsstudium i informasjonssystemer,
Ringerike, iverksettes fra opptak 2017
Sammenslåing av to bachelorprogram i
informasjonssystemer og dynamisk webdesign,
Ringerike, iverksatt fra opptak 2016
Sammenslåing av to bachelorprogram i
informasjonsbehandling og informatikk, Bø,
iverksettes fra opptak 2017
Nedlegging av spesialisering i informasjonssystemer
på master i økonomi og ledelse, Ringerike, iverksatt
fra opptak 2016
Utfasing av spesialisering i industriell økonomi på
master i økonomi og ledelse, Ringerike, iverksettes
fra opptak 2018
Til sammen

Omdisponering

10 studieplasser

Omdisponering

5 studieplasser

Omdisponering

5 studieplasser

Omdisponering

10 studieplasser

Omdisponering

10 studieplasser

45 studieplasser

Selv om 20 av studieplassene som planlegges omdisponert er bachelorplasser per i dag, vil frigjøring
av faglige ressurser og samarbeid på tvers av tre campus, gjøre det mulig å gjennomføre en ny
master i informasjonssystemer innenfor fakultetets økonomiske ramme.

4. Risikovurdering:
Fakultetet skal gi en vurdering av faktorer som kan utgjøre en risiko for programmet, eksempelvis
studentrekruttering, rekruttering av vitenskapelig personale, forskningsaktivitet, tilgjengelighet på
medier fra biblioteket, teknisk utstyr/infrastruktur, tilgang på praksisplasser, øvrig samarbeid med
eksterne parter osv.
Studentrekruttering: Rekruttering inn i dette masterprogrammet ansees ikke som en utfordring. I dag
har våre egne studenter på bachelor i IT og informasjonssystemer ingen reel mulighet for master i egen
institusjon og de siste tre årene gjelder det 139 kandidater. Derfor kan dette masterprogrammet
rekruttere fra tre studiesteder som tilbyr bachelorutdanninger. Egne studenter ved alle tre campus
har selv ytret ønske om en masterutdanning innen dette vitenskapsområdet. I tillegg er det få
masterprogrammer i Norge innen dette fagfeltet, noe som tilsier at konkurransen om studenter ikke
er sterk. Det nærmeste tilsvarende programmet er gitt ved Westerdals i Oslo, men siden dette er en
privatskole har vi andre forutsetninger ovenfor potensielle studenter. Siden masterprogrammet i sin
helhet skal tilbys på engelsk vil det i tillegg være et stort rekrutteringsmarked internasjonalt.
Rekruttering av vitenskapelig personale: Ved de siste utlyste stillingene innen aktuelt fagområde har
det vært svært god søkning. For eksempel hadde Campus Ringerike 31 søkere ved siste utlysning etter
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førsteamanuensis/førstelektor innen informasjonssystemer. Ved første gjennomsyn rapporterte alle
søkerne at de hadde fullført doktorgrad. Dette viser at rekruttering av vitenskapelig personale ikke vil
være en utfordring.
Forskningsaktivitet: Gjennom utviklingen av masterprogram og rekruttering av ytterligere
vitenskapelig personale vil forskningsaktiviteten kunne utvides. Dette gjelder også gjennom
masteroppgaver, noe som støtter opp under høyskolens strategi om høyrere studentmedvirkning i
forskningsprosjekter. Med større fokus på velferdsteknologi og informasjonssikkerhet vil også disse
fagområdene få et høyere fokus innen forskningsaktiviteten. Samarbeid med lokalt næringsliv og andre
fakultet ved høyskolen, for eksempel Fakultet for helse- og sosialvitenskap, vil være avgjørende når
det gjelder tverrfaglig fou inn i dette fagområdet. Videre vet vi at forskningsrådet og EU utlyser
forskningsmidler knyttet til helse- og velferdsteknologi og informasjonssikkerhet. Dette faktum gir
insentiver til å satse på disse retningene.
Tilgjengelighet på medier fra biblioteket: Det er god tilgang på journaler og konferanser på biblioteket,
og hvis det er noen medier man ikke har tilgang til, er biblioteket behjelpelige med å oppdrive det som
trengs. Noen viktige journaler fra fagfeltet informasjonssystemer vil vi likevel måtte få tilgang til: European
Journal of Information Systems og Journal of Information Technology. Disse har høyskolen i dag ikke tilgang til.

Samarbeid med eksterne parter: Høyskolen har flere gode samarbeidsrelasjoner med eksterne
parter. Det gir åpning for masterstudenter i informasjonssystemer både når det gjelder praksisplasser
og masteroppgaver. I tillegg vil disse eksterne kontaktene være viktige samarbeidspartnere for
gjesteforelesninger og presentasjoner fra praksisfeltet gjennom studietiden. Innspill fra privat og
offentlig sektor er viktig for denne masterutdanningen fordi studentene skal ut i disse næringene
etter endt studium. Eksterne samarbeidsparter vil være viktige eksterne deltakere i programrådet
for studiet slik at studiet til enhver tid vil være oppdatert i henhold til hva studentene skal lære og
behovet i både privat og offentlig sektor.
Referanser:
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2016). Regjeringens handlingsplan for universell
utforming. Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringenshandlingsplan-for-universell-utforming-2/id2473299/.
Fiksdahl, L. (2015). Skrikende behov for IT-kompetanse Retrieved 8.februar, 2017, from
http://e24.no/kommentarer/spaltister/kommentar-skrikende-behov-for-itkompetanse/23567109
Meld. St. 27 (2015–2016). (2016). Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt
produktivitet. Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-2720152016/id2483795/.
Universitetet i Agder. (2016). Informasjonssystemer Retrieved 9.februar, 2017, from
http://www.uia.no/studier/informasjonssystemer
Westerdals. (2016). Gjennom studiet vil du opparbeide kunnskaper og ferdigheter om
informasjonssystemer på individ-, organisasjon- og samfunnsnivå. Med utgangspunkt i reelle
case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se mulighetene som finnes i
teknologi, forbedre og skape nye løsninger., from
https://www.westerdals.no/studieprogram/master-of-information-systems-spesialiseringdigital-business-systems/
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Valgordning for studentrepresentanter i høyskolestyret
Saken i korte trekk
Saken gjelder styrets beslutning om valgordning for studentrepresentasjon i høyskolestyret.

Forslag til vedtak
I medhold av universitets- og høyskoleloven § 9-4 tiende ledd (uhl.) beslutter styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge at valg av studentrepresentanter til høyskolestyret skal skje ved urnevalg.

Saksopplysninger
Det følger av uhl. § 9-4 tiende ledd at styret selv skal fastsette nærmere regler om valgene til
høyskolestyret. Valg av ansattrepresentanter til HSNs styre ble foretatt for en fireårsperiode på bakgrunn
av de tidligere valgreglementene til henholdsvis HBV og HiT. Det er som følge av dette ikke utarbeidet et
nytt valgreglement for HSN. Studentene har imidlertid årlig valg av representanter til høyskolestyret, og
valget for studieåret 2017/18 gjennomføres i siste halvdel av april 2017.
Styret bes på bakgrunn av dette om å fastsette vilkårene for gjennomføringen av valg av
studentrepresentanter til høyskolestyret.

Vurdering
I Studentdemokratiet i Sørøst-Norges opprinnelige valgreglement var urnevalg vedtatt som valgordning.
Parlamentsforsamlingen (PF) ønsker å endre valgreglementet i inneværende funksjonsperiode, med
myndighet for sittende PF til selv å utpeke styremedlemmene for den neste funksjonsperioden (2017/18).
PF fattet den 11. februar 2017 et betinget vedtak om endring i påvente av styrets beslutning.
Som følge av at det ikke er utarbeidet et nytt valgreglement for HSN, og gjennomføringen av valget ikke er
vurdert i en helhetlig sammenheng, anbefales det at gjeldende ordning med urnevalg opprettholdes. En
endring fra direkte valg til indirekte valg vil innebære en prinsipiell endring og bør vurderes på et bredere
grunnlag i forbindelse med høringsprosessen for valgreglementet for HSN, herunder virkningstidspunktet.
Det anbefales å gi sin tilslutning til gjeldende valgreglement for SDSN for studieåret 2017/18, herunder
bestemmelsene hva gjelder den praktiske gjennomføringen av valget.
Petter Aasen
Rektor
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Nytt personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
Saken i korte trekk
I henhold til lov om statens tjenestemenn m.m. (tjml.) § 23 skal personalreglement fremforhandles
mellom institusjonens ledelse og tjenestemannsorganisasjonene, og stadfestes av Kommunal og
moderniseringsdepartementet (KMD).
Det tidligere fellesstyret ved HSN har under sak 13/15 tatt til etterretning midlertidig personalreglement
for HSN gjeldende fra 01.01.2016. Nytt og endelig forslag til personalreglement er utarbeidet og skal
forhandles med tjenestemannsorganisasjonene 6. mars 2017.
Forslag til nytt personalreglement med vedlegg av forhandlingsprotokoll, oversendes KMD for stadfestelse
og ikrafttredelse etter beslutning fra departementet.
Personalreglementet legges frem for styret med forslag om at det tas til etterretning.
I påvente av stadfestelse fra departementet foreslår rektor at styret gir sin tilslutning om at forslag til nytt
personalreglement gjelder for HSN med virkning fra 01.04.2017. Nytt forslag til personalreglement
erstatter tidligere utarbeidet midlertidig reglement for HSN i perioden 01.04.2017 og frem til ikrafttredelse ved stadfestelse.

Forslag til vedtak
1. Styret tar til etterretning fremforhandlet nytt personalreglement for Høgskolen i Sørøst-Norge.
Forslag til nytt personalreglement oversendes departementet for stadfestelse og ikrafttredelse
etter beslutning fra departementet.
2. I påvente av stadfestelse fra departementet, gir styret sin tilslutning om at nytt fremforhandlet
personalreglement gjelder for HSN med virkning fra 01.04.2017 og frem til ikrafttredelse ved
stadfestelse. Reglementet erstatter fra same tidspunkt tidligere utarbeidet midlertidig reglement
for HSN gjeldende fra 01.01.2016.

Saksopplysninger
I henhold til tjml. § 23 skal personalreglement forhandles frem mellom institusjonens ledelse og
tjenestemannsorganisasjonene. For å være gyldig, må reglementet være stadfestet av KMD, og har
følgelig et forholdsvis langt tidsperspektiv før det kan iverksettes.
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Det er utarbeidet en standardmal og veiledning for personalreglementer i staten, som det anmodes om at
virksomhetene i størst mulig utstrekning holder seg til.
I tråd med tjml. § 23 nr. 2 kan et reglement ikke stadfestes hvis:
a.
b.
c.
d.

enkelte bestemmelser finnes å være i strid med lov eller vedtak fattet med hjemmel i lov,
det mangler regler som etter denne lov skal fastsettes ved reglement,
enkelte bestemmelser kan virke urimelige overfor grupper arbeidstakere eller arbeidssøkere,
enkelte bestemmelser er i strid med avtaler sluttet mellom staten og hovedsammenslutningene.

I personalreglementet er det bl.a. inntatt prosessuelle bestemmelser om tilsettingsforhold. I stor grad er
innholdet i dokumentet direkte regulert av gjeldende lov- og avtaleverk, og bygger i hovedsak på
forvaltningspraksis i sektoren generelt. Samtidig er det gitt lokale tilpasninger der loven åpner for dette.
Det tidligere fellesstyret ved HSN har under sak 13/15 tatt til etterretning midlertidig personalreglement
for HSN gjeldende fra 01.01.2016:
1.

Fellesstyret tar til etterretning fremforhandlet nytt midlertidig personalreglement for Høgskolen i
Sørøst-Norge fra 01.01.2016. Etter evaluering i løpet av 2016, oversendes endelig forslag til nytt
personalreglement til departementet for stadfestelse og ikrafttredelse etter beslutning fra
departementet.

2.

I påvente av stadfestelse fra departementet gjelder det vedtatte midlertidige personalreglementet for
Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016.

3.

De styrevedtak det henvises til i reglementet gjelder også for det endelige personalreglementet etter
stadfestelse i departementet.

Videre vises til styresak 3/17 vedrørende styrets delegasjon, opprettelse og sammensetning av tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved HSN. Styrevedtaket henvises til i personalreglementet, og
en samlet struktur for alle tilsettingsorgan ved HSN skisseres samtidig i reglementet.
Nytt og endelig forslag til personalreglement er utarbeidet og følger vedlagt. Reglementet skal forhandles
med tjenestemannsorganisasjonene 6. mars 2017.
Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at reglementet tas
opp til revisjon, jf. tjml. § 23 nr. 3.

Vurdering
Nytt personalreglement for HSN legges frem for styret til med forslag om det tas til etterretning.
Rektor foreslår at styret gir sin tilslutning om at forslag til nytt personalreglement gjelder for HSN med
virkning fra 01.04.2017 i påvente av stadfestelse fra departementet. Nytt forslag til personalreglement
erstatter tidligere utarbeidet midlertidig reglement for HSN i perioden 01.04.2017 og frem til
ikrafttredelse ved stadfestelse.

Vedlegg:
1.

Forslag til personalreglement for HSN

Petter Aasen
Rektor
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Reglementet er fastsatt i forhandlingsmøte mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og
tjenestemannsorganisasjonene 06.03.2017.

Kapittel 1 Generelt
§ 1 Reglementets virkeområde
Dette reglementet gjelder for ansettelser m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Reglementet er fastsatt i medhold av Lov om statens tjenestemenn (tjml), jf. § 23 nr. 1.
§ 2 Definisjoner m.m.
Tilsettingsorgan
Den instans (leder eller organ) som i et gitt tilfelle har myndighet til å foreta tilsetting.
Innstillende myndighet
Den instans (leder eller utvalg) som i et gitt tilfelle har innstillingsrett overfor
tilsettingsorganet.
Driftsenhet
Benyttes om fakultet og avdeling på ledernivå to i organisasjonen.
§ 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene
1. Ved nytilsettinger for kortere tid enn 12 måneder gjelder ikke bestemmelsene i
reglementets kap. 2, 3, 4 og 5, jf. tjml § 6 nr. 1. I disse tilsettingssakene gjelder ikke
kravene til kunngjøring og innstilling. Leder for den driftsenheten saken gjelder, er
innstillende myndighet og personal- og organisasjonsdirektør er delegert
tilsettingsmyndighet. En forlengelse av et slikt tilsettingsforhold, som da vil strekke seg
ut over 12 måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler.
2. Ved faste eller midlertidige stillingsutvidelser for deltidsansatte, er leder for den
driftsenheten saken gjelder, innstillende myndighet og personal- og
organisasjonsdirektør tilsettingsmyndighet, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-3.
3. Ved tilsetting i stillinger som skal utføre oppdrag som er eksternt finansiert,
oppdragstilling, kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i reglementets kap. 2, 4 og 5,
jf. forskrift til tjml § 2 nr. 4. Dette gjelder også bistillinger som er eksternt finansiert.
Det er leder for den driftsenheten saken gjelder som er innstillende myndighet og
personal- og organisasjonsdirektør er delegert tilsettingsmyndighet.
4. Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta tilsetting i undervisnings- og
forskerstillinger uten foregående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer
enn ett medlem av styret motsetter seg dette. Særlige grunner forutsetter at minst ett av
følgende krav er oppfylt:
a. Det er for å oppnå strategiske mål og for å få besatt stillingen så hurtig som mulig
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b. Det i helt spesielle tilfeller er ønskelig å knytte til seg en bestemt person med en
bestemt kompetanse
c. Stillingen har vært utlyst flere ganger uten at det har meldt seg søkere som
oppfyller stillingens kompetansekrav

Kapittel 2 Kunngjøring
§ 4 Kunngjøring av ledige stillinger
1. Ledige stillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal normalt kunngjøres offentlig og
besettes etter alminnelig konkurranse, jf. tjml § 2. i samråd med de tillitsvalgte. De
tillitsvalgte har anledning til å uttale seg om kunngjøringsteksten i forhold til
lønnsnivået for stillingen (lønnsnivå HTA 2.5.5) (drøftet i vedlegg til lokal
lønnspolitikk) og forhold som angår likestilling og kjønnsbalanse (likestilling HA § 31).
2. Innstillende myndighet fremmer forslag til utlysningstekst. Utlysningstekst fastsettes av
tilsettingsorganet. Rektor fremmer forslag til utlysningstekst i stillinger hvor styret er
tilsettingsmyndighet.
3. Offentlig kunngjøring skjer ved at ledige stillinger kunngjøres på høgskolens og NAVs
nettsider og i andre relevante medier. Kunngjøringen skal være kjent i minimum to
uker.
4. Rektor, eller den rektor gir fullmakt, kan bestemme at faste og midlertidige stillinger

som renholder, driftstekniker, førstefullmektig, sekretær, førstesekretær, konsulent og
førstekonsulent bare skal kunngjøres internt. Bestemmelsen kan fattes generelt for en
periode, eller i den enkelte tilsettingssak. Slik bestemmelse skal alltid treffes etter
samråd med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsutvalget for teknisk og
administrative stillinger.
5. Intern kunngjøring skjer ved at alle ledige stillinger kunngjøres på høgskolens intranett.
§ 5 Unntak fra kunngjøring
Følgende tilsettinger/oppnevnelser kan unntas fra hovedregelen om offentlig kunngjøring,
eventuelt fornyet kunngjøring, i.h.t. Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) og tjml:
1. Stilling som nestleder for instituttleder i 100% åremålsstilling skal som hovedregel
kunngjøres internt. Funksjon som faggruppeleder/programkoordinator og teamleder ol.
kan kunngjøres internt.
2. Ved tilsetting i vikariater og andre tidsbegrensede tilsettinger for ett år eller mindre når
det er nødvendig å foreta tilsetting raskt. Tilsettingen gjøres administrativt av personalog organisasjonsdirektøren etter fullmakt.
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3. En midlertidig tilsatt tjenestemann, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig
tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast i stillingen uten ny kunngjøring, selv om det ikke
er tatt høyde for i utlysningsteksten.
4. Ved tilsetting i arbeidsforhold på 15 timer pr uke eller mindre enn 15/40 del av full lønn
for tilsvarende heltidsstilling. Dette gjelder ikke for vitenskapelige bistillinger.
§ 6 Kunngjøringens innhold og fastsetting av kunngjøringstekst
1. Kunngjøringen skal inneholde:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

En beskrivelse av stillingens aktuelle arbeidsområde og tittel.
Kvalifikasjonskrav.
Opplysning om fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig.
Opplysning om det er en fast, midlertidig eller en oppdragsstilling, og om det er
en heltids- eller deltidsstilling. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli
ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å
besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det
også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden.
Opplysning om hovedarbeidssted p.t.
Opplysning om at det skal gjennomføres prøveforelesning eller lignende for
stillinger der det er aktuelt.
Opplysning om stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring.
Opplysning om at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med
hensyn til alder, kjønn og innvandrerbakgrunn, jf. UH-loven § 6-3 (2).
Opplysninger om lønnsvilkår og eventuelt innskudd i Statens Pensjonskasse.
Opplysning om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker fra
utlysing.
Opplysning om hvem som kan gi nærmere informasjon om stillingen.
Opplysning om tilsettingsmyndighet.

2. Intern kunngjøring kan gjøres enklere ved at man utelater forhold som må anses å være
kjent for søkerkretsen.
3. Kunngjøring av alle stillinger fastsettes av tilsettingsmyndigheten for den aktuelle
stilling.
§ 7 Vilkårene for fornyet kunngjøring
En stilling skal kunngjøres på nytt dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall
kvalifiserte søkere, og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette forholdet.
Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal
stillingen behandles i tilsettingsorganet før den kunngjøres på nytt. Det samme gjelder dersom
det har gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, eller når forholdene har
endret seg vesentlig.
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Kapittel 3 Behandling av søknader
§ 8 Søkerlister
1) Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne (utvidet
søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om
deres utdanning og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jf. forskrift til
forvaltningsloven § 15.
2) Det skal også snarest settes opp en offentlig søkerliste som skal inneholde søkernes
navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune, jf.
offentleglova § 25 andre ledd. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra
offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten
hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn søkerne har.
§ 9 Sakkyndig vurdering
Tilsetting i vitenskapelige stillinger skal skje på grunnlag av innstilling. Innstilling skjer ut fra
sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing.
Tilsettingsmyndigheten kan i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig
bedømmelse kan fravikes for vitenskapelige stillinger som ikke er førstestillinger eller
professor/dosentstillinger, jf. UH-loven § 6-3 (3).
Det vises for øvrig til gjeldende forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger samt UH-loven § 6-3 (3) når det gjelder sammensetning av sakkyndig
komite.
I tillegg til forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, ved
tilsetting av stipendiater, skal dekanen oppnevne to representanter hvorav begge har
kompetanse på førsteamanuensisnivå. Minst én må være ekstern og disse utgjør sakkyndig
utvalg for denne stillingsgruppen.
Ved oppnevning av sakkyndig utvalg må habilitetsspørsmål vurderes. Vanlige regler for
habilitet ifølge fvl. § 6 gjelder. I tillegg vil et medlem av et sakkyndig utvalg kunne regnes
som inhabil dersom faglig samproduksjon med en av søkerne inngår i vurderingsgrunnlaget
eller vedkommende har vært veileder for en søker for masteroppgave eller doktorgradsavhandling. Habilitetsspørsmålet må særlig vurderes der det er interne søkere til stillingen.
§ 10 Intervju
1. Ved tilsetting i lederstillinger og teknisk-administrative stillinger skal de søkerne som
etter innstillende myndighets vurdering synes å være best kvalifisert, innkalles til
intervju.
2. Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger skal de søkere som etter eventuell sakkyndig
vurdering og innstillende myndighets vurdering synes å være best kvalifisert, innkalles
til intervju.
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3. I intervjuet skal nærmeste leder for den som tilsettes eller den som i leders fravær
fungerer for denne, delta. En ansattrepresentant, utpekt av
tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap skal inviteres og bør delta. I tillegg kan en
representant til fra arbeidsgiver delta, samt en personalmedarbeider fra personal- og
organisasjonsavdelingen.
I stillinger der innstilling skal foretas av et innstillingsutvalg, er det innstillingsutvalget
som utgjør intervjuutvalget.
§ 11 Prøveforelesning eller lignende
Før det blir utarbeidet innstilling til tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Høgskolen i
Sørøst-Norge, skal det som hovedregel være gjennomført prøveforelesning eller lignende på
minimum 15 minutter over et tema innenfor det fagområdet stillingen er utlyst med.
§ 12 Referanser
For de innstilte kandidatene skal det innhentes uttalelser fra en eller flere referansepersoner.
Kun oppgitte referansepersoner skal kontaktes.
§ 13 Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp
Innstillingsmyndigheten kan ta med søkere som har oversittet fristen hvis den finner grunn til
det. I så fall må alle søkere som har søkt etter fristens utløp, tas med og føres på søkerlisten.

Kapittel 4 Innstilling
§ 14 Generelle regler om innstilling
1. Før behandling av tilsettingssak i tilsettingsorganet må det være avgitt innstilling etter
reglene i dette kapittelet, jf. UH-loven 6-3 (3) og tjml 4 nr. 4.
2. Dersom det finnes flere kvalifiserte søkere, skal det vanligvis gis grunngitt innstilling
for tre søkere angitt i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jf. tjml § 4 nr. 4.
3. Dersom den som skal avgi innstilling er medlem av tilsettingsorganet, legges det fram
forslag til tilsetting, og ikke formell innstilling, jf tjml § 4 nr.3.
4. Tidsrommet mellom innstilling/eller forslag til tilsetting for alle stillingskategorier og
vedtak om tilsetting bør være minst en uke.
§ 15 Innstillingsmyndighet
1. Ved tilsetting av rektor, prorektor/viserektorer, dekaner og instituttledere skal innstilling
foretas av et innstillingsutvalg oppnevnt av styret, jf. UH-loven § 11-1 (3).
2. Ved tilsetting i øvrige lederstillinger skal innstilling foretas av nærmeste leder iht. det til
enhver tid gjeldende organisasjonskart ved høgskolen, jf. tjml § 4 nr. 2.
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3. Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger, stipendiatstillinger, postdoktorstillinger og ved
tilsetting i ingeniørstillinger som er direkte knyttet til den faglige virksomheten, skal
innstilling foretas av instituttleder, jf. tjml § 4 nr. 2.
4. Ved tilsetting i øvrige stillinger skal innstilling foretas av nærmeste leder iht. det til
enhver tid gjeldende organisasjonskart ved høgskolen, jf. tjml § 4 nr. 2.
§ 16 Innsynsrett
Søkernes (partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forskrift til
forvaltningsloven (fvl). Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til tilsetting.

Kapittel 5 Tilsetting
§ 17 Tilsettingsmyndighet
1) Styret er tilsettingsmyndighet for følgende stillinger:
a) rektor, jf. UH-loven § 10-4 (1),
b) pro- og viserektorer
c) avdelingsdirektører (ledernivå to)
d) dekaner og instituttledere
Med bakgrunn i UH-loven § 6-3 samt høyskolestyrets vedtak om delegering av myndighet til
underliggende organ jf. styrevedtak 3/17 er tilsettingsmyndigheten som følger:
2) Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUT) er tilsettingsmyndighet
for tekniske og administrative stillinger, samt teknisk/administrative lederstillinger som
ikke er nevnt i punkt 1.
3) Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) er tilsettingsmyndighet
for stillinger i denne stillingskategorien.
4) Tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger (TUS) er tilsettingsmyndighet for stipendiater.
§ 18 Sammensetning av tilsettingsorganene
Det skal være ett tilsettingsutvalg for teknisk-administrative stillinger og to tilsettingsutvalg
for vitenskapelige stillinger. Tilsettingsorganene er beslutningsdyktige når tre (inkl. leder)
eller flere er tilstede. Begge kjønn bør være tilnærmet likt representert i utvalgene.
1. Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUT) skal ha følgende
sammensetning:
a) Personal- og organisasjonsdirektør
b) Økonomidirektør
c) Lederen for den driftsenheten saken tilhører eller den vedkommende bemyndiger.
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d) To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som, så langt det er mulig
tilhører den stillingsgruppe saken gjelder.
Personal- og organisasjonsdirektøren leder tilsettingsutvalget.
Dersom personal- og organisasjonsdirektøren eller leder for driftsenheten har forfall,
møter deres stedfortreder.
Representantene fra tjenestemannsorganisasjonene skal ha en vararepresentant hver.
Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget.
2. Tilsettingsutvalget for undervisning- og forskerstillinger (TUF) skal ha følgende
sammensetning, jf styrevedtak 3/2017:
a) Rektor (leder) eller den denne bemyndiger
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet, én med
førstekompetanse og én med professor-/dosentkompetanse
d) Én studentrepresentant
3. Tilsettingsutvalg for stipendiater (TUS) som har følgende sammensetning, jf
styrevedtak 3/2017:
a) Viserektor for FoUI (leder)
b) Dekan ved fakultet saken tilhører
c) To ansattrepresentanter med doktorgrad som tilhører undervisnings- og
forskerpersonalet
d) Én representant for stillingsgruppen (stipendiat)
For begge tilsettingsutvalgene gjelder at instituttleder er innstillende myndighet og at
personal- og organisasjonsdirektør er sekretær.
Det er ønskelig at ansattrepresentantene har ulik campustilhørighet i HSN.
Dersom leder eller dekan har forfall, møter deres stedfortreder.
Etter innstilling fra tjenestemannsrepresentantene ved HSN oppnevner rektor
ansattrepresentantene til begge utvalgene for to år om gangen med virkning fra 01.04.2017.
Ansattrepresentantene skal fortrinnsvis representere begge kjønn.
Både ansattrepresentantene og stipendiatrepresentanten skal ha en vararepresentant hver.
§ 19 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til tilsettingsutvalget for tekniskadministrative stillinger
1. Tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsutvalget skal så langt det er mulig tilhøre
samme tjenestemannsgruppe som saken gjelder, jf. reglementets § 17 nr. 2 og 3.
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2. For tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger gjelder følgende inndeling i
stillingsgrupper:
a) ledere, saksbehandlere/rådgivere og kontorstillinger,
b) bibliotekarstillinger,
c) ingeniørstillinger,
d) stillinger innen teknisk drift og renhold.
3. Den organisasjonen som organiserer tjenestemenn i vedkommende stillingsgruppe, og
som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning er
forhandlingsberettiget etter Hovedavtalen i staten, oppnevner
tjenestemannsrepresentanter med personlige varamedlemmer. Er det flere
forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende
stillingsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap tjenestemannsrepresentanter
med personlige vararepresentanter til tilsettingsutvalgene.
4. Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes for to år om gangen. Så langt det er mulig
settes funksjonstiden slik at den ikke utløper samtidig for begge
tjenestemannsrepresentantene innen samme tjenestemannsgruppe. Dersom
organisasjonene ikke blir enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes to
tjenestemannsrepresentanter med vararepresentanter etter følgende regler:
a) For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene nedenfor, må
den ha minst 25 % som medlemmer av de organiserte tjenestemennene i
tjenestemannsgruppen.
b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen
medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf.
c) Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i
vedkommende tjenestemannsgruppe, skal de to organisasjonene som har størst
medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant.
5. Tjenestemannsrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når de først er
oppnevnt, men ivaretar interessene til samtlige søkere.
§ 20 Oppnevning av studentrepresentanter
Studentrepresentantene i tilsettingsutvalgene for faglige stillinger oppnevnes av rektor etter
forslag fra Studentorganisasjonen HSN for ett år om gangen fra 1. august det aktuelle år.
§ 21 Behandlingen i tilsettingsorganet
1. Behandlingen i TUT og TUF skal foregå i møte. Møtene avholdes som
video/skypekonferanser.
2. Unntaksvis kan behandlingen i tilsettingsorganet skje ved at saken sendes elektronisk på
sirkulasjon til medlemmene. For denne ordningen gjelder at vedtak må fattes enstemmig
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ved at samtlige medlemmer aktivt samtykker i vedtaksforslaget. Dersom det foreligger
dissens, som ikke kan avhjelpes med nytt vedtaksforslag, skal tilsettingsorganet tre
sammen i møte. Tilsettingsorganet skal alltid tre sammen i møte dersom ett medlem
krever det.
3. Behandlingen i TUS foregår ved at sakene sendes elektronisk på sirkulasjon til
medlemmene. Sakene sendes fortløpende etter godkjennelse fra personal- og
organisasjonsdirektøren. Vedtak må fattes enstemmig ved at samtlige medlemmer aktivt
samtykker til vedtaksforslaget. Dersom det foreligger dissens, som ikke kan avhjelpes
med nytt vedtaksforslag, skal tilsettingsorganet tre sammen i møte. Tilsettingsorganet
skal alltid tre sammen i møte dersom ett medlem krever det.
4. I statsforvaltningen gjelder generelt at deltakelse i bl.a. tilsettingsorgan er en
tjenesteplikt. Medlemmene i organet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra
behandlingen. Dersom likevel enkelte av organets medlemmer ikke deltar i
behandlingen av en sak, er utvalget beslutningsdyktig om minst halvparten av
medlemmene deltar.
5. Det skal føres protokoll fra møtene i tilsettingsutvalgene. I protokollen skal det framgå
tid og sted for møtet, hvem som deltok, eventuelle forfall, opprinnelig forslag til vedtak,
eventuelle forslag som ble satt fram i møtet, stemmetall og eventuelle protokolltilførsler
eller stemmeforklaringer. Protokollen sendes ut elektronisk til medlemmene i
tilsettingsorganet så snart som mulig etter møtet for godkjenning.
6. Ved behandling av tilsettingssaker hvor ett eller flere av tilsettingsorganets medlemmer
er uenig med flertallet om hvem som skal tilsettes, kan hvert medlem kreve at saken
avgjøres av høyere myndighet (mindretallsanke), jf. tjml § 5 nr. 3. Ankeinstans er styret.
Krav om dette skal framsettes i møtet hvor tilsettingssaken behandles og protokollføres.
Det kan gis en kort frist for begrunnelse for kravet.
Bestemmelsen kommer bare til anvendelse i saker hvor det foreligger formell innstilling
og ikke forslag til vedtak jf. Statens personalhåndbok kap. 2.14.3.1 og 2.14.3.4.
Denne bestemmelse gjelder ikke hvis styret er tilsettingsmyndighet, jf. UH-loven § 112.
7. Det endelige tilsettingsvedtaket tas inn i en protokoll som godkjennes av
tilsettingsorganets representanter. Ved en anke har hvert av medlemmene rett til å
grunngi sitt standpunkt i protokollen, og protokollen skal følge saken.
8. Ved behandling av tilsettingssaker i de tilfeller hvor tilsettingsorganet vil tilsette en som
ikke er innstilt, skal tilsettingsorganet be om skriftlig uttalelse fra vedkommende
innstillende myndighet. Også et mindretall i tilsettingsorganet kan be om slik uttalelse.
Hvis innstillende myndighet likevel ikke vil innstille vedkommende, og
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tilsettingsorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av styret, jf. pkt. 5. Bare en
av dem som er innstilt eller en av dem som noen i tilsettingsorganet vil tilsette, kan da
tilsettes av styret, jf. tjenestemannsloven § 4 nr. 5. Denne bestemmelsen gjelder ikke
hvis styret er tilsettingsmyndighet, jf. lov om universiteter og høgskoler § 11-2.
9. Likestillings- og inkluderingsprinsippet skal vektlegges ved tilsetting i alle
stillingskategorier. Det vises for øvrig til forskrift til tjml § 9 bestemmelser om
kvotering ved funksjonsnedsettelse.
§ 22 Melding om tilsetting
1. Den tilsatte gis skriftlig underretning om tilsettingen, jf. tjml. § 5 nr. 5. Arbeidsavtalen
skal inneholde opplysning om de lover, instrukser og reglement som for tiden gjelder
for tjenesten samt eventuelle særvilkår. Prøvetid skal alltid benyttes ved tilsetting i ny
stilling, og underretningen skal også inneholde en orientering om prøvetidsreglene.
Underretningen skal bekreftes skriftlig, jf. tjml. § 8 nr. 1.
2. Den som tilsettes skal ha en svarfrist på minimum en uke.
3. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale både for faste og midlertidige tilsettingsforhold,
jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 og 14-6.
4. Alle søkere skal underrettes om at stillingen er besatt når den tilsatte har bekreftet at
stillingen mottas, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 27, 1. ledd. Underretningen skal innholde
navnet på den som er tilsatt i stillingen.

Kapittel 6 Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed
og klage
§ 23 Beregning av tjenestetid
Ved beregning av tjenestetid i relasjon til tjml. §§ 9 og 10 legges til grunn all
sammenhengende tjeneste innenfor virksomheten. Dette omfatter også tjeneste ved de
tidligere institusjoner som inngår i Høgskolen i Sørøst-Norge.
§ 24 Sletting av ordensstraff
Ordensstraffer etter tjml. § 14 slettes etter 3-5 år avhengig av alvorlighetsgrad.
§ 25 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage
1. Vedtak om at en medarbeider skal ilegges ordensstraff, sies opp, suspenderes eller gis
avskjed, treffes av tilsettingsmyndigheten, jf. UH-loven § 11-3 (1).
2. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon eller overføring
til annen tjeneste etter tjml. § 16 treffes av rektor for saker der styret er
tilsettingsmyndighet og av personaldirektør i saker hvor ett av tilsettingsutvalgene er
det, jf. tjml. § 17 nr. 4.
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§ 26 Saksbehandlingsregler, klage
1. Klage over vedtak om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed avgjøres av
styret når vedtaket er fattet av tilsettingsorganet, og av fagdepartementet når vedtaket er
fattet av styret, jf. UH-loven § 11- 3 (3). Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet.
2. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part, jf. fvl. § 29.
3. Dersom det i tilsettingsutvalget ikke er flertall for ordensstraff, oppsigelse eller avskjed,
kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av styret. Det samme gjelder hvor
et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jf. tjml. § 18 nr. 2. Krav om dette må
framsettes og protokollføres i møtet.

Kapittel 7 Permisjoner
§ 27 Velferdspermisjoner
Velferdspermisjoner kan gis i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og Statens
personalhåndbok av nærmeste leder.
§ 28 Permisjon i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v.
1. Permisjon bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å gjennomføre en
utdanning eller utføre et arbeid som er av betydning for vedkommendes videre faglige
utvikling i statens tjeneste.
2. Permisjon for å overta annen statsstilling utenfor høgskolen eller annen stilling i
høgskolen kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges i inntil ett år.
Tilsvarende permisjon kan gis ved overtakelse av stilling utenfor staten, såfremt
arbeidet har faglig tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende har permisjon fra.
3. Vilkåret for at det kan gis permisjon iht. pkt. 2, er at vedkommende har hatt minst tre års
sammenhengende tjeneste ved høgskolen regnet fra tiltredelsesdato til siste arbeidsdag
før permisjonen begynner.
4. Permisjon for tidsbegrenset tjenestegjøring i utdanningsstilling kan, så langt tjenesten
tillater det, gis for det tidsrom som er nødvendig for formålet.
5. Permisjon kan gis for medarbeider som tilsettes i åremålsstilling ved Høgskolen i
Sørøst-Norge. Permisjonens lengde er tilsvarende tilsettingsperioden i åremålsstillingen.
6. Permisjoner iht. pkt. 2 – 5 ovenfor avgjøres av tilsettingsorganet stillingen hører inn
under, etter innstilling fra nærmeste leder.
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Kapittel 8 Andre bestemmelser
§ 29 Arbeidstid m.v.
Når det gjelder arbeidstid m.v. henvises det til de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om
dette for det statlige tariffområdet.
§ 30 Habilitet
Habilitet praktiseres i henhold til fvl. §§ 6 og 8. Medlem i tilsettingsorganet fratrer ved
behandling av en sak når vedkommende er inhabil. Så langt det er mulig skal
vararepresentanten innkalles og delta under behandling av den aktuelle saken.
Tilsettingsorganet avgjør om et medlem er inhabilt. Vedkommende deltar ikke i denne
avgjørelsen. Medlemmene er på eget initiativ forpliktet til å orientere tilsettingsorganet om
forhold som kan ha betydning for habilitetsspørsmålet.
§ 31 Taushetsplikt
Taushetsplikt praktiseres i henhold til fvl § 13. Medlemmer av tilsettingsorganet og andre som
deltar i tilsettingsprosessen, har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger og
personvurderinger de får kjennskap til gjennom tilsettingsprosessen inklusive behandlingen i
tilsettingsorganet.
§ 32 Ferielister
Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, jf. denne lovs §§ 6 og 7.
Hvis ferie ikke er avtalt, blir ferien administrativt fastsatt med fem uker fra og med første
mandag i juli.
Lederen for den enkelte driftsenhet har ansvar for å sørge for at det blir satt opp ferielister i så
god tid som mulig, primært innen 1.mai. Det skal sørges for forsvarlig personaldekning til
enhver tid.
§ 33 Attest
En tjenestemann som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som ber om det,
har rett til å få skriftlig attest, jf. aml. § 15-15.
Attesten skal inneholde tjenestemannens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke) stilling(er)
vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell fratredelse fra stillingen(e). I
tillegg skal det i attesten gis opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt.
Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og utførelsen av arbeidet, dersom dette
ønskes av tjenestemannen selv.
§ 34 Ikrafttredelse og revisjon
Hver av partene i virksomheten og stadfestelsesmyndigheten kan når som helst kreve at
reglementet tas opp til revisjon, jf. tjml. § 23 nr. 3.
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Orienteringssak - rapport fra klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2016
Saken i korte trekk
Denne orienteringssaken til Styret omhandler antall saker behandlet av klagenemnda ved Høgskolen i
Sørøst-Norge i 2016.
I 2016 behandlet klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge til sammen 55 saker fra alle de åtte
studiestedene. Tabellen under viser antall saker per fylke, samt fordeling av saker/sakstype.
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Rapport fra skikkethetsarbeidet ved HSN 2016
Saken i korte trekk
Høgskolen er pålagt å vurdere skikketheten for noen lærer- og helsefagutdanninger. Arbeidet ledes av et
Skikkethetsutvalg der dekan for Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap er leder fra 1. januar 2017. I tillegg
er det etablert en ordning med to institusjonsansvarlige som har ansvar for å utøve det praktiske
skikkethetsarbeidet. For 2017 har disse institusjonsansvarlig 30% av sin tid avsatt til dette for å sikre at
Høgskolen og organisasjonen får god kontroll på dette arbeidet og at alle relevante parter blir godt
informert. Med tanke på det lave antall saker som er rapportert for 2016 vil ressurstildelingen for
kommende år bli vurdert på nytt.

Saksopplysninger
Leder for skikkethetsutvalget i 2016 har utformet vedlagte rapport om skikkethetsarbeidet 2017

Vedlegg:
1.

Rapport for 2016 fra leder i Skikkethetsutvalget

Petter Aasen
Rektor
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Årsrapport fra skikkethetsnemda HSN
Bakgrunn

Utdanningsinstitusjonenes skikkethetsvurdering skal fungere som en garanti for
profesjonsutøverens kvalifikasjoner både overfor arbeidsgiver og overfor de barnehagebarn,
elever, pasienter, klienter eller brukere profesjonsutøveren betjener
(Kunnskapsdepartementet, 2006).
HSN har derfor ansvar for å foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige
forutsetninger for å fungere i et fremtidig yrke. Skikkethetsvurdering er et av flere virkemidler
institusjonen har til rådighet når de skal foreta denne helhetsvurderingen. Løpende
skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet både i den teoretiske og den praktiske
delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med
studenten å gjøre har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger og at
involverte har den nødvendige kunnskap og kompetanse (Forskrift om skikkethetsvurdering,
2006).

Virkeområde ved HSN

Etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 skal det foregå skikkethetsvurdering ved
følgende studier ved HSN:
1. Barnehage- og førskolelærerutdanning, (campus og nettbasert)
2. Grunnskolelærerutdanninger (1-7 og 5-10)
3. Praktisk- pedagogisk utdanning og faglærerutdanninger
4. Spesialpedagogikk
5. Barnevernspedagog
6. Jordmor
7. Optiker
8. Radiograf
9. Sykepleier
10. Vernepleier
11. Utdanninger i spesialpedagogikk

Skikkethetsnemd oppnevnt ved HSN

Styret ved HSN oppnevnte ny skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlige for
skikkethetsvurderingen i styremøte den 11. desember 2015. I det videre arbeidet ble det
innkalt til et konstituerende møte for skikkethetsnemnda den 3. mars 2016 på campus
Porsgrunn, hvor også de to institusjonsansvarlige og representanter for administrasjonen
deltok.
___
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Skikkethetsnemd HSN

Runar Danielsen (leder), Gina Thorbjørnsen, Geir Salvesen, Ragnhild Riis, Ida Hjort Kraby,
Ragnhild Evensen, Solveig Hortemo, Therese Johansen, Steinar Vikholt.

Institusjonsansvarlige HSN

Anne Marie Gran Bruun (helse -og sosialfag) og Anne Marie Håseth (lærerutdanningene).

Skikkethetsvurderingen

Det viktigste virkemiddelet i forhold til skikkethetsvurdering ligger i selve studiet hvor
studenter ved fastlagte evalueringer kan få stryk/ikke-bestått i fag eller praksis. I
praksisopplæringen skal studentene ha veiledning og oppfølging. Studenter som viser at de
ikke behersker praksissituasjonen, vil som hovedregel ikke bestå praksisdelen av
utdanningen. Er det begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt
skikkethetsvurdering.
Den særskilte skikkethetsvurderingen starter oftest med at det kommer en tvilsmelding.
Institusjonsansvarlig har da ansvar for å utrede saken, innkalle studenten til
vurderingssamtale og ta ansvar for at det eventuelt utarbeides et utvidet veiledningsopplegg.
Hvis dette ikke medfører en nødvendig endring eller utvikling hos studenten, kan saken gå
videre til skikkethetsnemnda. Institusjonsnansvarlig har da ansvar for å forberede saken.

Saksgang i skikkethetsarbeidet:
•En tvildmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethet
•Vurderingssamtale med institusjonsansvarlig og student
•Utvidet veiledning tilrettelegges for studenten
•Oppfølgingssamtaler med institusjonsansvarlig,instituttleder og student
•Dersom utvidet veiledning og oppfølging ikke gir ønsket utvikling hos studenten sender
institusjonsansvarlig saken videre til skikkethetsnemda ved HSN

•Skikkethetsnemda innstiller til klagenemda ved HSN
•Klagenemda beslutter om studenten er skikket eller ikke skikket for yrket
•Klagenemda gjør separate vedtak på skikkethet og vedtak på varighet av utestengelse fra
utdanning
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Aktivitet 2016
Særskilt skikkethetsarbeid
Tvilsmeldinger Saker til skikkethetsnemd
Helse -og sosialfag
4
0
Lærerutdanning
2
0
Det er både fagansatte, praksisveiledere og studenter som har sendt inn tvilsmeldinger. Det
er gjennomført diverse veiledning og vurderingssamtaler i oppfølging av de aktuelle
tvilsmeldingene.
For å løse utfordringer på et lavets mulig nivå, har det i tillegg vært enkeltsamtaler med
studenter sammen med studiekoordinator. Dette gjennomføres i situasjoner hvor studentene
av ulike grunner har store utfordringer med å gjennomføre studieforløpet og hvor fagmiljøet
ofte anbefaler studentene å avslutte studiet.

Informasjon

Informasjon om krav til skikkethet og skikkethetsarbeid er gitt til nye studentkull,
praksislærere og deres ledere. Skriftlig informasjon er gitt til praksisfeltet. 1. juli 2016 ble det
gjennomført endringer i skikkethetsforskriften. Endringene omfattet blant annet en
presisering av at «studentene må få tilstrekkelig og relevant informasjon om
skikkethetsvurderingen ved studiestart.

Kvalitetsarbeid

Institusjonsansvarlige har deltatt på 2 dagers nasjonal konferanse for skikkethetsansvarlige i
Bergen høsten 2016.12.20. Det er startet et arbeid for å formalisere og systematisere både
løpende og særskilt skikkethetsvurdering. Et dokument som beskriver arbeidsprosessene og
delegert ansvar for oppgavene blir en del av virksomhetens kvalitetssystem. Dokumentet vil
fremlegges for endelig godkjenning av rektor i løpet av vårsemesteret 2017.
I forbindelse med standardisering av informasjon til nye studenter, er det utarbeidet et utkast
til mal som utgangspunkt for videre utvikling.

Nasjonalt perspektiv

I 2015 var det i overkant av 60.000 studenter på studier som omfattes av såkalt
skikkethetsvurdering, viser tall fra Norsk senter for forskningsdata. Totalt ble det meldt inn
rundt 150 tvilsmeldinger. Kari Kildahl, leder for det nasjonale arbeidsutvalget for
skikkethetsvurdering, uttaler til Aftenposten at tallet er veldig lavt og dette kan være toppen
av isfjellet. Hun understreker at dette kan føre til at vi utdanner personer til yrker de ikke er
egnet til. Det kan ramme sårbare grupper og gå utover personen selv, som havner i en jobb
som vedkommende ikke mestrer.
Porsgrunn, 31.12. 2016
Runar Danielsen
Leder for skikkethetsnemda
Høgskolen i Sørøst-Norge

www.usn.no

___
Side 3 av 4

___
www.usn.no

Side 4 av 4

Dokumentdato:
Saksbehandler:
Saksnummer:
Saksgang:

10.02.2017
Laila Gustavsen
17/01602-1
Møtedato:

Styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge

SAKSFREMLEGG
___

___

Sluttrapport Krona, Campus Kongsberg
Saken i korte trekk
Denne saken omtaler perioden fra byggestart 27. oktober 2013 til utstyrsinnkjøp ble avsluttet i
prosjektorganisasjonen og overført ordinær drift januar 2017. Styret for HBV gav en ramme på netto 70,4
mill. kroner til innkjøp av møbler, innredninger og vitenskapelig utstyr, med en egen finansieringsplan
over fem år. Det har vært et utstrakt og godt samarbeid med de andre leietakerne i bygget. Internt i HSN
har prosjektet vært effektivt organisert og samarbeidet med våre ulike fagmiljøer har fungert godt.
Prosjektet var faglig forankret både gjennom arbeidsgrupper og gjennom et grundig arbeid med og flere
revisjoner av innkjøpslistene. Disse dannet grunnlaget for styrets endelige bevilgning i juni 2016 med
tilhørende finansieringsplan. Den samlede belastningen er på 69 mill. kroner (netto etter donasjon og
andre inntekter). Høgskolens strategiplan legger vekt på vår regionale utviklingsrolle og styrking av
studiestedene. Høgskolen skal videreutvikle flercampusmodellen ved faglig spisset profil og partnerskap
med regionale aktører. Realisering av Krona gjør at vi er posisjonert for å fortsette arbeidet med dette i
Kongsberg.

Forslag til vedtak
Styret tar sluttrapporten til orientering

Saksopplysninger
Kort historikk
Styret for HBV og HSN har i perioden etter byggestart (27. oktober 2013) blitt orientert om framdrift og
foretatt følgende vedtak
• Sak 46/14 Status i prosjekt Kunnskap- og Kulturpark Kongsberg – utstyrs og flyttekostnader.
Styret får en status i prosjektet. Et ikke finansiert utstyrsbehov blir beskrevet og styret vedtar å
omprioritere ca. en femtedel av et estimert behov et i regnskapet for 2014 og innarbeide
tilsvarende årlige beløp i 2015, 2016 og 2017.
• Sak 111/14 Status i arbeidet med Krona.
Styret godkjenner en revidert kostnadsramme på inntil 73 mill. kroner i det videre arbeidet
med flytting fra Raumyr og etablering av høgskolens virksomhet i Krona. I tillegg til de
tidligere avsatte 52 millioner (50 mill. fra høgskolens strategimidler og 2 mill.
virksomhetskapital), er det krav om 5 millioner ekstern finansiering og en omdisponering
av midler fra enhetenes driftsbudsjetter på totalt 9.9 mill. og 6.2 mill i øremerkede
utstyrsmidler.
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•

Orienteringssak i juni/15: Styret blir orientert om status i prosjektet, om valutarisiko mot Euro
og USD samt orientert om at byggingen av et komposittlaboratorium i samarbeid med
fagskolen kan påføre oss ytterligere kostnader. Kostnad skal dekkes utenfor prosjektet.

Campusutvikling er stedsutvikling
Kunnskapsdepartementet ble orientert om planene første gang i 2010, og søknaden om å endre
lokaliseringssted ble sendt den 20.06.12. En godkjennelse om flytting kom den 13. september 2013
og spaden kunne endelig settes i jorda den 27. oktober 2013. Bygget sto ferdig 15. juli 2015. I
etterkant har HSN bodd seg til og det har vært gjort tilpasninger.
Krona huser HBV, Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Bibliotek, HBV/FTO fagskolebibliotek, Devoteket
(teknologisatsing for barn/ungdom), Kongsberg Kino, Musikkteater, Kongsberg Norsksenter, samt flere
andre kommunale virksomheter. HBV bidrar gjennom sin samlokalisering med fagskole, kulturscene og
kino med å skape ny dynamikk i den historiske bydelen av Kongsberg.
Overordnet målsetting
Byggingen av Krona og det utstrakte sambruket i bygget skal bidra til faglige synergier, areal og
kostnadseffektivitet, en mer synlig Høgskole lokalt og attraktive studentfasiliteter. Dette har vi lykkes
med. Gjennom nye tilpassede lokaler samt fornyelse av vitenskapelig utstyr, legger HBV til rette for en
attraktiv utdanning. Målet er økt rekruttering til studieprogrammene, samt et attraktivt sted å arbeide og
forske for våre ansatte. Den høye kvaliteten i utdanning og forskning skal øke ytterligere og
næringslivssamarbeidet styrkes.
Arealer, kostnader og dimensjonering
Krona er 24500 m2. HSN leier ca. 11 700 m2, inklusive fellesarealer og fristasjonsarealer (468m2).
Dimensjoneringen av HSNs arealer i KRONA ble i prosjekteringsperioden styrt av eksisterende husleienivå
på Raumyr og den kvadratmeterprisen vi kunne forvente i et nytt bygg. Høyskolen reduserte derfor sitt
areale med 20% sammenlignet med Raumyr, med en antakelse om at de kunne absorbere en vekst i antall
studenter med 20% og tilhørende økning i antall ansatte. Arealbruken i Krona er derfor svært
arealeffektiv, men vi ser nå at arealberegningene for fremtiden var mangelfulle. Det er knapphet på
kontorer og en stor utfordring å ha nok plass til de planlagte nyansettelsene selv om flere ansatte deler
kontorer og vi har tatt i bruk mange landskapsarbeidsplasser. Dersom alle planlagte tilsettinger blir
effektuert mangler HSN 7 kontorplasser fra høsten 2017. Det vises også til siste styrebehandling 2. februar
i år om leie av Kirkegata 4 til grupperom for studentene. Tidligere har vi inngått fristasjonsavtale med
Studentsamskipnaden for bokhandel i Kirkegata 6. I Krona var det ikke avsatt plass til bokhandel. Derfor
kjøpte Studentsamskipnaden et bygg rett ved Krona til hybler, kontorer til Studentsamfunnet og
butikklokaler egnet til bokhandel. HSN yter fristasjon til driften. Studentdemokratiet disponerer to
grupperom i Krona til sin drift.
Når det gjelder parkeringsarealer har vi inngått leiekontrakter for ansatte i Skauløkka parkeringshus og
ved Norsk Bergverksmuseum.
HSN må jobbe videre for å få til en god langsiktig løsning for veksten på Kongsberg og tilgang på arealer.
Utstyrsplanlegging
Fagmiljøene ble invitert til å sette opp utstyrsønsker. Dette arbeidet ble utført høsten 2013 og skulle
danne grunnlag for en søknad til Kunnskapsdepartementet for bidrag til flytteprosess med tilhørende
fornyelse av utstyr. Det var en omfattende prosess som endte i et identifisert behov på 73 millioner
kroner. Kunnskapsdepartementets regelverk for kurantprosjekter presiserer imidlertid at prosjektet må
dekke alle kostnader innenfor eksisterende egne budsjettrammer.
Utstyrsbehovene ble strengt prioritert i flere omganger (se styresakene 46/14 og 111/14) og det viste seg
at mye måtte erstattes av eldre utrangert utstyr, mye kunne ikke flyttes og mye av eksiterende møbler
passet ikke inn i et nytt bygg med en helt annen arkitektonisk utforming. Listene ble bearbeidet og

___
www.usn.no

Vår referanse, 17/01602-1

Vår dato: 10.02.2017

Side 2 av 6

utstyrsbehovet prioritert etter kategoriene «må ha», «bør ha» og «ønsker å få». Disse utstyrslistene har
vært fulgt i innkjøpene, og bare de to første kategoriene ble innløst. Campus Kongsberg har i forbindelse
med flyttingen til Krona fått et utstyrsløft til både AV utstyr, til optometri og ingeniørutdanningen. Det var
et betydelig etterslep i utstyrsinvesteringer. Gjennom dette prosjektet har høyskolen fått forbedret
funksjonalitet og utstyr til både undervisning og forskning. Vi har også fått et flott bibliotek som brukes
mye. De ansatte har alle fått hev/senk skrivebord på kontorene for bedre ergonomi og vi har skiftet ut 25
år gamle studentstoler med nye. Det har vært lite reklamasjoner og det gjenstår noe innkjøp av mindre
omgang spesielt knyttet til teknologi og realfagsutdanningene.
Optometri
På Kongsberg finnes landets eneste optometriutdanning. De har nå tilpassede lokaler med «state of the
art» utstyr til både undervisning og forskning. I forbindelse med byggingen av Krona har instituttet skapt
et imponerende engasjement i næringslivet som har utløst samarbeid og betydelig gaveavtaler i form av
utstyr og investeringsmidler. I Krona skapes Norges eneste toppmoderne senter for forskning, innovasjon
og utviklingsarbeid innen syn og helse.
Teknologi:
Teknologiutdanningen styrkes gjennom samarbeid med internasjonalt ledende forsknings- og
utviklingsmiljøer, nytt vitenskapelig utstyr, bedre undervisningsfasiliteter og nye fagmuligheter.
Kompositt
I Krona er det bygget et komposittlaboratorium i samarbeid med Fagskolen. Denne var sterkt ønsket fra
næringslivet ble besluttet bygd høsten 2014 utenfor budsjettramma for prosjektet. Næringslivet har
sponset ca. 1,5 million til utstyr. Kongsberg har nå et sammenhengende utdanningsløp fra videregående
skole til høyere utdanning innen avanserte kompositter som en mulighet innen ingeniørutdanningen på
Kongsberg. Krona imøtekommer næringslivets ønsker for ny utdanning innen kompositt.
HSNs andel av dette nye laboratoriet er 50% og investeringen utgjør i ca. 2 millioner. I orienteringssaken
(juni 2015) ble det orientert om ulike risiki, bl.a. at vi i samarbeid med fagskolen måtte dekke
bygningsmessige arbeider knyttet til komposittlaboratoriet, og at dette ikke var inkludert i
prosjektrammen. Prosjektet fikk gode innkjøpsbetingelser og ble ikke truffet så hardt av
valutasvingningene som varslet. I sum gjorde dette det mulig å finansiere merkostnadene til
komposittlaboratoriet innenfor prosjektets rammer.

Parkeringsløsningen
HSN har i tillegg til husleiekontrakten inngått egne leieavtaler i nærliggende parkeringshus og utendørs på
museets parkeringsplass.

Prosjektgjennomføring
Intern organisering:
HSN ansatte prosjektleder i 100% stilling som tiltrådte fra januar 2014. Prosjektet ble organisert gjennom
arbeidsgrupper og et prosjektteam bestående av direktør, administrasjonssjef og prosjektleder. På denne
måten ble prosessene godt forankret, beslutningsprosessene var effektive og sentrale beslutninger ble
tatt i samarbeid med de berørte. Dette var en nødvendighet da vi hadde et meget stramt tidsskjema fram
til studiestart i august 2015.
IT avdelingen hadde et svært stort arbeidspress spesielt gjennom høsten 2014 og vår/sommer 2015.
Jobben de gjorde var imponerende. HSN leverte trådløst til hele bygget og alt var klart når de ansatte kom
tilbake på jobb august 2015. Uten en IT avdeling som stilte opp på tvers av campus og en stedlig IT leder
som gjorde en imponerende innsats hadde prosjektet hatt betydelig større utfordringer på IT området.
HSN koordinerte leveranser av nettverksutstyr til alle leietakerne og drifter trådløst nett i Krona på vegne
av alle leietakere.
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Innkjøpene ble koordinert av to medarbeidere i innkjøpsavdelingen med ansvar for hver sine
institutter/områder. Grunnlaget for innkjøpene var utstyrslistene som ble laget ifm styresak 111/14. Dette
gjorde også at innkjøpene ble godt faglig forankret.
Samarbeid:
Entreprenøren hadde selvsagt også et meget stramt tidsskjema som resulterte i en restriktiv holdning til å
gi tilganger for våre sentrale medarbeidere i IT avdelingen, utstyrsplanleggere og medarbeidere som
hadde planleggingsoppgaver på ulike områder i prosjektet. Det var til tider et anstrengt forhold mellom
entreprenør/byggherre og leietakerne – særlig knyttet til tilganger i bygget, noe vi var helt avhengig av for
utstyrsinnkjøpene og for å bli ferdig med kritisk IT infrastruktur til studiestart. Heldigvis løste det seg
tidsnok til at vi kom i mål med knappest mulig margin.
Gjennom prosjektet har det vært utstrakt samarbeid med andre leietakere både formelt og uformelt. Ikke
minst gjennom koordinerte innkjøpsprosesser både med fagskolen og kommunen, har samarbeidet vært
godt. Vi har også på den måten sikret at vi som leietakere i samme hus og sambrukere av enkelte
laboratorier bruker pengene fornuftig og ikke anskaffer dobbelt sett av kostbart utstyr. At vi har
samordnet anbudsprosesser har også gitt forholdsvis store rabatter på blant annet møbler og IT utstyr. I
tillegg gir det en helhet i møblering.
Risiko
Tiltak for risikostyring ble iverksatt og fulgt opp både internt og ovenfor byggherre. De som ble vurdert
som alvorligst kombinert med høy sannsynlighet var forsinkelser, tilgang til bygget tidlig nok samt
økonomi. Det siste knytter seg blant annet til en stor valutarisiko i prosjektet. Fra budsjettet ble vedtatt i
juni 14 har kursen på amerikanske dollar steget fra 6,048 kroner til 8,56 i desember 2016. Euroen har
svingt betydelig og gått fra 8,22 (6/14) til 8,99 (12/16) med en topp på 9,50 (2/16). Vi har likevel klart å
håndtere dette blant annet på grunn av til dels store rabatter på innkjøp, stor innkjøpslojalitet samt god
kostnadskontroll.

Økonomi
Fra styresak 111/14 ligger følgende økonomiske rammer og finansieringsplan:
Tekst

2014
2015
2016
2017
(x 1000 kr) (x 1000 kr) (x1000 kr) (x1000 kr)

Prosjektledelse
Dobbel husleie – 15.7 – 15.9
Optometri
Teknologi
Bibliotek
Generell møblering
AV og generell IT infrastruktur
Endringsarbeider/tilpassingar
Rydde og flyttekostnader
Konsulentkjøp
Total kostnad (x 1000 kr.)

1 300

Utstyr og prosjektkostnad
Utstyrsgaver Optometri
Gaver/donasjoner Optometri

2 000

61 200
-1 800
-3 200

7 000

4 200

Totale prosjekt og utstyrskostnader
.
Over fire år
kr 69.400
Risiko vurdering
·
Uforutsette kostnader
·
Reduserte priser/rabatter

2 000

56 200

7 000

4 200

1 400

1 400

300
200
200

1 700
3 500
26 000
6 500
2 200
3 500
15 100
1 100
1 300
300

Ønsket
ikke
medtatt

800
3 000
2 500
100
500

2 700
1 500

2 000
1 500
1 625

100

5 125

1 500
-4 000

Årlige leiekostnader for parkeringsplasser

700
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Styret vedtok følgende vedrørende finansiering:
Finansieringsplan utstyrs- og infrastrukturbehov KKP/ Krona
Finansieringskilder

2014

Øremerkede midler
Bevilget av høgskolestyret
Virksomhetskapital
Øremerkede utstyrsmidler helse og teknologi
Øremerkede utstyrsmidler teknologi

2015

2016

2017

Sum

11 000
2 000
-

13 000
2 700
1 600

13 000
1 600

13 000
1 600

50 000
2 000
2 700
4 800

Eksterne midler/ inntektskrav
Inntektskrav/ gaver og donasjoner optometri
Inntektskrav/ gaver og donasjoner teknologi

-

5 000
-

-

-

5 000
-

Enhetenes driftsbudsjetter
Driftsbudsjett Campus
Driftsbudsjett Fellestjenester
Driftsbudsjett Helse
Driftsbudsjett Tekmar

-

840
932
920
875

840
932
920
875

640
731
720
675

2 320
2 595
2 559
2 426

25 867

18 167

17 366

74 400

Sum

13 000

Av utstyrsmidler øremerket helse og teknologi på 2,7 mill (2015) vedtok styret å ta ut utstyrsmidler til
sykepleie på 1,35 mill fra finansieringsplanen. Finansieringsrammen ble derfor endret til 73,05 mill.
kroner.

Resultatet
Det samlede resultat er framstilt i følgende tabell:
Budsjett
2014 -17

Tekst
Prosjektledelse
Dobbel husleie
Optometri
Teknologi
Bibliotek
Generell møblering
AV og IT
Endringsarbeider
. Komposittlaboratorium
Rydde, flytte og prosjektkostnader
Konsulenter
Sub total
Optometri - donasjoner
Inntekter, (Blant annet kostnadsdeling
BFK/KK
Total
Optometri - utstyrsgaver
Optometri - donasjoner
Optometri - utstyrsgaver utover oppr
budsjett

3 800
3 500
26 700
10 500
2 300
4 000
15 100
1 500

Revidert
budsjett
juni 2015

Regnskap Regnskap Regnskap Gjennomføres
2014
2015
2016
1. kv 2017
1 014

1 500
500
69 400

3 400
3 500
26 700
10 500
2 100
4 250
15 100
1 500
1 600
1 500
250
70 400

69 400

70 400

1 424

1 800
3 200
5 000

1 800
3 200
5 000

-

410
1 424

901
3 693
22 765
4 358
2 046
3 031
10 740
2 972
1 752
319
52 577
2 517

50 060

745
4 122
2 323
16
1 123
2 084
1 674
1 699
83
112
13 981

3 727
10 254

Samlet

1 530
4 000
990
173
300
240

7 233

-

7 233

-

2 660
3 693
28 417
10 681
2 062
5 144
12 997
4 946
1 939
2 245
431
75 215
2 517
3 727
68 971

2 661
2 517
5 178
2 196

Midler til gjenstående arbeider (se kolonne gjennomføres 1.kv 2017) blir overført i 2017 til fakultetene og
til infrastrukturavdelingen og saldert mot gjenstående poster i finansieringsplanen.
Gaver og ekstern finansiering.
IFOS har jobbet planmessig og godt med signering av gaveavtaler til de nye undervisningslokalene og til
klinikkene. Nedenfor ser styret en oversikt over faktiske gaveavtaler (mill kr) sammenlignet med kravet i
finansieringsplanen:

Optometri – utstyrsgaver

Finansieringsplanen Faktisk resultat
1 800
2 961
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Optometri - donasjoner

3 200
5 000

Optometri - utstyrsgaver utover
opprinnelig budsjett (utstyr utenfor
innkjøpslistene)

2 217
5 178

2196

Status skoleåret 2016/17

Da Krona ble bygget var arkitektens ide at menneskene skulle tilføre farge til bygget. Alle overflater
var grå eller hvite. Etter et år i Krona besluttet vi å male endel vegger. Dette har blitt godt mottatt og
gir økt trivsel både for studenter og ansatte. Vi har også investert i innvendig solskjerming og har
behov for ytterligere tiltak for å få kontorene langs sør og øst veggen bedre skjermet.
Noen resultater for Krona fra 2016:
 Fagbiblioteket i HSN erfarer en dobling av besøk fra 86.990 i 2014 til 172.772 i 2016.
 Gjennomsnittlig passerer 1.000 gjester gjennom kassa på Studentsamskipnadens Haspa Café. Det
bringer kaféen opp på toppen av lista over Kongsbergs best besøkte spisesteder.
 Både i 2015 og 2016 arrangerte vi åpen dag på Krona. Cirka 4.000 besøkte arrangementet i 2015,
og cirka 3.000 kom året etter.
 HSN bidrar til å vitalisere Kongsbergs historiske bydel og flyttes til sentrum, en av begrunnelsene
for at Kongsberg Kommune fikk statens pris for attraktivitet 2014.
 Krona kino hadde over 76.000 besøkende i 2016. Det er en økning på nesten 45 prosent fra 2014.
 Kongsberg Musikkteater hadde 495 arrangement i 2016. 76.734 publikummere fant veien.
 Kongsberg bibliotek økte sitt besøk med 380 prosent fra 2014 til 2016. De økte antallet
arrangement med 213 prosent, og antall publikum med 148 prosent på disse arrangementene

Vurdering
Høgskolen har gjennom dette campusutviklingsprosjektet bidratt til bydelsutvikling i Kongsberg. KRONAs
leietakere kan framvise gode resultater både enkeltvis og sammen. Gjennom harde omdisponeringer
har høgskolen gitt et etterlengtet løft i utstyr til undervisning og forskning. Likevel er det noen
utfordringer knyttet til behovet for økte arealer og plass for vekst. Dette vil vi arbeide videre med for
å se på muligheter i bygget og i nærliggende bygg. Den andre store utfordringen er å komme i gang
med bygging av studentboliger nær campus. Det er god dialog mellom studentsamskipnaden og
Kongsberg kommune for å finne akseptable løsninger på boligsituasjonen for studentene.

Petter Aasen
Rektor
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Reduksjon av administrative kostnader - effektiv administrasjon
Saken i korte trekk
Det vises til styrets budsjettvedtak 14. desember 2016 og angitte tiltaksområder for å redusere
administrative kostnader ved effektivisering, omstilling/omdisponering og reduksjon i årsverk.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger
I forbindelse med styrets budsjettvedtak 14. desember ble det angitt tiltaksområder for å redusere
administrative kostnader ved effektivisering, omstilling/omdisponering og reduksjon i administrative
årsverk.
For å følge opp vedtaket er det opprettet et prosjekt, heretter benevnt «Effektiv administrasjon» og
en prosjektgruppe bestående av viserektorene, avdelingsdirektørene og fakultetsdirektørene.
Prosjektet ledes av økonomidirektør og personal- og organisasjonsdirektør (PO). Prosjektet skal
støtte avdelinger og fakulteter i gjennomføringen av effektivisering og kostnadsreduksjon. Det
påligger alle ledere med personal- og budsjettansvar i hele HSN å effektivisere og gjennomføre tiltak
innen eget ansvarsområde. Prosjektet rapporterer til rektor.
Prosjektgruppen vil ha jevnlige statusmøter og det vil bli utarbeidet en handlingsplan hvor tiltakene
vil bli fulgt opp direkte med berørte ledere for avdelinger og fakulteter.
Rektor vil med støtte fra prosjektgruppen gjennomføre orienteringer i ledergruppen/-møtet,
herunder drøfte iverksettelse av tiltak ved behov.
Medbestemmelse ivaretas med tjenestemannsorganisasjonene i IDF møter i henhold til
Hovedavtalen.
Mandat og føringer for prosjektet:
Prosjektet omfatter alle avdelinger og fakulteter som har budsjettansvar for administrative
årsverk og kostnader.
Prosjektet skal gjennom omprioriteringer, omstillingstiltak, administrativ utvikling/digitalisering
og effektivisering foreslå løsninger av administrative oppgaver innenfor tilgjengelige ressurser
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uten å erstatte administrative årsverk ved naturlig avgang. Dersom det allikevel er behov for å
erstatte administrative årsverk ved naturlig avgang skal det foreligge en god vurdering og
begrunnelse for dette. Kompetansehevende tiltak kan være aktuelt ved omstillingstiltak. Utvikling
av effektiv arbeidsflyt og digitalisering vil være viktige grep for å oppnå målsettingene.
Alle administrative rekrutteringsprosesser skal avklares i prosjektet før sakene sendes til
behandling i tilsettingsorganet og bindende avtaler effektueres.
Prosjektet har ikke beslutningsmyndighet utover omprioritering eller omstilling. Vesentlige tiltak
som innebærer bortfall av aktiviteter, herunder stoppe rekrutteringsprosesser selv om det på
tidspunktet ikke foreligger alternative løsninger, avgjøres av rektor.
Foreløpig plan for reduksjon i administrative årsverk og kostnader skal legges fram for styrets
møte i mars.
Målsettinger for prosjektet
1. Prosjektet skal gjennom analyser og benchmarking monitorere administrativ ressursbruk i HSN.
HSN skal være bedre enn gjennomsnittet i sektoren på følgende parametere:
a) Forholdet antall faglige/vitenskapelige årsverk ift administrative årsverk
b) Forholdet antall studenter/ heltidsekvivalenter ift administrative årsverk
c) Driftsmargin (Inntekter – (lønn + husleie))
2. Prosjektet skal støtte HSN med målsetting om å redusere netto med 30 administrative årsverk
innen 31. desember 2018. Begrepet netto er for å hensynta nye oppgaver og pålegg innenfor
effektiviseringsarbeidet.
Avgrensing til andre tiltaksområder
I styrets behandling av budsjettet i desember ble flere tiltaksområder enn reduksjon av
administrative kostnader og årsverk vedtatt. Disse tiltaksområdene inngår ikke mandatet for
prosjektet med å redusere administrative kostnader.
Status i arbeidet
Det er gjennomført oppstartsmøte i prosjektgruppen hvor mandatet og viktige avklaringer for
prosjektgruppens arbeid er gjort. Fokus for arbeidet er å prøve å finne en strategisk innfallsvinkel for
hvordan få effektive administrative tjenester og ta ut synergier etter fusjonen.
Videre gikk prosjektgruppen igjennom administrative årsverk fordelt på fakulteter og avdelinger. Antall
administrative årsverk ble netto redusert med 8 årsverk fra 2015 til 2016 (DBH).
Ledere for administrative enheter skal i løpet av de nærmeste månedene utarbeide en bemanningsplan
med utgangspunkt i nåværende bemanning og videre redegjøre for hvilket bemanningsbehov de har i
forhold til enhetens arbeidsområder og forventet tjenestetilbud som skal ivaretas. Bemanningsplanen skal
også belyse framtidig kompetansebehov og redegjøre for forventet naturlig avgang i stillinger. Erstatning
av administrative årsverk ved naturlig avgang skal kun gjøres der det foreligger en god vurdering og
begrunnelse for dette. Omstilling/omdisponering av ansatte (og eventuelt kompetansehevende tiltak) kan
være et alternativ til ekstern kunngjøring for å erstatte nødvendig årsverk.
På den måten vil prosjektet kunne håndtere naturlig avgang innenfor en helhetlig koordinering. Prosjektet
skal ha fokus på målrettede enkelttiltak og utarbeide en gjennomtenkt plan for hvordan vi kan bruke
systemene våre mest mulig effektivt framover i stedet for «ostehøvelprinsippet». «Ostehøvelprinsippet»
kan allikevel ikke helt utelates der det kan være behov for innsparingstiltak hvor alle ledere bidrar
gjennomgående i hele organisasjonen.
Prosjektet skal ha fokus på utvikling av en effektiv administrasjon og utvikling av en administrasjon av høy
kvalitet, blant annet gjennom økt bruk av digitalisering og standardisering. Det er imidlertid viktig å merke
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seg at tiltak innenfor effektivisering og avbyråkratisering innen administrasjon ikke skal medføre at det
administrative arbeidet flyttes over til undervisnings- og forskerstillinger.
Eventuell ekstern bistand i arbeidet kan vurderes på et senere tidspunkt, men først vil prosjektgruppen
gjennomføre kartlegging og benchmarking av egen administrativ ressursbruk.
Det foreligger informasjon om prosjektet på HSNs intranett. Prosjektet har også vært omtalt i Khrono og
lokale media.

Petter Aasen
Rektor
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Orientering om vedtak i Likestillings- og diskrimineringsnemnda 06.01.17 Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere og prosjekt Kvinnelige forskere,
Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)
Saken i korte trekk
Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere, avløst av prosjekt for Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon
og Kjønnsbalanse (KLOK) fra 31. mars 2015, er nå i to instanser, Likestillings- og diskrimineringsombudet
(LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN), fastslått å være i strid med likestillingsloven § 5, jf.
7. Det overordnede spørsmålet i saken var om Høgskolen i Sørøst-Norge har handlet i strid med forbudet
mot diskriminering på grunn av kjønn overfor en mannlig ansatt ved høgskolen, ved å rekruttere
kvinnelige forskere til de ovennevnte prosjektene.
Sakens juridiske bakteppe er at likestillingsloven § 5 fastsetter forbud mot diskriminering, dvs.
forskjellsbehandling, på grunn av kjønn. Loven åpner imidlertid for særbehandling til fordel for det ene
kjønn dersom gitte vilkår er oppfylt (§ 7). Et hovedvilkår er at særbehandlingen skal være egnet til å
fremme lovens formål. Det må også foreligge en viss andel underrepresentasjon av det aktuelle kjønn for
at særbehandling lovlig kan iverksettes. I vår sak var det uomtvistet at fordelene de kvinnelige deltakerne
på KLOK-prosjektet fikk, utgjorde en positiv særbehandling på grunnlag av kjønn. Spørsmålet var om
særbehandlingen var lovlig i henhold til likestillingsloven § 7.
Utgangspunktet mht. underrepresentasjon for KLOK-prosjektet var nasjonale tall og tall ved høgskolen
(tidligere HiVe) som viste en ubalanse mht. kvinneandel blant professorer og dosenter. Både ombudet og
nemnda kom til at det å ta utgangspunkt i den generelle kjønnsubalansen i professor- og dosentstillinger
ved høgskolen og på nasjonalt nivå ikke er egnet til å fremme likestillingslovens formål; Når det
rekrutteres kvinner fra fakulteter der det er en overrepresentasjon av kvinner eller tilnærmet lik
kjønnsfordeling på professor- og dosentnivå (tidligere HE og HUT), så vil ikke dette fremme likestilling.
Tvert imot, sier nemnda, så vil dette bidra til en sementering av kjønnssterotypier ved disse fakultetene.

Klikk her for å skrive inn tekst.
Skriv inn forslag til vedtak

Saksopplysninger
De to prosjektene, heretter med samlebetegnelsen KLOK-prosjektet, ble iverksatt for å tilrettelegge for at
flere kvinner skal oppnå professor- eller dosentkompetanse. Målet er å øke kvinneandelen i faglige
toppstillinger og forskningsledelse ved høgskolen. Prosjektet skal etter planen avsluttes ved utgangen av
2017.
Høgskolens KLOK-prosjekt ble 05.03.15 innklaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) av en
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mannlig ansatt ved høgskolen. Foranledningen var at han ikke fikk delta i prosjektets aktiviteter og mente
seg derfor diskriminert som mann fordi han var ansatt på et fakultet der det var en overvekt av kvinner på
førsteamanuensis- og førstelektornivå og tilnærmet lik andel kvinner og menn på professor- og
dosentnivå (tidligere HE). I uttalelse av 30.09.2015 ga LDO den ansatte medhold ved å konkludere med at
KLOK-prosjektet er i strid med likestillingsloven § 5 jf. § 7, nettopp fordi det rekrutteres kvinner til
prosjektet fra fakulteter der kvinner ikke er underrepresentert i professor- og dosentstillinger (tidligere HE
og HUT ved HBV). Dette fører til en positiv særbehandling av kvinner som det ikke er adgang til etter
likestillingsloven.
Høgskolen påklaget avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) men fikk ikke medhold
idet LDN ved vedtak av 06.01.2017 opprettholdt ombudets konklusjon.
Det må bemerkes at bakgrunnen for at saken ble brakt inn for LDN hovedsakelig var et ønske om en
prinsipiell avklaring for universitets- og høgskolesektoren som sådan mht. spørsmålet om hvilken enhet
underrepresentasjonen skal vurderes i forhold til. Det man ønsket å klarlegge var om det er forholdene
nasjonalt, ved virksomheten, ved hvert enkelt fakultet eller på hvert enkelt institutt som skal legges til
grunn. Nemnda uttaler i sitt vedtak at de ikke har myndighet til å vurdere de prinsipielle
problemstillingene som HSN har anmodet nemnda om en avklaring på; De kan kun vurdere den konkrete
enkeltsaken som er forelagt dem. Begrunnelsen for nemndas avgjørelse i den konkrete saken er, som
nevnt, at det å ta utgangspunkt i den generelle kjønnsubalansen i professor- og dosentstillinger ved
høgskolen og på nasjonalt nivå, slik KLOK gjør, ikke er egnet til å fremme likestillingslovens formål.
Rent faktisk legger altså LDN, som LDO, til grunn at underrepresentasjonen skal vurderes på bakgrunn av
kvinneandelen ved de ulike fakultetene. Men det understrekes at denne løsningen er basert på de
konkrete forholdene i saken.
LDN legger også til at «det i utgangspunktet er en forhandlingssak mellom arbeidslivets parter å definere
hvilket underliggende enhetsnivå underrepresentasjonen ved høgskolen skal vurderes ut fra». Det uklart
hva LDN legger i dette idet likestillingsloven er ufravikelig (§ 4) og dermed ikke kan fravikes, verken ved
individuell avtale eller tariffavtale.
LDNs vedtak er et endelig forvaltningsvedtak som ikke kan overprøves gjennom forvaltningsklage. Det
følger imidlertid av diskrimineringsombudsloven § 12 at nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene
til full prøving. Et slikt søksmål må reises innen tre måneder etter at underretning om vedtaket er mottatt.
KLOK-prosjektet er tildelt økonomiske midler fra NFR og deres BALANSE-program. NFR er orientert om
saken underveis, herunder LDNs vedtak av 06.01.17. Per 28.02.17 har høgskolen ikke mottatt noen
tilbakemelding fra NFR i sakens anledning, men dette er lovet innen utgangen av uke 9.riv vurdering her.

Vedlegg:
1.
2.
3.

Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak av 06.01.17
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 30.09.15
Kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (KLOK) av 15.03.15

Petter Aasen
Rektor
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Likestillings- og diskrimineringsnemnda
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Sak nr. 9112015

Sakens parter:
A. Høgskolen i Sørøst-Norge
B. Per Olof Lundmark

Vedtak av 6. januar 2017 av Likestillings- og diskrimineringsnemndas
medlemmer:
Ivar Danielsen (møteleder)
Usman Ivar Shakar
Astrid Merethe Svele
Anne Lise Rønneberg
Anniken Sørlie

l

Saken gjelder

Spørsmålet i saken er om Høgskolen i Sørøst-Norge har handlet i strid ined forbudet
niot disluiminering på grunn av kjønn overfor Per Olof Lundmark ved å reluuttere
kvinnelige forskere til «Opp1ykksprosjekt for kvinnelige forskere» og til prosjektet
«Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse».
Sakens bakgrunn

Per Olof Lundmark er utdannet optiker ved henholdsvis Kongsberg Ingeniørhøgskole,
Kongsberg og The City University, London. Han har videre tatt doktorgrad (Ph.D.)
innen fagonu·ådet medisinsk vitenskap ved Universitetet i Toronto, Canada. Lundmark
var på klagetidspunktet ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for optometri og
synsvitenskap i Fakultet for helsevitenskap, ved den daværende Høgskolen i Buskerud
og Vestfold (HBV).
Våren 2013 ble det satt i gang «Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere»
(Opprykksprosjektet) ved Høgskolen i Vestfold, med fmmål om å tilrettelegge for at
flere kvinner oppnådde professor- og dosentkompetanse. En professor vurderes på
grunnlag av vitenskapelig produksjon og faglig dybde, mens en dosents kompetanse
blir vurde1t på grunnlag av undervisningserfaring og faglig bredde. Dosent er en
akademisk tittel for en innehaver av et dosentur, som er en forsknings- og
undervisningsstilling ved universiteter og høyskoler. I Norge er dosenttittelen
administrativt sidestilt med professor. Målgruppen for prosjektet var høgskolen som
enhet. Over20 kandidater deltok. Den l. januar 2014 fusjone1te Høgskolen i Vestfold
med Høgskolen i Buskerud og dannet HBV. Opprykksprosjektet ble ved fusjoneringen
utvidet til å omfatte begge høgskolene. Høgskolestyret bevilget til sammen l, l
millioner luoner til prosjektet.
Opprykksprosjektet ble faset ut 31. mars2015, og blir i dag define1t som et forprosjekt
til prosjektet <<Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse» (KLOK
prosjektet).
KLOK-prosjektet, som ble satt i gang l . april2015, drives i regi av HBV, og er
godkjent etter søknad til Forskningsrådets program «Kjønnsbalanse i faglige
toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» i februar2015. HBV er i dag fusjone1t
med Høgskolen i Telemark, og Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet l . januar2016.
KLOK-prosjektet er planlagt avviklet 31. desember2017.
BALANSE-programmet er Forskningsrådets satsing for å bedre kj01msbalansen på
seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.
Visjonen er å bli best i Europa på kj01msbalanse i faglige toppstillinger og
forskningsledelse. Det fremgår av Forskningsrådets policy2013-2017 «Kjønnsbalanse
og Jgønnsperspektiver i forskning og innovasjon», på side 3 at:

«[d}e siste tiårene har kvinneandelen økt betydelig i rekrutteringen til forskning.
Imidlertid er det stor forslgell mellom ulike fag. Mens det er et stort flertall av menn på
master- og Ph. d-nivå innen en del naturvitenskapelige og teknologiske fag, dominerer
kvinner i medisin, helsefag og enkelte fagområder innenfor humaniora og
samfunnsvitenskap. »

2

KLOK-prosjektets hovedmål og delmål er define1i i høgskolens søknad til
Forskningsrådet på følgende måte:

«Hovedmål:
A øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved Høgskolen i
Buskerud og Vestfold (HBV).
Delmål l:
KLOK-prosjektet skal i løpet av prosjektperioden utvikle HBV til en mer balansert
organisasjon, som i la·aft av sin nye kultur og strukturfi·emmer kvinnelige forskeres
nwligheter til å oppnå professor- og dosentkompetanse ifi·amtida.
Delmål 2:
HEV skal i løpet av prosjektperioden øke sin systematiske og kollektive kunnskap om
hva som la·eves i et karriereløp mot professor- og dosentkompetanse.
·

Delmål 3:
En tredjedel av kandidatene i KLOK-prosjektet skal ha oppnådd professor- eller
dosentkompetanse i løpet av prosjektperioden, mens ytterligere en tredjedel skal
befinne seg innenfor kategorien 'Professor/Dosent innen1, 5 år'.
Delmål 4:
HEV skal utvikle dosenter og professorer som inntar en offensiv og aktiv formidlerrolle
i offentligheten. »
KLOK-prosjektet har samme formål som Opprykksprosjektet, men innfallsvinkelen og
perspektivet har endret seg fra et individperspektiv til et organisasjonsperspektiv, selv
om også KLOK-prosjektet inneholder individrettede tiltak. KLOK-prosjektet har åpnet
for nye deltakere ved HBV fra l. mai2015. Per l . oktober2016 omfattet prosjektet 64
deltakere.
Prosjektet praktiseres likt for alle høgskolens fakulteter, slik at det ikke gjøres noen
spesielle framstøt overfor noen av fakultetene. Teknologi- og maritime fag har få
kvinnelige forskere, slik at prosjektet har væ1i spesielt oppmerksom på de fire
kvinnelige forskeme ved Fakultet for teknologi og maritime fag.
Kjønnssammensetningen ved de ulike fakultetene har ikke betydning, og det er heller
ikke fokuseti på menn ved instituttene som har en lav andel menn, som for eksempel
Fakultet for helsevitenskap.
Kriteriene for deltakelse i KLOK-prosjektet er i hovedsak videreført fra
Opprykksprosjektet. Rekrutteringen både til Opprykksprosjektet og til KLOK
prosjektet er foretatt gjennom samarbeid mellom prosjektleder og instituttledeme.
Siden Opprykksprosjektet struiet opp i2013 har alle interessetie, som oppfyller
kriteriene, fått muligheten til å delta i prosjektet. Kriteriene for deltakelse i KLOK
prosjektet er følgende:
l . at kandidaten er kvinnelig forsker i fast stilling ved HBV
2. at kandidaten har oppnådd førsteamanuensis eller førstelektorkompetanse
3. at kandidaten definerer seg inn i et karriereløp til professor- eller
dosentkompetanse.
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Tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres på individ- og organisasjonsnivå fremgår
av KLOK-prosjektets prosjektbeskrivelse. Aktivitetene innbefatter et
lederutviklingsprogram, som tar sikte på å integrere kjønnsperspektivet i
forskningsledelse. Det gjennomføres også tre tematiske samlinger hve1i år med sikte på
kunnskapsdeling og utvikling gjennom foredrag og diskusjoner. Det arrangeres en eller
flere samlinger som dedikeres til medie- og formidlingstrening, for at kvinner skal
kunne innta en mer synlig rolle i offentligheten. Det etableres også nettverksgrupper for
å sikre erfaringsdeling mellom kandidatene som næ1mer seg opprykk, og de som nylig
har fått opprykk. Det skal være en mentorordning og det skal foretas en vurdering av
C V' en til kandidatene. Videre lyses det ut interne midler forjdlq øp av kandidater for
blant annet å finansiere skriveperioder til publiseringsaktivitet. Det foretas
prøvesla·iving og evaluering av opprykksøknader til professor/dosent. Det gjennomføres
møter med faglige forbilder og kunnskap ont karriereløp systematiseres. Til slutt
gjennomføres det også forskning i KLOK-prosjektet.
'

Lundmark har fremlagt en lønnsstatistikk (per mai2014) for ombudet og nemnda, der
fordelingen av kvinnelige og mannlige ansatte ved de ulike fakultetene fremgår.
Høgskolen har også forelagt en oversikt over kjønnsbalansen ved de ulike fakultetene.
Høgskolens oversikt er fra juni2014. Andelen kvinnelige og mannlige ansatte skiller
seg fra hverandre på enkelte punkter i partenes fremstilling. Pmiene synes imidlertid å
være enige om at det er enten tilnæ1met lik fordeling av kvinner og menn, eller en
ovenepresentasjon av kvinnelige ansatte i høyere stillingskategorier (førsteamanuensis,
førstelektor, dosent og professor) ved Helsefag og HUT. Kvinnelige ansatte i de høyere
stillingskategoriene er derimot tydelig underrepresentert ved Tekmm· og HS. Høgskolen
hm· videre fremlagt dokumentasjon som viser at det var 59 deltakere på
Opprykksprosjektet, hvorav 32 var rekruttert fra Helsefag og 14 var fra HUT. KLOK
prosjektet hadde på klagetidspunktet 67 deltagere, hvorav21 var rekruttert fra HUT og
3 3 var fra Helsefag.
Den 15. oktober2014 var andelen kvinnelige professorer og dosenter ved HBV
33 prosent. Det er ikke utarbeidet en oversikt over hvorvidt andelen kvinner/menn har
endret seg underveis i prosjektene.
Per Olof Lundmark har ikke fått delta i disse prosjektene, utover at han har vært invite1i
til en samling. Deltakelse på denne konkrete samlingen ga ham ikke status som
prosjektdeltaker. Invitasjonen omfattet en størTe krets.
Behandlingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og videre saksgang

Per Olof Lundmark klaget Høgskolen i Buskerud og Vestfold irm til Likestillings- og
diskrimineringsombudet (ombudet) i e-post 5. mars2015.
Ombudet konkluderte i uttalelsen av 30. september2015 med at:

«Høgskolen i Buskerud og Vestfolds prosjekter 'Opprykk for kvinnelige forskere' og
'KLOK' er i strid med likestillingsloven§ 5, jf § 7 ved at det rela·utteres kvinner til
prosjektene fra fakultetene Helsefag og Humaniora og utdanningsvitenskap, hvor
kvinner ikke er underrepresentert i professor- og dosentstillinger. »
Høgskolen har i brev datert27. oktober2015 gitt uttrykk for at høgskolen tar ombudets
uttalelse til ettenetning og vil vurdere nødvendige endringer i KLOK-prosjektet.
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Høgskolen ønsket imidle11id å bringe følgende prinsipielle problemstillinger i1m for
nenmda:
«[. . .} det er et behov for en prinsipiell avklaring av hvilke vilkår og kriterier som ligger
til grunn for ombudets definisjon og valg av populasjon der kvinner er
underrepresentert, ut over å henvise til tidligere praksis. I vårt tilfelle og i vår sektor vil
dette være instituttnivå vs. fakultetsnivå, fakultetsnivå vs. institusjonsnivå,
institusjonsnivå vs. nasjonalt nivå, fagnivå vs. UH-sektoren.»
Høgskolen mener videre at:
«[. . .} det er behov for en prinsipiell avklaring av hvordan en skal forholde seg til de
tilfellene der det foreligger overrepresentasjon av kvinner på underliggende nivå (i vårt
tilfelle stillinger på mellomnivå- førsteamanuenser/førstelektorer- ved noen
fakulteter), mens det er balanse på nivået over (i vårt tilfelle professor/dosent ved de
samme fakultetene). I vår sammenheng konkluderer LDO med at der det er tilnærmet
lik fordeling eller overrepresentasjon av professor/dosentnivå på fakultetsnivå, er det
ingenting som tyder på at det foreligger barrierer for kvinner. Når en tar høyde for
fordelingen på mellomstillingsnivå ved samme fakultet, kan det imidlertid nettopp være
det. Se ombudets uttalelse side12, nest siste avsnitt.»
Ombudet betraktet høgskolens brev datert 27. oktober 2015, som en klage på ombudets
uttalelse. På bakgrunn av klagen fra høgskolen vurde11e ombudet saken på nytt.
Ombudet har i brev date11 6. november 2015 til nemnda blant annet uttalt at det ikke
kan legges til grunn at den manglende balansen mellom toppnivå og mellomnivå
skyldes banierer for kvinner, uten at dette er sannsynliggjm1. Ombudet kunne ikke se at
høgskolen har lagt fram nye opplysninger som tilsier et annet resultat i saken. Saken ble
oversendt til nemnda ved ombudets brev date11 6. november 2015.
Nemndas sekretariat tok kontakt med høgskolen per telefon 23. september 2016 for å
avklare om høgskolen klaget på ombudets uttalelse. Høgskolen ved seniorrådgiver
Marita Lien bekreftet, ved e-post 5. oktober 2016, at høgskolen ønsket nemndas
vurdering av ombudets konklusjon i saken og viste særlig til de momenter som
høgskolen fremhevet i brevet datel1 27. oktober 2015.
Saken ble behandlet i nemndas møte tirsdag 13. desember 2016. I behandlingen deltok
nemndas medlemmer Ivar Danielsen (møteleder), Astrid Merethe Svele, Usman Ivar
Shakar, Anne Lise Rønneberg og Anniken Sørlie. Høgskolen i Sørøst-Norge var
representert ved personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E Borhaug. Per Olof
Lundmark deltok også. Fra Likestillings- og diskrimineringsombudet møtte Miriam
Kveen som observatør. Nemndas sekretariat var represente11 ved Else Anette Grannes
og Helena Jokila.
Partenes syn på saken

Høgskolen i Sørøst-Norge har i hovedsak anført:
Prosjektene for kvinnelige forskere har ikke hatt en intensjon om å svekke noens
muligheter til å kvalifisere seg til professor. Dersom det vurderes å ha en slik virkning,
er det høyst utilsiktet. Formålet er å gi kvinner og menn like muligheter. Høgskolen
ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med høyt kvalifise11 fagmiljø, som høgskolen
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håper skal bidra til rekruttering av høyt kvalifisetie medarbeidere av begge kj01m.
Fmmålet er likestilling på alle relevante områder, noe som også er nedfelt i høgskolens
personalpolitiske retningslinjer § 11.
Lundmark er ikke fratatt eksisterende privilegier. Han er ment å få mulighet til å delta
på kurs ved en senere anledning. I 2016 har det væti avholdt tre KLOK-samlinger.
Mannlige forskere som befinner seg i kvalifiseringsløp til professor eller dosent har
vært inviteti til samtlige samlinger. Høgskolen har fått tilbakemelding fra
Forskningsrådet om at menn må gjerne være med, men deres deltakelse vil ikke kunne
finansieres gjennom Forskningsrådets midler.
Det er ikke noe direkte sammenheng mellom det å få delta i Opprykks- eller KLOK
prosjektet og senere ansettelser ved høgskolen, men en kandidat med dosent- eller
professorkompetanse vil stå sterkere enn søkere som ikke har slik kompetanse.
Vilkårene for å oppnå professortittel er basert på objektive kriterier, herunder omfanget
av publikasjoner.
Likestilling har ikke vært et eksplisitt fmmulert tema i Opprykksprosjektet. Høgskolen
har vært, og er fremdeles, opptatt av balansen/ubalansen mellom kvinner og menn på
professor- og dosentnivå, både nasjonalt og ved egen institusjon. Underskuddet av
kvinnelige forskere representerer fravær av kvinnelige forskerstemmer på toppnivå, og
detmed manglende demokrati innen forskersamfunnet.
Høgskolen har ikke sett det som hensiktsmessig å gjøre deltakelsen fra kvinnelige
forskere avhengig av kjønnsbalansen på fakultetsnivå, instituttnivå, fagmiljønivå eller
forskergruppenivå. Årsaken til dette er at alle enhetene vil være i stadige omskiftninger,
og enhetene er dermed ikke egnet som utgangspunkt for rekruttering til prosjekter som
har som mål å etablere kjønnsbalanse. Høgskolen stod for øvrig, på klagetidspunktet, i
fusjonsprosess med Høgskolen i Telemark, og organiseringen var da enda uavklmi.
Høgskolens mandat og kommende utfordringer, særlig med tanke på forskning, tilsier
dessuten at det er de forskningsmessige problemstillingene som bestemmer
sammensetningen av de gruppene som arbeider sammen på et prosjekt. En rekke
enheter vil i stadig sterkere grad være matriseorientetie i relasjon til forskningsoppdrag
og -prosjekter, og disse vil være tvenfaglig og flerfaglig sammensatt.
Forskere av begge kjønn vil inngå i flere mindre enheter samtidig, og disse enhetene vil
være i stadig endring. Forskere med teknologifaglig bakgrunn vil kunne samarbeide
med forskere med helsefaglig bakgrunn i grupper som jobber med helseteknologiske
problemstillinger. De samme forskerne med helsefaglig bakgrunn vil kunne samarbeide
med samfunnsvitere eller økonomer på andre tverrfaglige prosjekter. Detmed vil
tradisjonelle enheter som fakultet og institutt bare være en av flere enheter innenfor en
høgskole, som kunne tenkes å være et aktuelt valg som utgangspunkt for å vurdere
kjønnsbalanse. Kjønnsbalansen innen den enkelte forskergruppen kunne eventuelt vært
et utgangspunkt for måling, men den er i stadig endring, og en slik måling ville derfor
heller ikke ha væii optimal.
Formålet med KLOK-prosjektet er å øke kvinneandelen blant professorer og dosenter
ved høgskolen samlet sett. BALANSE-programmet tildelte høgskolen midler til
KLOK-prosjektet på bakgrunn av en prosjektsøknad som henviste til virksomhetsnivå
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som grunnlag for å vurdere kjønnsbalanse. KLOK-prosjektet har derfor tatt hele
organisasjonen som utgangspunkt for vurderingen av undenepresentasjon.
Valg av enhet for vurdering av tiltak med tanke på kjønnsbalanse har uansett fått
mindre betydning i KLOK-prosjektet. Prosjektet har fått mer preg av et
organisasjonsutviklingsprosjekt, der kulturendring og strukturendring er et sentralt
fokus.
Ifølge Norges forskningsråd kan det ikke kanaliseres midler til menn på individnivå
innenfor BALANSE-programmet. BALANSE-programmet, og detmed også KLOK
prosjektet representerer et målrettet program/prosjekt som direkte er rettet mot kvinner.
På landsbasis har det vært undenepresentasjon av kvinner i toppstillinger innenfor
akademia.
Selv om kvinner er representett i professor- og dosentstillinger i Helsefag og HUT, kan
det allikevel være banierer for kvinner som hindrer potensielt enda høyere
representasjon av kvinner ved disse fakultetene. Etter sammenslåingen med Høgskolen
i Telemark er det en betydelig kjønnsskjevhet i høgskolens ledelse. Det er to kvinner og
syv menn i toppledelsen.
Per l . oktober 2016 var det 64 deltakere i KLOK-prosjektet, hvorav tre kvinnelige
forskere hadde oppnådd professor- eller dosentkompetanse. Videre har 12 kvinnelig
forskere avansett til kategorien <<professor/dosent i løpet av l, 5 år».
Per Olof Lundmark har i hovedsak anf01t:
Han blir forskjellsbehandlet ved at han ikke fikk delta på Opprykksprosjektet, eller
påfølgende KLOK-prosjektet, fordi han er mann. Hans deltagelse i prosjektene ville
ikke ha skadet prosjektene, tvett imot. Hans deltagelse hadde demonstrett et ønske om å
ivareta likestilling.
Base1t på lønnsstatistikken fra mai 2014 var kjønnsfordelingen mellom kvinnelige og
mannlige professorer og dosenter i faglige stillinger 28:58, med 32,6 prosent kvinner.
Dette tilsvarer 20,8 årsverk for kvinner og 44,6 årsverk for menn, det vil si 31,8 prosent
kvinner.
At deltageme i prosjektene har blitt valgt ut fra høgskolen som enhet fremmer ikke
likestilling. Prosjektenes legitimitet må vurderes mer nyansett, ut fra fakultetsnivå eller
lavere nivå. Det er kraftig ubalanse mellom kjønnene i Tekmar og HS, der menn er i
flettall. For HUT og Helsefag er kvinner i flettall i vitenskapelige stillinger.
Kjønnsfordelingen er dermed langt fra det som gir lovlig adgang til positiv
særbehandling av kvinner. Positiv særbehandling stiller krav om at rekruttering av
deltagere skjer selektivt fra fakultetene, hvor antallet kvinner er mindre enn 40 prosent.
Dette for at prosjektet skal fremme likestillingslovens fmmål og for at det skal være et
rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå, og hvor inngripende
forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.
Det er forunderlig at mer enn 80 prosent av deltakerne i utviklingsprosjektet er
rekruttert fra HUT og Helsefag, hvor kvinner ikke er underrepresenterte i dosent- og
professorstillinger.
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Konsekvensen av prosjektets unyanserte tilnærming til kjønnsbalansen ved de ulike
fakulteter kan bli en økt styrket ubalanse mellom kjønnene ved HUT og Helsefag, og en
moderat utlignende effekt ved HS og Tekmar.
Lønnsstatistikken per mai 2014 viser at av kvinnene, som var rekruttert til Opprykks
og KLOK-prosjektet per mai 2014, tilhørte 82 prosent Helsefag og HUT. Ved Helsefag
var det på dette tidspunktet 57, 9 prosent kvinner på dosent- og professomivå, og ved
HUT var det 52, 6 prosent kvirmer. Til sammen 18 prosent av de rekrutterte kvinnene
til prosjektene tilhørte da Tekmar (4,5 prosent kvinnelige dosenter og professorer) og
HS (23,1 prosent kvirmelig dosenter og professorer).
Å ha et nasjonalt, generaliserende fokus øker risikoen for at prosjektet, i stedet for å
fremme likestilling, bidrar til diskriminering av menn og sementering av
kjønnsstereotypier innen helsefag og humaniora/utdanningsvitenskap hvor
kjønnsbalansen på dosent- og professomivå er forholdsvis jevn. At denne risikoen er
reell blir tydelig når høgskolen bekrefter at 80 prosent av deltagere kommer fra disse to
fagområder. Tidlige resultater viser i tillegg en uforandret effekt på institusjonsnivå,
men en økning av andelen kvinnelige dosenter/professorer i fakultetet for
Helsevitenskap, der andelen økte fra 58 prosent til 63 prosent.
Tiltakene skaper en mulighetsulikhet hvor merm ikke får tilgang til samme støtte til
avansement, som kvinner. Prosjektet vil ha langsiktige negative konsekvenser for
menn, ettersom en kandidat med professor- eller dosentkompetanse står sterkere i en
søknadsprosess enn kandidater som ikke har derme kompetansen.
Høgskolen har anført at det vil vurderes å tilby enkelte av tiltakene til menn som
befinner seg i et kvalifiseringsløp. Han har mottatt en invitasjon til en samling i
september 2016, som han også deltok på. Dette er den eneste samling han har blitt
invitert til og han har fmtsatt ikke mottatt invitasjon til deltakelse i KLOK-prosjektet.
Kriteriene for deltagelse eller hvem som skal foreta vurderingen har ikke blitt
kunngjort. Om høgskolen mener at han befinner seg i et kvalifiseringsløp til professor
eller dosent har for øvrig ikke vært et tema i medarbeidersamtaler han har hatt med sin
nærmeste faglige leder.
Høgskolens statistikker om kjønnsbalansen på de ulike fakultetene indikerer en økning
på tre kvinnelige professorer sammenlignet med lønnsstatistikken fra mai 2014. For
høgskolen totalt er andelen kvinnelige professorer/dosenter omtrent uforandret, mens
andelen har økt med fem prosent i det helsevitenskapelige fakultetet.
En sannsynlighetsberegning viser at tolv av femten nye professorer vil være knyttet til
Helsefag og HUT, der kjønnsbalansen ikke er et problem blant professorer og dosenter.
Positiv særbehandling på tvers av fagdisipliner står ikke i forhold til den resultatlikhet
som høgskolen etterstreber. Høgskolen har ikke en handlingsplan dersom fmmålet
oppnås før planlagt prosjektslutt. Høgskolen har heller ingen plan for at kjønnsbalansen
vil bli fulgt for de enkelte fakultetene for å hindre mulig skjevfordeling som en
konsekvens av en tilsvarende skjevrekruttering av kvinner.
Prosjektene svekker hans muligheter til å kvalifisere seg som professor, og får trolig
også negative konsekvenser for rekruttering av menn med doktorgrad til fakultetene
ved høgskolen. Det avvises at prosjektene gir kvinner og menn like muligheter.
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Sakens rettslige sider

Likestillingsloven
Per l . januar 2014 trådte den nye likestillingsloven i kraft (lov m. 59/2013).
Foreliggende sak gjelder to kompetansehevingsprosjekter som omfatter forhold både
før og etter at den nye likestillingsloven trådte i kraft. Ombudet har vurdert saken i sin
helhet etter den nye likestillingsloven. Det legges til grunn at det er den nye loven som
danner utgangspunktet også for nemndas vurderinger.
Likestillingslovens formål følger av lovens § l:

«Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn. Likestilling innebærer:
a) likeverd,
b) like muligheter og rettigheter,
c) tilgjengelighet og
d) tilrettelegging.
Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. »
Likestillingsloven § 5 fastsetter forbud mot diskriminering på grunn av kjønn.
Bestemmelsen har denne ordlyden:

«Dish·iminering på grunn av kjønn er forbudt. Disla·iminering på grunn av
graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes som diskriminering på
grunn av kjønn. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av en persons faktiske,
antatte, tidligere eller fremtidige graviditet eller permisjon. Forbudet gjelder også
diskriminering på grunn av kjønn til en person som den som disla·imineres har
tilknytning til.
Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er
lovlig etter§ 6 eller§ 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller
unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet
dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes �g·ønn. Med
indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse,
betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles
dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av kjønn.»
Dersom fmmålet med forskjellsbehandlingen er å fremme likestilling kommer
likestillingsloven § 7 til anvendelse. Bestemmelsen åpner for positiv
særbehandling av det ene kjønn:

«Positiv særbehandling av det ene kjønn er ikke i strid med forbudet i§ 5 dersom:
a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,
b) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende
forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og
c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.
9

Kongen kan gi forsla·ift om hvilke former for særbehandling som tillates i medhold av
denne loven, herunder bestenunelser om særbehandling av menn i forbindelse med
undervisning av og omsorg for barn.»
Likestillingsloven § 27 har regler om bevisbyrden:

«Det skal/egges til grunn at disla·iminering hm'funnet sted hvis:
a) det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd
disla·iminering og
b) den ansvarlige ikke sannsynliggjør at disla·iminering likevel ikke har funnet
sted.
Dette gjelder ved påståtte brudd på bestemmelsene i kapittel 2 og§§ 17, 18, 20 og
21.»
Hovedavtalen og tilpasningsavtalen
Hovedavtalen for arbeidstakere i staten har en bestemmelse om arbeidsgivers
ansvar for å gjennomføre likestillingstiltak, se § 21. Bestemmelsen gir også en
definisjon om underrepresentasjon, som er et vilkår for positiv særbehandling.
Følgende fremgår av § 21 m. l og 2:
«].Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsgiver har ansvar for initiering, gjennomføring av, og rapportering om,
likestillingstiltak i virksomheten, jf likestillingsloven § l a.
2. Tilpasningsavtalen
Tilpasningsavtalen skal inneholde bestemmelser om likestilling. Bestemmelsene
skal inneholde kompetanseutviklingstiltak, for eksempel tiltakfor at kvinner skal
tildeles kvalifiserende arbeidsoppgaver på lik linje med menn, spesielt med sikte
på ledelsesoppgaver, og tiltak for å sih·e kjønnsnøytrale kriterier for
lønnsfastsettelse og en likestillingsfi'emmende praktisering av disse.
Tilpasningsavtalen skal også inneholde nærmere bestemmelser om positiv
særbehandling innerifor rammen av nr. 3 og 4 nedenfor. Adgangen til positiv
særbehandling av menn er begrenset, jf likestillingsloven§ 3 a og jf forsla·ift om
særbehandling av menn av17. juli1998 nr 622.
Det lqønn er underrepresentert som har mindre enn 4 0 % av de tilsatte i den
aktuelle stillingsgruppe. Hva som forstås med stillingsgruppe, defineres i
tilpasningsavtalen. Videre avtales det om reglene i nr. 3 og 4 skal omfatte alle
stillingsgrupper innen virksomheten og om kjønnsfordelingen i gruppen skal
vurderes for virksomheten på landsbasis, for mindre geografiske områder eller
innenfor det enkelte arbeidssted. »
I depmtementets kommentarer til Hovedavtalen § 21 understrekes viktigheten av å
utarbeide årlig statistikk over kjønnsrepresentasjonen for de ulike
stillingskategoriene, da det bare gjennom bruk av denne lovlig kan benyttes
positiv særbehandling ved ansettelse.
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I tilpasningsavtalen for høgskolen, se dokumentet «Hovedavtalen for
arbeidstakere i staten og tilpasningsavtale for Høgskolen i Buskerud og Vestfold
(Drammen11.12. 2013)», er det gitt nætmere bestemmelser om positiv
særbehandling og kjønnskvotering i forbindelse med utlysning av stillinger og
ansettelse. Med henvisning til hovedavtalen § 21 er det i tillegg uttalt følgende om
likestillingstiltak:

«Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HB V) skal gjennom sin personalpolitikk
fremme kvinners utvikling og muligheter med det formål å oppnå reell likestilling
mellom lqønnene.
[ .. .}
«Kvoteringsreglene skal gjelde på virksomhetsnivå for stillingskategoriene
professor, professor Il, postdoktor, stipendiater og administrative lederstillinger.
For de øvrige stillinger skal kvoteringsreglene gjelde på driftsenhetsnivå.
[ .. .}
Partene er enige om at kvoteringsreglene skal brukes i de tilfeller der
kvalifikasjonene etter en samlet vurdering er tilnærmet like. »
EØS-regelverk og rettspraksis
Rådsdirektiv 2006/54/EF av 5. juli 2006 (Recast-direktiv) gjelder
kjønnslikestilling. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er dermed
rettslig bindende for Norge. Direktivet innebærer en revidering og sammenslåing
av en rekke direktiver knyttet til likebehandling, herunder blant annet det tidligere
likebehandlingsdirektivet (rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976) og
bevisbyrdedirektivet (rådsdirektiv 97/80/EF av 15.desember 1997). Direktivet
innebærer også en kodifisering av EU-domstolens (tidligere EF-domstolens)
rettspraksis, jamfør rådsdirektivets fmtale pkt. l . I rådsdirektivets fmtale pkt. 22
fremgår følgende (dansk oversettelse):
"I henhold til traktatens artikel141, stk. 4 , og for at sila·e fuld ligestilling mellem
mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet er princippet om ligebehandling
ikke til hinder for, at medlemsstater opretholder eller vedtager foranstaltninger,
der fager sigte på at indføre specifikke fordele, der har til formål at gøre det
lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at
forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere. I betragtning aj
den nuværende situation og under hensyntagen til erklæring nr. 28 i Amsterdam
traktaten bør medlemsstaterne i første række bestræbe sig på at forbedre
kvindernes stilling på arbejdsmarkedet. "
Recast-direktivets artikkel 3 om "positive foranstaltninger" har denne ordlyden:

"Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage foranstaltninger i
overensstemmelse med traktatens ar·tikel141, stk. 4 , for i praksis at sila·e fuld
ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. "
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EU-domstolen (tidligere EF-domstolen) har behandlet en rekke saker om
lovligheten av positiv særbehandling til fordel for kvinner i henhold til det
tidligere likebehandlingsdirektivet (rådsdirektiv 76/207/EØF). Av EU-domstolens
praksis er blant annet sak C-450/93 (Kalanke), sak C-409/95 (Marschall), sak C407/98 (Abrahamsson) og C-158/97 (Badeck) av interesse.
Sak C-450/93 (Kalanke) omhandlet fortrinnsrett til kvi1mer i forbindelse med
ansettelse. Domstolen fastslo at det nasjonale regelverket som ved like
kvalifikasjoner ga kvinner ubetinget fortrinnsrett, var direktivstridig.
Også sak C-409/95 (Marschall) gjaldt ansettelse. En mannlig arbeidssøker ble
forbigått av en kvinne på grunn av nasjonal lovgivning som tilsa at kvinnelig
søker skal foretrekkes ved like kvalifikasjoner, dersom kvinner var
underrepresente1i. Dersom det var individuelle forhold hos den mannlige
arbeidssøkeren, som veide tyngre, gjaldt ikke denne regelen. Domstolen fastslo at
ordningen kunne tillattes under visse forutsetninger. Det var et krav om at kvinner
er undenepresentert, og at kvalifikasjonene av den kvinnelige og mannlige
søkeren er like gode. Det ble også stilt et krav om at søkeme skulle gis en objektiv
og individuell vurdering, og at det ikke gis ubetinget fortrinn til en kvinnelig
søker.

Abrahamsson-saken (C-407/98) gjaldt ansettelse av en professor ved et
universitet. Etter den svenske høgskoleforordningen var det adgang til å
foretrekke søkere av det unde1Tepresente1ie kjønn, selv om søkeren ikke sto
kvalifikasjonsmessig likt med søkere av det overrepresente1ie kjønn. Domstolen la
til grunn at dersom søkerne er like godt kvalifiserte, skal disse vurderes objektivt
og individuelt for at ordningen kan anses å være forenlig med direktivet. Det er
de1med ikke adgang til å gi en ubetinget fortrinnsrett til søkere av det
undenepresente1ie kjønn.
I sak C-158/97 (Badeck) tok domstolen stilling til blant annet spørsmål om
særbehandling av kvinner innen akademia. Et spørsmål domstolen vurde1ie var
om likebehandlingsdirektivet var til hinder for lovgivning som fastslår at
midle1iidige stillinger innen akademia skulle være besatt av minst så mange
kvinner som disse utgjorde av studenter, utdannede kandidater og de med høyere
grad. Dette skulle gjøres gje1mom bindende målsettinger i handlingsplaner som
tok sikte på å fremme kvinners muligheter til arbeid. Bestemmelsen kom til
anvendelse ved like kvalifikasjoner av kvinnelige og mannlige søkere. Domstolen
konklude1ie med at ordningen ikke var i strid med direktivet.
I Badeck-saken tok domstolen også stilling til spørsmålet om adgang til positiv
særbehandling ved tildeling av utdanningsplasser (praksisplasser). Dette gjaldt
utdanningsplasser som staten ikke alene tilbød, men hvor det også fantes plasser i
privat sektor der menn ikke var utelukket. Domstolen vurde1ie om det i
fagområdene der kvinner var underrepresentert, var tillatt at minst halvparten av
praksisplassene skulle tildeles til kvinner. Kravet om at kvinnelige søkere var like
godt kvalifisert som mannlige søkere gjaldt ikke. Domstolen konklude1ie likevel
med at kvoteringsordningen var i tråd med direktivet.
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EFTA-domstolen har i sak E-01/02 vurde1i om opprettelse av postdoktor-stillinger
øremerket kvi1mer ved Universitetet i Oslo, var i tråd med direktiv 76/207/EØF.
Domstolen uttalte:

"49. The Defendant has highlighted the training aspects of the contested post
doctoral positions. These positions, which are limited in time, are intended to
offer holders of doctoral degrees the possibility to qualify for permanent
academic posts and develop the necessary competence to compete for higher
academic positions. The postdoctoral positions are further described as research
posts, where teaching and administrative obligations are at a minimum. The
Defendant has in this respect sought to rely on the principles developed by the
Court of Justice of the European Communities in Badeck.
50. As the Commission of the European Communities has emphasized, the Court
of Justice of the European Communities has drawn a distinction between training
for employment and actual places in employment. With regard to training
positions, it has relied on a restricted concept of equality of opportunity allowing
the reservation of positions for women, with a view to obtaining qualifications
necessmy for subsequent access to trained occupations in the public service
(Badeck, cited above, at paragraphs 52 and 55). The Court finds that even for
training positions, the lm1' requires a system that is not totally inflexible.
Moreover, alternatives for post-doctoral positions in the private sector appear to
be rather limited. "
Domstolen konklude1ie med at øremerking av vitenskapelige stillinger var i strid med
direktivet.
Nemndas vurdering

Nenmda har kommet til at Høgskolen i Sørøst-Norges «Opp1ykksprosjekt for
kvinnelige forskere» og prosjekt «Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og
Kjønnsbalanse» er i strid med likestillingsloven.
Nenmda har kun foretatt en vurdering av om høgskolen har handlet i strid med
forbudet mot diskriminering i denne enkeltsaken. Nenmda har ikke myndighet til
å vurdere de prinsipielle problemstillinger som høgskolen har anmodet nenmda
om en avklaring på.
Partene synes å være enige om at Opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet
særbehandler kvinner. Prosjektene er iverksatt for å tilrettelegge for at flere
kvinner skulle oppnå professor- eller dosentkompetanse. KLOK-prosjektet har
som formål å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved
høgskolen. Det foreligger derfor en forskjellsbehandling på gtu1m av kjønn.
Spørsmålet er om høgskolen har handlet i strid med forbudet mot diskriminering
på grum1 av kjønn ved at kvinner har blitt positivt særbehandlet.
Høgskolen har opplyst å ha justert kriteriene for deltakelse i KLOK-prosjektet
etter ombudets uttalelse, ved å gi menn mulighet til å delta i enkelte deler av
prosjektet. Ifølge høgskolen skal mannlige forskere som befinner seg i et
kvalifiseringsløp for professor eller dosent ha blitt invite1i til samtlige KLOK
samlinger i 2016. Lundmark har opplyst at han har mottatt en invitasjon til en
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samling høsten 2016. Ifølge høgskolen er behovet for positiv særbehandling av
kvinnelige forskere det samme som tidligere. Høgskolen mener at prosjektene
ikke er i strid med likestillingsloven.
Det er en nær sammenheng mellom Opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet
både når det gjelder kriteriene for deltagelse og når det gjelder iverksatte tiltak.
Opprykksprosjektet er i dag definett som et forprosjekt til KLOK-prosjektet.
Nemnda vil derfor vurdere Opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet under ett.
Nemnda har vurdett om kompetanseutviklingsprosjektene er tillatt som lovlig
positiv særbehandling av kvinner etter likestillingsloven § 7. Det følger av denne
bestemmelsen at særbehandling av det ene kjønn må være egnet til å fremme
likestillingslovens formål. Det må videre være forholdsmessighet mellom det man
ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som
stilles dårligere. Særbehandlingen må dessuten opphøre når fmmålet er oppnådd.
Nemnda har først vurdett om prosjektene slik de praktiseres av høgskolen, er
egnet til å fremme likestillingslovens formål. Nemnda har kommet til at dette ikke
er tilfelle.
Det følger av likestillingsloven § l at lovens formål er å fremme likestilling
uavhengig av kjønn, og at likestilling blant annet innebærer like muligheter.
Likestillingsloven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.
Positiv særbehandling viser til tiltak som skal bidra til å hindre eller dempe
stmkturelle og institusjonalisette skjevheter mellom kvinner og menn.
Særbehandling er kun tillatt overfor gmpper og individer som ellers ville hatt
svakere muligheter innenfor det aktuelle samfunnsområdet.
Positiv særbehandling må være rettet mot det undenepresenterte kjønn.
Høgskolen har opplyst at den har vætt opptatt av kjøm1sbalansen på dosent- og
professomivå. Kompetanseutviklingsprosjektenes formål har vætt å øke
kvinnelige forskeres representasjon på toppnivå ved høgskolen. Dette har også
blitt oppfattet av høgskolen å være et nasjonalt fokus. Målgmppen for
kompetanseutviklingsprosjektene har vært høgskolen som enhet.
Fremlagt dokumentasjon viser at det er en stor variasjon mellom høgskolens ulike
fakulteter når det gjelder kjønnsfordelingen blant de akademiske ansatte. Det er på
det rene at det er en undenepresentasjon av kvinnelige professorer og dosenter
ved høgskolen totalt sett. Fremlagt dokumentasjon (per 15. oktober 2014) viser at
andelen kvinnelige professorer og dosenter i hele høgskolen var 33 prosent. På det
sme tidspunkt var det imidlertid enten tilnætmet lik fordeling av kvinner og
menn, eller en overrepresentasjon av kvinner, som dosent eller professor ved
Helsefag og HUT. Ifølge statistikken har tre kvinner ved Helsefag oppnådd
professorkompetanse i prosjektperioden. Fremlagt statistikk indikerer derfor en
økning av antallet kvinnelige professorer.
I likhet med ombudet har nemnda vurdert spørsmålet om hvilken enhet
underrepresentasjonen skal vurderes i forhold til.
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Hovedavtalen for arbeidstakere i staten (HA) § 21 fastslår arbeidsgivers ansvar for
å gjennomføre likestillingstiltak. Det følger av § 21 m. 2 at det kjønn, som har
mindre enn 40 % av de tilsatte i den aktuelle stillingsgruppe, er underrepresentert.
Det er imidlettid også fastslått i HA § § 21 m. 2 at tilpasningsavtalen skal
inneholde næm1ere bestemmelser om positiv særbehandling. Høgskolens
tilpasningsavtale (på side 3 og 22) presiserer at kvoteringsreglene knyttet til
positiv særbehandling skal gjelde på virksomhetsnivå (hele høgskolen) for
stillingskategorien professor. For dosentstillinger skal kvoteringsreglene gjelde på
fakultetsnivå. Kvoteringsreglene er imidle1tid knyttet til situasjonen ved
ansettelse. Etter nemndas syn er det ikke gitt at det sme skal legges til grunn
ved vurdering av denne saken, som gjelder positiv særbehandling av allerede
ansatte.
Det kan utledes av blant annet den daværende EF-domstolens praksis at positiv
særbehandling er tillatt når den rettes mot det kjønnet som er underrepresentert.
EU-domstolen har i saken C-158/97 (Badeck) premiss 23 konklude11 med at tiltak
som har til formål å fremme ansettelse av kvinner ved å gi dem fmtrinnsrett
innenfor de sektorer i den offentlige forvaltning, hvor de er underrepresentert, er i
tråd med EU-rettslige prinsipper. Det er likevel en forutsetning at kvinner ikke får
en automatisk og ubetinget fortrinnsrett og at søkere gis en objektiv og individuell
vurdering. EU-domstolen har også kommet til at en nasjonal ordning, som med
formål å bekjempe underrepresentasjonen av kvinner innenfor utdannelsesfag,
hvor disse er undenepresentert og hvor kun staten tilbyr utdanning, tildeler minst
halvpmten av utdannelsesplassene til kvinner, ikke er direktivstridig (Badeck
saken, premiss 55). EU-domstolen har i flere saker vurdert spørsmål om positiv
særbehandling med utgangspunkt i et sektor- eller fagnivå (Kalanke-sak C 450/93;
Mm·schall-sak C-409/95; Badeck-sak C-158/97). Etter det nemnda kjenner til har
ikke EU-domstolen uttalt seg direkte om spørsmålet om hvilken enhet
undenepresentasjonen skal vurderes i forhold til.
Innen EU-retten har positiv særbehandling innenfor arbeidslivets område blitt
ansett som et unntak fra likebehandlingsprinsippet. Adgangen til positiv
særbehandling er derfor snever.
Høgskolen har valgt en nasjonal og generaliserende tilnærming ved valg av
målgruppe. Etter det nemnda forstår har høgskolen rekrutte11 flest deltakere til
prosjektene fra Helsefag og HUT. Fremlagt statistikk viser at det ved disse
fakultetene enten er overrepresentasjon av kvinner, eller tilnærmet lik
kjønnsfordeling når det gjelder professorer og dosenter. Det har dermed ikke vært
behov for å iverksette sæ1tiltak ved disse fakultetene. Lundmark har anført at
høgskolens rekrutteringspraksis ved prosjektene øker risikoen for at prosjektene
bidrar til sementering av kjønnsstereotypier innen Helsefag og HUI, i stedet for å
fremn1e kjønnslikestilling. Nemnda er enig med Lundmark i dette.
I likhet med ombudet har nemnda kommet til at det å ta utgangspunkt i den
generelle kjønnsubalansen i professor- og dosentstillinger ved høgskolen og på
nasjonalt nivå ikke er egnet til å fremme likestillingslovens formål.
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Ombudet har kommet til at undenepresentasjonen skal vurderes på bakgrunn av
kvinneandelen ved de ulike fakultetene. Nemnda legger imidlertid til grunn at det
i utgangspunktet er en forhandlingssak mellom arbeidslivets parter å definere
hvilket underliggende enhetsnivå underrepresentasjonen ved høgskolen skal
vurderes utfra.
Likestillingsloven § 7 oppstiller tre kumulative vilkår som alle må være oppfylt
for at positiv særbehandling er tillatt. Nenmda har kommet til at
Opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet, slik disse har vært praktisert av
høgskolen, ikke fremmer lovens fmmål.
Ombudet har gitt en grundig omtale av EU-rettslig praksis knyttet til saker om
positiv særbehandling av kvinner, der kravet om proporsjonalitetsprinsippet
(samsvar mellom mål og middel) har blitt vurde1t. Nemnda har konklude1t med at
vilkårene i likestillingsloven § 7 første ledd bokstav a ikke er oppfylt i denne
saken, og det er derfor ikke nødvendig for nemnda å uttale seg om de øvrige
vilkårene.
Høgskolen har ikke fått medhold i sin klage på ombudets uttalelse.
Vedtaket er enstemmig.
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Sak 9112015
Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fattet følgende vedtak :

Høgskolen i Sørøst-Norges «Opp1ykksprosjekt for kvinnelige forskere» og prosjekt
«Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse» er i strid med
likestillingsloven § 5, jf. § 7 (lov m. 59/2013).

/;�1/lfv�

Astrid Merethe Svele

OMBUDETS UTIALELSE

Sakens bakgrunn
Saken gjelder spørsmålet om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har
handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn i
likestillingsloven ved å positivt særbehandle kvinnelige forskere gjennom
prosjektene «Opprykk for kvinnelige forskere» og «KLOK» (Kvinnelige
forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse).
Våren 2013 satte daværende Høgskolen i Vestfold i gang prosjektet «Opprykk
for kvinnelige forskere» med formål om å øke antallet kvinnelige professorer og
dosenter ved høgskolen, der 20 kandidater deltok. Høgskolen iverksatte
opprykksprosjektet etter det ble oppdaget lav kvinneandel blant dosenter og
professorer ved høgskolen. Populasjonen for prosjektet har vært høgskolen som
enhet. Den 1. januar 2014 fusjonerte Høgskolen i Vestfold med Høgskolen i
Buskerud og dannet HBV. Opprykksprosjektet ble ved fusjoneringen utvidet til
å omfatte begge høgskolene.
Opprykksprosjektet ble faset ut 31. mars 2015, og blir i dag definert som et
forprosjekt til KLOK-prosjektet. KLOK- prosjektet drives i regi av HBV, og er
godkjent etter søknad til Forskningsrådets såkalte «BALANSE-program» i
februar 2015. Balanseprogrammet er Forskningsrådets satsing for å endre den
lave kvinneandelen blant seniorforskere og på toppnivå, der visjonen er å bli
best i Europa på kjønns balanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.
KLOK-prosjektet har samme formål som opprykksprosjektet, nemlig å øke
antallet kvinner som dosenter og professorer ved HBV. Innfallsvinkelen og
perspektivet har endret seg fra et individperspektiv til et
organisasjonsperspektiv, men KLOK -prosjektet inneholder likevel
individrettede tiltak. KLOK-prosjektet har åpnet for nye deltakere ved HBV fra
1. mai 2015, og vil omfatte cirka 65 deltakere. KLOK-prosjektet er planlagt
avviklet den 31. desember 2017.
Prosjektet praktiseres likt for alle høgskolens fakulteter, slik at det ikke gjøres
noen spesielle framstøt for noen av fakultetene. Teknologi- og maritime fag har
få kvinnelige forskere, slik at prosjektet har vært spesielt oppmerksomme på de
fire kvinnelige forskerne ved dette fakultetet. Tre av disse fire fortsetter som
deltakere i KLOK-prosjektet. Kjønnssammensetningen vektlegges ikke på de
ulike fakultetene, og det er heller ikke fokusert på menn ved instituttene som
har en lav andel menn, som for eksempel fakultet for Helsefag.

Side 1

Kriteriene for deltakelse i KLOK-prosjektet er i hovedsak videreført fra
opprykksprosjektet, men vil i noen grad åpne for deltakelse fra menn innen
bestemte områder. Siden opprykksprosjektet startet opp i 2013 er det ingen av
de interesserte som oppfyller kriteriene som har blitt nektet deltakelse.
Kriteriene for deltakelse i prosjektet er følgende:
1. at man er kvinnelig forsker i fast stilling ved HBV
2. at man har oppnådd 1. amanuensis eller førstelektorkompetanse
3· at man definerer seg inn i et karriereløp til professor- eller
dosentkompetanse
Den 15. oktober 2014 var andelen kvinnelige professorer og dosenter ved HBV
33 prosent. Fordelingen av antall kvinnelige og mannlige ansatte ved de ulike
fakultetene fremgår av lønnsstatistikken fra mai 2014 og av søknad til
Forskningsrådet. Fordelingen ser slik ut:
Førsteamanuensis:
Teknologi og Maritime fag (Tekmar): 21 menn (19 ved søknad), 4 kvinner
Helsevitenskap (Helsefag): 8 menn, 24 kvinner (23 ved søknad)
Humaniora og utdanningsvitenskap (HUT): 9 menn, 18 kvinner (19 ved søknad)
Handelshøyskolen og samfunnsvitenskap (HS): 29 menn, 7 kvinner
Professor:
Tekmar: 21 menn (24 ved søknad), 1 kvinne
Helsefag: 7 menn, 9 kvinner (12 ved søknad)
HUT: 6 menn (8 ved søknad), 7 kvinner
HS: 19 menn (18 ved søknad), 6 kvinner
Dosent:
Tekmar: o menn, o kvinner
Helsefag: 1 mann, 2 kvinner
HUT: 3 menn, 3 kvinner
HS: 1 mann, o kvinner
Førstelektor:
Tekmar: 5 menn (6 ved søknad), 1 kvinne
Helsefag: 4 menn, 16 kvinner (17 ved søknad)
HUT: 6 menn, 12 kvinner (ved søknad)
HS: 22 menn, 3 kvinner

Side 2

Antallet kvinner rekruttert til Opprykksprosjektet var følgende:
Tekmar:
4
32
Helsefag:
HUT:
14
HS:
7
2
Fellestjenester:
Antallet kvinner rekruttert til KLOK-prosjektet var følgende:
3
Tekmar:
33
Helsefag:
HUT:
21
8
HS:
Fellestjenester:
2
Tiltakene i opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet er følgende:
1. Lederutviklingsprogram, som innebærer å skape refleksjon over
lederrollen. Dette tiltaket er nytt i KLOK-prosjektet, og var ikke en del av
opprykksprosjektet.
2. Samlinger av alle deltakere, kombinert med workshops. Det
gjennomføres tre tematiske samlinger hvert år med sikte på
kunnskapsdeling og utvikling gjennom foredrag og diskusjoner. Tiltaket
er ment for å utvikle og systematisere ny kunnskap som skal bidra
positivt til karriereutvikling og opprykksøknader på professor- og
dosentnivå. Det vil finne sted tidvis deltakelse på tvers av kjønnene for å
fungere stimulerende for en felles kulturutvikling ved HBV. Det skal
imidlertid ikke bidra til å forrykke prosjektets kjønnsperspektiv og
målsettinger. Disse samlingene har vært gjennomført i
opprykksprosjektet, men i KLOK-prosjektet siktes det i større grad mot
strukturelle forandringer og kulturelle endringer med
kunnskapsutvikling på kollektiv nivå.
3. Medie- og formidlingstrening, der det arrangeres en eller flere samlinger
for at kvinner skal kunne innta en mer synlig rolle i offentligheten. Dette
tiltaket er nytt i KLOK-prosjektet og høgskolen vurderer å tilby også
menn slik trening.
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4· Nettverksgrupper, der det skal etableres små grupper for å sikre
erfaringsdeling mellom kandidatene som nærmer seg opprykk, og de som
nylig har fått opprykk. Tiltaket er formelt nytt i KLOK-prosjektet, og har
sin opprinnelse i erfaringer fra opprykksprosjektet.
5· Mentorordning, der deltakerne tilbys midler til å lønne en mentor, enten
enkeltvis eller gruppevis. Tiltaket videreføres fra opprykksprosjektet til
KLOK-prosjektet.
6. Vurdering av CV. Det ble utviklet en oversikt over alle deltakernes
plassering i karriereløpet og det ble foretatt en vurdering av CV-en til
kandidatene som plasserte seg i kategorien «professor/dosent i løpet av
1,5 år». Tiltaket videreføres i KLOK-prosjektet og skal også prøves ut som
et bidrag i medarbeidersamtaler, faglig planlegging og
rekrutteringsanalyser med tanke på økt rekruttering av kvinner innenfor
fagmiljøer der kjønnsubalansen er særlig stor.
7· Det lyses ut interne midler til frikjøp av kandidater som plasserer seg i
kategorien «professor/dosent i løpet av 1,5 år». Midlene skal finansiere
skriveperioder til konsentrert publiseringsaktivitet, alternativt
utenlandsopphold som ledd i stimulering av internasjonale nettverk og
økning av kvinneandelen blant prosjektledere i internasjonale prosjekter.
Tiltaket er delvis videreført i KLOK-prosjektet, selv om det i hovedsak er
fokus på utvikling i organisasjonsnivå.
8. Prøveevaluering er et nytt tiltak i KLOK-prosjektet. Dette innebærer
prøveskriving og evaluering av opprykksøknader til professor/dosent
som vil fungere som en kvalitetssikring og som bidrag til kollektiv og
individuell læring.
g.

Møter med faglige forbilder, der gjesteforelesere og -forskere motiveres
til å sette av tid til å møte prosjektdeltakere med tanke på
nettverksbygging og mulig forbilder. Tiltaket er nytt i KLOK-prosjektet.

10. Systematisering av kunnskap og karriereløp er et nytt tiltak i KLOK
prosjektet. Med utgangspunkt i CV-vurderingen og andre erfaringer
utvikles det en systematisk oversikt over hvilke krav som i praksis stilles
til professor og dosentopprykk. Oversikten trekkes inn i
lederutviklingsprogrammet som kilde til innsikt og danner utgangspunkt
for planleggingen av medarbeidersamtaler og faglig planlegging.
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11. Forskning i KLOK-prosjektet er et nytt tiltak. Det vil bli gjennomført
aksjonsforskning og annen forskning på utvalgte problemstillinger. I
tillegg vil prosjektet bidra til følgeforskning på sentralt nivå, slik
BALANSE-programmet (NFR) legger opp til.
Det er ikke utarbeidet noen oversikt over om andelen kvinner/menn har endret
seg underveis i prosjektet. Den fortløpende dokumentasjonen viser at to av de
kvinnelige forskerne har blitt professor/dosent og at en tredje er i en
søkeprosess. I tillegg har 18 kvinner avansert fra kategorien «professorl dosent
på lengre sikt» til «professor/dosent i løpet av 1,5 år». Andelen kvinner på
dosent/professornivå ved HBV var 33 prosent den 15. oktober 2015.
Per Olof Lundmark er optiker og ansatt i stilling som førsteamanuensis ved
Institutt for optometri og synsvitenskap ved fakultetet for helsevitenskap ved
HBV og har ikke fått delta i opprykksprosjektet eller KLOK-prosjektet.
Lun dmark brakte saken inn for ombudet ved klage avs. mars 2015.

Partenes syn på saken
Per Olo{Lundmark:
Lundmark hevder at han blir forskjellsbehandlet ved at han ikke fikk delta på
opprykksprosjektet, nå KLOK-prosjektet fordi han er mann.
Basert på lønnsstatistikken fra mai 2014 er kjønnsfordelingen mellom kvinner
og menn i faglige stillinger 28:58 med 32,6 prosent kvinner. Omregnet i årsverk
tilsvarer dette 20,8 for kvinner og 44,6 for men, altså 31,8 prosent kvinner.
Det er kraftig ubalanse mellom kjønnene i Tekmar og HS, men for fakultetene
HUT og Helsefag er kjønnsfordelingen langt fra å legitimere positiv
særbehandling. Han mener at positiv særbehandling stiller krav om at
rekruttering av deltakere skjer selektivt fra fakultetene hvor antallet kvinner er
mindre enn 40 prosent for at prosjektet skal fremme likestillingslovens formål,
og for at det skal være rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor
inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.
Det er forunderlig at mer enn Bo prosent av deltakerne i utviklingsprosjektet er
rekruttert fra HUT og Helsefag, hvor det ikke forekommer en ubalanse mellom
kjønnene på dosent- og professornivå.

Sides

Konsekvensen av prosjektet kan bli en mulig styrket ubalanse mellom kjønnene
for HUT og Helsefag der kjønnsbalansen ikke legitimerer positiv
særbehandling, og en moderat utlignende effekt ved HS og Tekmar.
Han viser til at 84 prosent av kvinnene som er rekruttert til prosjektet tilhører
fakultetene Helsefag og HUT. Ved Helsefag er det 57,9 prosent kvinner på
dosent- og professornivå, og ved HUT er det 52,6 prosent kvinner. Seksten
prosent av de rekrutterte kvinnene til prosjektet tilhører Tekmar (4,5 prosent
kvinnelige dosenter og professorer) og HS (23,1 prosent kvinnelige dosenter og
professorer).
Lundmark anfører at å ha et nasjonalt fokus og dermed et generaliserende fokus
øker risikoen for at prosjektet, i stedet for å fremme likestilling, bidrar til
diskriminering av menn og sementering av kjønnsstereotypier innen helsefag og
humaniora/samfunnsvitenskap hvor kjønnsbalansen på dosent- og
professornivå er forholdsvis jevn. Dette er tydelig når Høgskolen bekrefter at Bo
prosent av deltakerne kommer fra Helsefag og HUT. Videre at tidlige resultater
viser en uforandret effekt på institusjonsnivå, men en økning av kvinnelige
dosenter/professorer for helsefag der andelen økte fra 58 prosent til 63 prosent.
Han mener at tiltakene skaper en mulighetsulikhet hvor menn med samme
ambisjoner ikke får tilgang til samme støtte til avansement. Han viser til at
prosjektet vil ha langsiktige negative virkninger for menn når en kandidat med
professor- eller dosentkompetanse står sterkere enn de som ikke har en slik
kompetanse.
Når det gjelder at høgskolen vil vurdere å tilby enkelte av tiltakene til menn som
befinner seg i et kvalifiseringsløp, viser han til at kriteriene for deltakelse og
hvem som skal foreta vurderingen ikke har blitt kunngjort. Det har for øvrig
ikke vært et tema i medarbeidersamtaler Lun dmark har hatt med sin nærmeste
faglige leder om HBV mener at man befinner seg i et kvalifiseringsløp til
professor eller dosent.
Lundmark peker på at det er bemerkelsesverdig at høgskolen ikke kan
presentere prosjektets utfall når det gjelder antallet kvinner i dosent- og
professorstillinger. Han viser til at statistikken til høgskolen viser en økning på
tre kvinnelige professorer sammenlignet med lønnsstatistikken fra mai 2014.
Videre at for HBV totalt er andelen kvinnelige professorerldosenter omtrent
uforandret, mens andelen har økt med fem prosent på fakultetet Helsefag.
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Lundmark har utregnet at tolv av femten nye professorer vil være knyttet til
fakultetet Helsefag og RUT, der kjønnsbalansen ikke er et problem blant
professorer og dosenter. Han mener at positiv særbehandling på tvers av
fagdisipliner ikke står i forhold til den resultatlikhet som høgskolen etterstreber.
Han peker på at høgskolen ikke har en handlingsplan dersom formålet oppnås
før planlagt prosjektslutt, eller at kjønnsbalansen vil bli fulgt for de enkelte
fakultetene for å hindre mulig skjevfordeling som konsekvens av en tilsvarende
skjevrekruttering fra de kvinnedominerte fagdisiplinene ved høgskolen.
Prosjektet for Lundmarks vedkommende er en svekkelse av muligheter til å
kvalifisere seg som professor, og får trolig også negative konsekvenser for
rekruttering av menn med doktorgrad til fakultetene ved høgskolen. Han
avviser at prosjektet gir kvinner og menn like muligheter, da dette står i sterk
kontrast til kriteriene for prosjektdeltakelse.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBVJ:
HBV viser i sin redegjørelse til at prosjektet ikke har hatt noen intensjon om å
svekke noens muligheter til å kvalifisere seg til professor. Dersom det vurderes å
ha en slik virkning, er det høyst utilsiktet. Formålet er å gi kvinner og menn like
muligheter. Høgskolen ønsker å være en attraktiv arbeidsplass med høyt
kvalifisert fagmiljø, som den håper skal fungere rekrutterende på høyt
kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. Formålet er likestilling på alle
relevante områder, noe som også er nedfelt i deres personalpolitiske
retningslinjer.
Høgskolen presiserer at Lundmark ikke er fratatt eksisterende privilegier, og
kan delta på kurs ved en senere anledning. Kriteriene og vilkårene for å oppnå
professortittel er objektive kriterier, eksempelvis mengde publikasjoner etc.,
som gjør seg gjeldende uavhengig av antall personer/kollegaer i samme
kvalifiseringsløp.
Høgskolen mener at likestilling ikke har vært et eksplisitt formulert tema med
prosjektet. De var og er opptatt av balansen/ubalansen mellom kvinner og
menn på professor- og dosentnivå både nasjonalt og ved egen institusjon.
Underskuddet av kvinnelige forskere representerer fravær av kvinnelige
forskerstemmer på toppnivå og dermed manglende demokrati innen
forskersamfunnet.
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Intensjonen har vært å følge opp og bedre den generelle og dokumenterte
ubalansen i andelen kvinner og menn i professor- og dosentstillinger ved
høgskolen og på nasjonalt nivå.
Høgskolen har ikke sett det som hensiktsmessig å gjøre deltakelse fra kvinnelige
forskere avhengig av balansen mellom kjønn på fakultetsnivå, instituttnivå,
fagmiljønivå eller forskergruppenivå. Årsaken er at alle enhetene vil være i
stadige omskiftninger, og er dermed ikke egnet som utgangspunkt for
rekruttering til prosjekter som tar mål av seg å etablere kjønns balanse. HBV står
for øvrig i fusjonsprosess med Høgskolen i Telemark der organiseringen er
uavklart foreløpig. Høgskolens mandat og kommende utfordringer, særlig med
tanke på forskning, tilsier dessuten at det er problemstillingene som bestemmer
sammensetningen av de gruppene som arbeider sammen på et prosjekt. En
rekke enheter vil stadig i sterkere grad være matriseorganiserte i relasjon til
forskningsoppdrag og -prosjekter, og tverrfaglig og flerfaglig sammensatt.
Forskere av begge kjønn vil inngå i flere mindre enheter samtidig, og disse
enhetene vil være i stadig endring. Forskere med teknologifaglig bakgrunn vil
kunne samarbeide med forskere med helsefaglig bakgrunn i grupper som jobber
med helseteknologiske problemstillinger. De samme forskerne med helsefaglig
bakgrunn vil kunne samarbeide med samfunnsvitere eller økonomer på andre
tverrfaglige prosjekter. Dermed vil tradisjonelle enheter som fakultet og institutt
bare være en av flere enheter innenfor en høgskole som kunne tenkes å være et
aktuelt valg som utgangspunkt for å vurdere kjønnsbalanse. En annen enhet
kunne tenkes være forskergruppeenheten, men den er i stadig endring, slik at
valg av denne ville heller ikke vært optimal.
Valg av enhet for vurdering av tiltak med tanke på kjønnsbalanse har uansett
fått mindre betydning i KLOK-prosjektet, siden dette har fått mer preg av et
organisasjonsutviklingsprosjekt der kulturendring og strukturendring er et
sentralt fokus.

Rettslig grunnlag
Ombudet håndhever lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) av
21. juni 2013 nr. 59, jf.§ 26. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid
med loven, jf. diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005 nr. 40§ 3 tredje
ledd, jf.§ 1 andre ledd nr. 1.
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Likestillingsloven
Fra 1. januar 2014 trådte ny likestillingslov av 2013 i kraft. Fra samme tidspunkt
ble tidligere likestillingslov av 9. juni 1978 nr. 45 opphevet. I den nye loven
videreføres i hovedsak diskrimineringsvernet i likestillingsloven av 1978. Denne
saken gjelder et løpende og pågående prosjekt. Saken vil derfor behandles etter
likestillingsloven av 2013.

Likestillingsloven§ 5 forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Med
diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er
tillatt etter bestemmelsene i§§ 6 eller 7·
Likestillingsloven åpner i§ 7 for såkalt positiv særbehandling av det ene kjønn.
Bestemmelsen fastslår at positiv særbehandling av det ene kjønn ikke er i strid
med forbudet i§ 5 når:
a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,
b) det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende
forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og
c) særbehandlingen opphører når formålet er nådd.
Det følger av§ 27 at den som hevder å ha benyttet positiv særbehandling etter
§ 7, har bevisbyrden for at vilkårene for særbehandlingen er oppfylt.

Ombudets vurdering
Ombudet skal ta stilling til om prosjektene «Opprykk for kvinnelige forskere»
og «KLOK» er i strid med likestillingsloven§ 5·
Ombudet legger på bakgrunn av partenes redegjørelser til grunn at menn er
avskåret fra å delta på prosjektene, og at formålet er å øke kvinneandelen blant
dosenter og professorer ved HBV. Det foreligger derfor en forskjellsbehandling
som skyldes kjønn i strid med likestillingsloven§ 5 med mindre vilkårene for å
gjøre unntak etter bestemmelsen om positiv særbehandling i§ 7 er oppfylt.
Ombudet finner at det er tilstrekkelig å vise til kriteriene for deltakelse i
prosjektet, selv om det etter det opplyste i noen grad vil åpne for deltakelse fra
menn.
Ombudet går dermed over til å ta stilling til om opprykksprosjektet som senere
ble videreført gjennom KLOK-prosjektet likevel utgjør lovlig positiv
særbehandling i samsvar med likestillingsloven§ 7· Ombudet har merket seg at
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høgskolen har anført at likestilling ikke har vært et eksplisitt formulert tema i
forbindelse med prosjektet, men at høgskolen er opptatt av balansen/ubalansen
mellom kjønnene på dosent-/professornivå nasjonalt og ved egen institusjon.
Ettersom formålet med prosjektet er å øke antallet kvinner på de bestemte
stillingsnivåene, reiser dette etter ombudets syn klart spørsmål om positiv
særbehandling. Ombudet viser til at kvinnene som oppfyller bestemte kriterier
får delta på et prosjekt som skal fremme kvinner som gruppe, og som samtidig
innebærer en forskjellsbehandling av menn som gruppe.
For at HBV lovlig skal kunne benytte positiv særbehandling må alle de tre
vilkårene i likestillingsloven§ 7 være oppfylt. Det første spørsmålet ombudet må
ta stilling til er dermed om formålet med prosjektene er egnet til å fremme
formålet med likestillingsloven.
Formålet med likestillingsloven er å fremme likestilling mellom kjønnene, og
loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling, jf. likestillingsloven§ 1 første
og andre ledd. Positiv særbehandling kan som utgangspunkt benyttes når
ordningene eller tiltakene fremmer kvinners stilling i samfunnet, jf. Ot.prp. nr.
77 (2ooo-2001) punkt 7.2.5 s. 41.
Det kan utledes av forarbeidene til likestillingsloven, forvaltningspraksis fra
ombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) og EU-praksis at
vektlegging av kjønn er tillatt når det ene kjønnet er underrepresentert, dvs. at
«særbehandlingen rettes mot det kjønnet som står svakest på det aktuelle
området», jf. Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) s. 41. Ombudet viser til blant annet
LDN 23j2009, Marschall-saken (C-409/95) og tidligere Klagenemnda for
likestilling (LKN) sak 4/2005, som særlig gjelder rekruttering. I sak 08/1982,
som gjaldt adgangen til å benytte positiv særbehandling ved rekruttering av
dommere, uttalte ombudet følgende:

For at positiv særbehandling skal være tillatt, må tiltaket som benyttes være
egnet til å fremme likestilling. Særbehandlingen må også være rettet mot det
underrepresenterte kjønn.
Høgskolen har vist til at den har ment å videreføre det den har oppfattet som et
nasjonalt fokus, og at populasjonen for prosjektet har vært HBV som enhet. I
tillegg viser den til at andelen kvinner på professor-/dosentnivå ved HBV den
15. oktober 2014 var 33 prosent. Ombudet er enig med høgskolen i at det
foreligger en underrepresentasjon av kvinner ved HBV som enhet. Kravet til
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underrepresentasjon reiser imidlertid spørsmål om hvilket utvalg man skal
vurdere på bakgrunn av. Spørsmålet er om det er dette utvalget - altså andelen
kvinnelige professorerl dosenter ved HBV som enhet - det skal tas
utgangspunkt i for vurderingen av om det foreligger underrepresentasjon.
I sak o6j81o, som omhandlet spørsmål om positiv særbehandling av kvinner
ved rekruttering til en barneskole uttalte ombudet følgende om dette: Ved

vurdering av kjønnsfordeling blant de ansatte på en arbeidsplass er det i
praksis lagt vekt på kjønnsfordelingen på den enkelte avdeling, institutt,
departement osv (. ..). I denne saken la ombudet til grunn at det var
kjønnsfordelingen blant de ansatte ved den aktuelle barneskolen som var
utgangspunktet for vurderingen og ikke alle ansatt i samme stillingskategori i
den bestemte kommunen.
Det følger videre av ombudets sak o6j292 at hvorvidt det foreligger
underrepresentasjon av kvinner - og om tiltaket dermed kan sies å fremme
likestilling - må vurderes konkret opp mot hvert enkelt fakultet og institutt. I
denne saken kom ombudet til at stipend som ble gitt til kvinner primært var
innenfor loven, med unntak av to stipender som ble gitt til kvinner ansatt ved
kvinnedominerte institutter. Ombudet mente at ordningen med
sluttføringsstipend kunne opprettholdes så lenge stipendet tildeles kvinner

ansatt ved institutter som er mannsdominert på toppen av det akademiske
hierarki. Videre uttalte ombudet: Dersom man ønsker å utlyse et stipend for å
øke kompetansen på de kvinnedominerte instituttene må dette gjøres
kjønnsnøytralt.
At kvinner er i overtall blant de vitenskapelige ansatte generelt tilsier imidlertid
ikke at positive særtiltak ikke kan benyttes dersom de høyere stillingene likevel
er mannsdominert, jf. ombudets sak 12/1694. Saken gjaldt spørsmål om
lovligheten av overgangsstipender øremerket for kvinner, der ombudet blant
annet uttalte følgende:

Tiltak for å øke rekrutteringen til høyere akademiske stillinger er i tråd med
kvinnekonvensjonens ekspertkomites anbefalinger til Norge. Komiteen har i
sine avsluttende merknader til Norges to siste periodiske rapporter uttrykt
bekymring for den lave kvinneandelen i høyere stillinger i akademia og
anbefaler Norge å iverksette tiltak for å rekruttere til denne type stillinger.
Ombudet mener et tiltak som kan bidra til å øke rekrutteringsgrunnlaget til

Side 11

faste vitenskapelige stillinger, og som bidrar til større forutsigbarhet i en fase
av karrieren der mange kvinner faller fra på grunn av dette, er med på å
fremme likestillingslovens formål.
Ved det aktuelle forskningssenteret var kvinner i flertall i post. doc.-stillinger og
phd.-stillinger, men underrepresentert i høyere forskerstillinger. Tilsvarende
gjelder imidlertid ikke i saken ombudet nå har til behandling.
I sak o6/35 fant ombudet at stipender kunne øremerkes kvinnes så fremt
stipendene ble gitt til kvinner på institutter hvor kvinner var underrepresentert
på professornivå.
I ombudets sak 08/1982, som det er referert til over, fant ombudet imidlertid at

det var gode grunner til å vurdere kvinneandelen ikke bare på den enkelte
arbeidsplassen, men domstolene samlet sett. Ombudet legger særlig vekt på at
kvinner generelt er underrepresentert ved landets domstoler. Den uttalte
målsettingen til myndighetene er å øke antallet kvinnelige dommere i
førsteinstans. Det er derfor nødvendig å legge representasjonen av kvinner i
tingrettene samlet sett til grunn for å oppnå målet. Det kan med andre ord
foreligge konkrete forhold som tilsier at man kan se på utvalget på nasjonalt
nivå, eller på høgskolen som enhet.
Ombudet har sett i lys av praksisen gjennomgått over i denne saken kommet til
at underrepresentasjon må vurderes på bakgrunn av kvinneandelen ved de ulike
fakultetene.
Ombudet viser til at høgskolen hadde kartlagt hvor problemet med ubalanse
mellom kjønnene ved høgskolen lå. Det er tydelig at det var enten tilnærmet lik
fordeling av kvinner og menn eller overrepresentasjon av kvinner som dosent
eller professor ved fakultetene Helsefag og HUT. Dette tilsier at det ikke
foreligger barrierer som hindrer kvinner i å nå opp til de høyere
stillingskategoriene ved disse fakultetene.
Høgskolen har for øvrig pekt på at fravær av kvinnelige forskerstemmer på
toppnivå representerer et manglende demokrati innen forskersamfunnet. Det er
imidlertid noe uklart for ombudet hvordan dette formålet blir ivaretatt ettersom
det av 59 deltakere på opprykksprosjektet var 32 fra Helsefag og 14 fra HUT, der
det ikke foreligger en underrepresentasjon av kvinner på dosent- eller
professornivå. Videre har KLOK-prosjektet 67 deltakere, der 21 er fra HUT og
33 fra Helsefag. Når omtrent Bo prosent av deltakerne er fra fakulteter der det
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ikke er en underrepresentasjon av kvinnelige forskere i professor
/dosentstillinger, kan ombudet vanskelig se at det er et fravær av kvinnelige
forskerstemmer innenfor disse områdene.
Høgskolens erfaring fra opprykksprosjektet viste altså at de fakultetene som den
rekrutterte flest deltakere fra, ikke var fakulteter det var behov for å opprette
særtiltak innenfor.
Høgskolen har videre anført at hva som er «riktig» valg av organisatorisk enhet
med tanke på rekruttering til prosjektene ikke er en selvfølge. Forskerne kan
samarbeide tverrfaglig med prosjekter uavhengig av kjønn eller faglig bakgrunn.
Videre kunne forskergruppeenheten ifølge høgskolen vært et like aktuelt valg,
men heller ikke den ville være optimal.
Ombudet finner at høgskolen ikke har redegjort tilstrekkelig for hvorfor den
mener at å ta utgangspunkt i de enkelte fakultetene ikke er hensiktsmessig. Det
er uklart hvilken sammenheng det er mellom tverrfaglige forskerprosjekter og
opprykksprosjektet/KLOK. Slik ombudet forstår det, vil den enkelte forsker
uansett være tilknyttet et bestemt fakultet og det vil være der opprykk foregår.
Ombudet bemerker at det er knyttet en viss usikkerhet til om tiltakene er egnet
til å fremme lovens formål også ved de mannsdominerte fakultetene. I de lavere
stillingskategoriene, førstelektor og førsteamanuensis ved Tekmar og HS, synes
det å være et betydelig lavere antall kvinner enn menn. At det er en lavere andel
kvinner i professor- og dosentstillinger ved disse fakultetene skyldes dermed
ikke nødvendigvis barrierer for at kvinner skal kunne avansere, da
kvinneandelen er lav også i de lavere stillingskategoriene. Det kan av den grunn
være hensiktsmessig å iverksette tiltak for å øke kvinneandelen også ved de
lavere stillingene. Ombudet legger imidlertid uansett til grunn at deltakelse i
prosjektene for kvinner ved de mannsdominerte fakultetene er egnet til å
fremme lovens formål om likestilling da kvinner er underrepresentert i
professor- og dosentstillingene og slik sett står svakest på dette området.
Ombudet har på denne bakgrunn kommet til at å ta utgangspunkt i den
generelle ubalansen mellom kvinner og menn i professor- og dosentstillinger
ved høgskolen og på nasjonalt nivå for å kunne delta i prosjektene - slik at
deltakelse i prosjektet tilbys kvinner etter nærmere fastlagte kriterier ved alle
høgskolens fakulteter - ikke er egnet til å fremme lovens formål. Prosjektene
oppfyller dermed ikke vilkåret i likestillingsloven§ 7 første ledd bokstav a og er
følgelig i strid med likestillingsloven§ s.
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Ettersom ombudet har konkludert med at særbehandlingen ikke er egnet til å
fremme lovens formål, og vilkårene for å anvende unntaksbestemmelsen i§ 7
således ikke er til stede, er det ikke nødvendig for ombudet å ta stilling til om de
øvrige vilkårene for positiv særbehandling er oppfylt. Ombudet har likevel valgt
å knytte noen kommentarer til vilkåret om forholdsmessighet og til vilkåret om
at særbehandling en må opphøre når formålet med den er oppnådd.
For at positiv særbehandling skal være tillatt må det være et rimelig forhold
mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er
for den eller den som stilles dårligere. I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 77
(2000-2001) s. 40, er det uttalt følgende om dette vilkåret:

Dette innebærer at effekten av særbehandlingen i likestillingsøyemed må veies
opp mot den ulempe det er for dem som blir stilt i en dårligere stilling som
følge av særbehandlingen.
Det fremgår på samme sted i forarbeidene at [s]elv omEF-domstolens praksis

etter 1992 ikke er direkte bindende for Norge, er den uten tvil sentral som
fortolkningsmoment.
EFTA- og EU-domstolen har behandlet flere saker som omhandler positiv
særbehandling av kvinner. Sakene har i hovedsak dreid seg om hvor grensene
for positiv særbehandling skal trekkes under forholdsmessighetsvurderingen. I
sak 2014/8 uttalte nemnda følgende om praksisen fra EU- og EFTA-domstolen:

EU- ogEFTA-domstolen har fastslått at ordninger som ekskluderer mennfra å
søke spesielle stillinger, eller som på annen måte innebærer radikal
kjønnskvotering av stillinger, ikke er samsvar medEU-rettslig grunnlag, jf
EF-domstolens sak C-407/98 (Abrahamsson) ogEFTA domstolens sakE-ljo2
- øremerking av stillinger ved Universitetet i Oslo. En automatisk og
ubetinget fortrinnsrett for kvinner til stillinger er dermed direktivstridig.
Adgangen til bruk av positiv særbehandling i arbeidslivet iEU/EØS er snever.
IEU dommene: C-450/93 (Kalanke), C-409195 Marschall og C-407/98
(Abrahamsson) har domstolen lagt til grunn at det må være en åpning for at
en fortrinnsrett ved like kvalifikasjoner fravikes, dersom det foreligger mer
tungtveiende rettslige grunner for et annet resultat. Krav er at samtlige søkere
skal gis en objektiv og individuell vurdering, slik at det er en mulighet for den
best kvalifiserte søkeren å få stillingen.
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I samme sak uttalte nemnda videre:

EU-domstolen har imidlertid lagt til grunn at adgangen til særbehandling av
kvinner i offentlig sektor der kvinner er underrepresentert er noe lempeligere
for såkalte utdanningsplasser, jf C-158/97 (Badeck). Formålet med
utdanningsplassene var å oppnå nødvendige kvalifikasjoner for senere å få
tilgang til arbeid og dermed bidra til like muligheter.EU-domstolen la vekt på
at kvoten gjaldt utdanningsplasser hvor ikke bare staten tilbød utdanning,
men hvor det også fantes plasser i privat sektor der menn ikke var utelukket
fra plassene. Ordningen var en del av en rekke tiltak som tok sikte på å fjerne
årsakene til at kvinner har dårligere muligheter til arbeid.
Kvoteringsordningen ble av domstolen ansett for å være i tråd med direktivet.
Praksisen fra domstolene innebærer at ordninger som anses som radikal
kvotering er direktivstridig, mens ordninger som sikrer like muligheter, såkalt
moderat kvotering, er lovlig positiv særbehandling. I denne saken har høgskolen
presisert at formålet er å sikre like muligheter, og ikke nødvendigvis
resultatlikhet.
I ombudets sak o6j292 ble tildeling av fullføringsstipend på kr. 100 ooo,- på
bakgrunn av kunnskapen om ulike forskningsvilkår innen akademia ansett å
være proporsjonalt da det ikke var tale om en høy sum. I sak 10/296 fant
ombudet at skrivestipend ikke var uforholdsmessig da stipendet ga tid til
karriereutvikling ved å kvalifisere til faste vitenskapelige stillinger og ikke ga
fortrinn ved konkrete ansettelser. I ombudets sak o6/35 ble
kvalifiseringsstipend på opptil kr. 200 ooo,- øremerket kvinner ansett å være
forholdsmessig. I disse sakene ble stipendene gitt til personer som hadde en
arbeidstilknytning til universitetet, og formålet var å frikjøpe tid til forskning for
å kvalifisere til høyere stillinger eller sørge for at kvinnelige forskere fullførte
forskningen. I ombudets sak 12/1694 ble overgangsstipend gitt til personer som
i utgangspunktet ikke hadde noen ansettelse ved det aktuelle universitetet, og
formålet med stipendet var å sikre tilknytning og lønn mens de søkte om
eksterne midler. Også dette stipendet ble ansett å være forholdsmessig, og
ombudet uttalte følgende om dette:

Slik ombudet har forstått redegjørelsene fra C dekker overgangsstipendene full
lønn og kvinnene får stillingstitler som forsker, post.doc og lignende. Felles for
sakene er imidlertid at det er snakk om begrensede midler og at
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stipendperioden dermed er kortvarig. I tillegg har stipendene til felles at de
ikke er noen betingelse for senere å bli ansatt eller forfremmet eller for å få
eksternfinansiering. Personer som ikke mottar overgangsstipend har også
mulighet til å søke om eksternfinansiering og å oppnå dette.
Overgangsstipendet er dermed ikke kvalifiserende i seg selv. Det gir rom for
større forutsigbarhet og dermed større anledning for kvinner for å kvalifisere
seg senere ansettelser. Ombudet viser til tidligere nevnte uttalelse i ombudets
sak o6j35:
'Når det må legges til grunn at mannlige førsteamanuenser klarer å kvalifisere
seg i større grad enn kvinnelige på grunn av de kjønnstypiske livene kvinner
og menn lever, kan tiltaket etter ombudets syn ikke sies å være for inngripende
i forhold til formålet.'
Slik ombudet ser det, er formålet bak overgangsstipendet å fremme
mulighetslikhet, og ikke nødvendigvis resultatlikhet. En slik tilnærming er i
tråd med formålet bak positiv særbehandling slik dette er omtalt av EF
domstolen,jf. sak C-409/95 (Marschall).
Ombudet finner etter dette at overgangsstipendet ikke er uforholdsmessig
inngripende i forhold til menn som ikke har anledning til å søke på stipendene
og at vilkårene for positiv særbehandling er oppfylt.
Tiltakene i opprykksprosjektet og KLOK-prosjektet gir ikke rett på en bestemt
stilling ved høgskolen etter endt deltakelse. Slik ombudet forstår tiltakene
innebærer de å gi fast ansatte kvinnelige førstelektorer/førsteamanuensisene
som definerer seg i et karriereløp mot dosent/professor, et verktøy for å rykke
opp. Dette tilsier at prosjektene innebærer en lovlig form for moderat kvotering.
For å oppnå professortittel vurderes kandidatene på bakgrunn av objektive
kriterier. Som eksempel nevnes mengde publikasjoner. Ombudet har merket seg
at høgskolen har anført at ved ansettelser vil den velge den beste kandidaten,
slik at kandidater med dosent-/professor-kompetanse vil stå sterkere enn
søkere som ikke har slik kompetanse.
Tiltakene skal sette deltakerne i prosjektet i stand til å konkurrere mot mannlige
søkere, som ikke får delta i prosjektet. Dette gjelder særlig mentorordningen der
deltakere tilbys midler til å lønne en mentor, samt frikjøp av kandidater til å
finansiere skriveperioder til konsentrert skriveaktivitet, alternativt
utenlandsopphold.
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I lys av praksisen gjennomgått ovenfor legger ombudet etter dette til grunn at
vilkåret om proporsjonalitet i § 7 bokstav b synes å være oppfylt.
Endelig følger det av likestillingsloven§ 7 bokstav c at særbehandling en
opphører når formålet med den er oppnådd.
Høgskolen har opplyst at KLOK-prosjektet opphører den 31. desember 2017.
Ombudet kjenner ikke bakgrunnen for at 31. desember 2017 er sluttdatoen for
prosjektet, om det har noen sammenheng med formålet eller er satt av andre
årsaker. Ombudet påpeker imidlertid at dersom målet med tiltaket nås før
prosjektets avslutning, må særbehandlingen da opphøre.
Ombudet er på denne bakgrunn kommet til at prosjektene «Opprykk for
kvinnelige forskere» og «KLOK» er i strid med likestillingsloven§ 5, jf.§ 7 slik
de i dag praktiseres.

Konklusjon
Høgskolen i Buskerud og Vestfolds prosjekter «Opprykk for kvinnelige
forskere» og «KLOK» er i strid med likestillingsloven§ 5, jf. § 7 ved at det
rekrutteres kvinner til prosjektene fra fakultetene Helsefag og Humaniora og
utdanningsvitenskap, hvor kvinner ikke er underrepresentert i professor- og
dosentstillinger.
***

Den som er blitt diskriminert kan kreve oppreisning og erstatning, jf.
likestillingsloven§ 28. I ansettelsesforhold gjelder ansvaret uavhengig av om
arbeidsgiver kan bebreides for diskrimineringen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har imidlertid ikke kompetanse til å
ilegge erstatnings- og/eller oppreisningsansvar, jf. likestillingsloven§ 26 første
ledd bokstav d). Spørsmål om erstatning og/eller oppreisning avgjøres av
domstolene.
Ombudet vil oppfordre Høgskolen i Buskerud og Vestfold om å foreta endringer
i prosjektet, slik at prosjektet er i samsvar med likestillingslovens bestemmelser.
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Vi ber om tilbakemelding innen 30. oktober 2015 på om HBV vil rette seg
etter ombudets uttalelse, dersom HBV velger ikke å bringe saken inn for
Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Oslo, 30.09.2015

�

unniva ØrstaVI
likestillings- og diskrimineringsombud
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HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Postboks 235
3603 KONGSBERG
Norge
att: Administrerende direktør Kai Mjøsund
Oslo, 19.03.2015
Vår saksbehandler:
Ingeborg W. Owesen
+4722037037
iwo@forskningsradet.no
Søknad mottatt: 15.10.2014
Vår ref.: 245261/H20

Oversendelse av kontrakt
Prosjekttittel: Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)
Prosjektnr: 245261/H20
Prosjektleder: Jorun Margrethe Ulvestad
Adm. ansvarlig: Kai Mjøsund
Vi viser til søknad om tildeling av midler til ovennevnte prosjekt. Norges forskningsråd har ved
Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og for (BALANSE) sitt møte 09.02.2015 gitt en bevilgning til
prosjektet for 2015. Eventuelt tilsagn for senere år, samt vilkår knyttet til bevilgningen, framgår av
vedlagte kontrakt.
Prosjektet er gitt prosjektnummer: 245261/H20. Vi ber om at dette prosjektnummeret benyttes ved alle
henvendelser til Forskningsrådet vedrørende prosjektet.
Forskningsrådets kontaktpersoner er:
Kari Agnete Fantoft Strand, kst@forskningsradet.no for all rapportering og
Ingeborg W. Owesen, iwo@forskningsradet.no for faglige spørsmål.
Merk at kontrakten består av: avtaledokument, prosjektbeskrivelse, Forskningsrådets generelle
vilkår for FoU-prosjekter og eventuelt andre dokumenter som fremgår av avtaledokumentet.
Mottaker bes lese nøye gjennom vedlagte avtaledokument og snarest og innen en måned elektronisk
akseptere - eventuelt ikke akseptere, med kommentarer - kontrakten på "Mitt Nettsted".
Vennligst kontroller at alle opplysningene er korrekte. Ta kontakt hvis noe er feil eller mangelfullt.
Kontrakten anses først inngått og utbetaling av midler vil først skje når kontrakt er mottatt og
godkjent av Forskningsrådet.
Dersom godkjente kontraktsdokumenter ikke er mottatt av Forskningsrådet innen fristen, forbeholder
Forskningsrådet seg retten til å trekke tilbake den foreliggende kontrakten, eventuelt revurdere
kontraktsbestemmelsene.
Prosjektansvarlig plikter å holde Forskningsrådet oppdatert med hensyn til følgende forhold i tillegg til
de rapporteringsplikter som følger av Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter:
•

prosjektansvarliges organisasjonsnummer (nå: 911770709)

Norges forskningsråd/
The Research Council of Norway
Drammensveien 288
Postboks 564
NO-1327 Lysaker

Telefon +47 22 03 70 00
Telefaks +47 22 03 70 01
post@forskningsradet.no
www.forskningsradet.no
Org.nr. 970141669

All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert
til Norges forskningsråd og ikke
til enkeltpersoner.

Kindly address all mail and e-mail
to the Research Council of Norway,
not to individual staff.

•
•
•
•

eventuelle endringer i organisasjonsform
prosjektansvarliges postadresse, telefon, fax, e-postadresse
til hvem spesifikasjonene ved eventuell automatisk utbetaling skal sendes – navn og epostadresse
bankkontonummer som skal benyttes for Forskningsrådets utbetalinger

I den utstrekning prosjektansvarlig allerede har gitt foranstående opplysninger i tilknytning til andre
prosjekter, er det ikke nødvendig å gjenta disse i forbindelse med dette prosjektet. Nye og endrede
opplysninger sendes fra administrativt ansvarlig til Forskningsrådet på e-postadresse
okonomi@forskningsradet.no.
Det er ikke anledning til å sende purrenotaer eller rentenotaer for bevilgninger som gjelder
bidragsfinansiert forskning. Henvendelser om manglende utbetaling på prosjektet rettes til
Forskningsrådets konsulent på prosjektet, se foran (i avsnitt tre).
Dette brevet er sendt elektronisk til Administrerende direktør Kai Mjøsund som prosjektansvarlig har
gitt fullmakt til å akseptere eller avvise kontrakten med Forskningsrådet på Mitt nettsted.
Hvis prosjektansvarlig har valgt å sentralisere rollen som "kontraktsansvarlig" for alle FoU-prosjekter
ved organisasjonen til én person, er den administrativt ansvarlige for prosjektet: Kai Mjøsund og
prosjektleder Jorun Margrethe Ulvestad satt opp som kopimottakere med leseadgang til
kontraktsdokumentene på Mitt nettsted. Alle mottakere kan laste opp eventuelle obligatoriske
samarbeidsavtaler i prosjektet på Mitt nettsted. Dette må gjøres før kontrakten kan bli akseptert.
Prosjektansvarlig har ansvar for å informere andre involverte. Administrativt ansvarlig må sørge for at
arkivverdige prosjektdokumenter kommer til arkivet i egen organisasjon. Utskrifter av
kontraktsdokumenter kan lastes ned fra Mitt nettsted.
Informasjon om Forskningsrådets kontraktsvilkår med mer finnes på Forskningsrådets hjemmeside på
Internett: www.forskningsradet.no
Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd
Eivind Hovden
Avdelingsdirektør
Divisjon for samfunn og helse
Ingeborg W. Owesen
Seniorrådgiver
Divisjon for samfunn og helse
Godkjent og ekspedert elektronisk, uten signatur
Vedlegg
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Avtaledokument for FoU-prosjekt
Artikkel 1: Kontraktspartene
Mellom
Norges forskningsråd
Organisasjonsnummer: 970141669
(heretter også kalt Forskningsrådet)
og
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Organisasjonsnummer: 911770709
(heretter kalt prosjektansvarlig)
er det inngått kontrakt vedrørende følgende prosjekt, som omtalt under (heretter kalt prosjektet).

Artikkel 2: Prosjektet
2.1 Prosjekttittel: Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)
2.2 Prosjektnr: 245261/H20
Ved alle henvendelser – herunder på utbetalingsdokumenter - til Forskningsrådet skal alltid
prosjektnummer oppgis.
2.3 Prosjektets mål:
Hovedmål:
Å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold
(HBV).
-------------------------------------------------Delmål 1:
KLOK-prosjektet skal i løpet av prosjektperioden utvikle HBV til en mer balansert organisasjon, som i
kraft av sin nye kultur og struktur fremmer kvinnelige forskeres muligheter til å oppnå professor- og
dosentkompetanse i framtida.
Delmål 2:
HBV skal i løpet av prosjektperioden øke sin systematiske og kollektive kunnskap om hva som kreves i
et karriéreløp mot professor- og dosentkompetanse.
Delmål 3:
En tredjedel av kandidatene i KLOK-prosjektet skal ha oppnådd professor- eller dosentkompetanse i
løpet av prosjektperioden, mens ytterligere en tredjedel skal befinne seg innenfor kategorien
"Professor/Dosent innen 1,5 år".
Delmål 4:
HBV skal utvikle dosenter og professorer som inntar en offensiv og aktiv formidlerrolle i offentligheten.
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2.4 Prosjektbeskrivelse og prosjektsammendrag
Prosjektbeskrivelsen for prosjektnummer 245261/H20 fremgår av dokument datert 17.03.2015.
Endringer i prosjektbeskrivelsen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og
behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter punkt 14.
Følgende prosjektsammendrag kan offentliggjøres av Forskningsrådet:
Karriereløp mot faglige toppstillinger og forskningsledelse har inntil nylig vært en individuell og
privatisert prosess ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og kunnskap om hva som skal til for å
bygge en karriere og skrive en opprykksøknad har fram til nå vært uklar og vanskelig tilgjengelig.
HBV har gjennomført et forprosjekt, med tiltak som i stor grad ble rettet inn mot individnivået.
KLOK-prosjektet baserer seg på en analyse som viser at høgskolen har behov for å utvikle
hensiktsmessig lederkultur, støttende strukturer og ny kunnskap på kollektivt nivå, slik at kvinnelige
forskere kan hente nødvendig støtte, gjøre prioriteringer og arbeide målrettet mot professor- og
dosentkompetanse. Instituttnivået er nytt ved HBV, og lederne på dette nivået vil gjennom KLOKprosjektet få mulighet til å utvikle og systematisere kunnskap om utfordringene i et forskerkarriereløp.
Tiltakene i KLOK-prosjektet er i stor grad rettet mot organisasjonsnivået, men tar også sikte på
kunnskapsutvikling på individnivå. Tiltakspoolen innebærer bl.a. lederutviklingsprogram i et
kjønnsperspektiv, samlinger for kvinnelige forskere m.fl, medie- og formidlingstrening,
nettverksgrupper, mentorordning, CV-vurderinger, frikjøp og prøveevaluering av opprykkssøknader.
Det gjennomføres forskning på utvalgte problemstillinger og på lokale prosesser ved HBV.
Dette er et nyskapende OU-prosjekt, delvis basert på medvirkning og aksjonsforskning, og innrettet mot
kunnskapsutvikling, kultur- og strukturendring innenfor en stor nyfusjonert høgskole fordelt på fire
campus.
KLOK-prosjektet legger opp til utvikling av både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, med
formidling internt i HBV og eksternt gjennom vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige tekster og
rapporter, i tillegg til en antologi.
KLOK-prosjektet er initiert av og forankret i HBV's rektorat, og prorektor for FoUI vil være
prosjektleder. I tillegg til forskergruppe etableres det prosjektgruppe og styringsgruppe.

Artikkel 3: Kontraktsdokumenter og tolkingsregler
Kontrakten omfatter:
Dette signerte avtaledokumentet samt minimum følgende dokumenter som er en integrert del av
kontrakten:
•
•

Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter (vedlagt)
Prosjektbeskrivelse (se henvisning i artikkel 2.4)

Ved motstrid mellom bestemmelser i dokumenter i kontrakten, har dokumentene prioritet i den
rekkefølge som angitt over. Endringer som avtales skriftlig mellom partene etter kontraktsinngåelse, er
også en del av kontrakten og har forrang i forhold til øvrige kontraktsdokumenter.
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Artikkel 4: Prosjektledelse - administrativt og faglig
4.1

Prosjektansvarlig har oppnevnt følgende administrativt ansvarlig og prosjektleder:

Administrativt ansvarlig
Navn: Kai Mjøsund
Tittel: Administrerende direktør
Prosjektleder
Navn: Jorun Margrethe Ulvestad
Tittel: Prorektor
Skifte av administrativt ansvarlig skal umiddelbart meddeles Forskningsrådet skriftlig med de
opplysninger om ny stillingsinnehaver som Forskningsrådet etterspør og tidspunktet for tiltredelse.
Skifte av prosjektleder forutsetter Forskningsrådets samtykke. Ønske om ny prosjektleder meddeles
Forskningsrådet skriftlig med navn, CV og ønsket tidspunkt for tiltredelse. Ny prosjektleder er godkjent
dersom Forskningsrådet ikke har svart innen 30 dager etter at Forskningsrådet har mottatt skriftlig
anmodning fra prosjektansvarlig.
Forskningsutførende sted hos prosjektansvarlig:
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
4.2 Ansvarlig divisjon/enhet i Forskningsrådet er: Divisjon for samfunn og helse
Bevilgning er gitt under følgende program/aktivitet: BALANSE

Artikkel 5: Framdriftsplan - prosjektperiode
Prosjektperioden er:
Fra starttidspunkt: 01.04.2015
Til avslutningstidspunkt: 31.12.2017
Prosjektansvarlig plikter å gjennomføre de aktiviteter som fremgår av framdriftsplanen:
Prosjektaktivitet
Kvartal
Forskning internt i KLOK-prosjektet
KLOK oppstartsmøte
Lederutvikling med kjønnsbalansefokus
Opptak av nye deltakere i prosjektet
Organisering av KLOK-prosjektet
Planlegging av forskningsaktiviteter
Planlegging av prosjektaktiviteter
Promotere prosjektoppstart i HBV
Tilsetting av ass. prosjektleder
CV-vurderinger
Frikjøp etter søknad
Møter med faglige forbilder ved mulighet
Nettverksgrupper (mindre)
Samlinger, 3 pr. år, inkl. medietrening
Prosjektnr.: 245261/H20
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2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mentortreff 2x pr. år
Prøveevaluering av opprykksøknader
Systematisering av kunnskap om karriereløp
Evaluering og promotering - midtveis
Utarbeide "tiltakspool for kjønnsbalanse"
Rapportering og presentasjon av KLOK slutt
Prosjektavslutning og evaluering

Artikkel 6: Finansiering av prosjektet
6.1 Finansieringsplan (faktiske inntekter i hele tusen kroner)
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til følgende finansieringsplan:
Forskningsrådet
Egenfinansiering
Offentlig finansiering
Privat finansiering
Internasjonale midler
Totalsum

Sum
5 998
8 119
0
0
0
14 117

2015
1 566
2 121
0
0
0
3 687

2016
2 173
2 940
0
0
0
5 113

2017
2 259
3 058
0
0
0
5 317

Endringer i finansieringsplanen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og
behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter punkt 14.
6.2 Spesifisering av Forskningsrådets bevilgning 2015 og tilsagn for kommende år
Rundsum - statsforvaltningen
Totalsum

Sum
5 998 000
5 998 000

2015
1 566 000
1 566 000

2016
2 173 000
2 173 000

2017
2 259 000
2 259 000

6.3 Utbetaling
Forskningsrådets bevilgning for første år og eventuelle tilsagn for etterfølgende år utbetales iht.
vilkårene fastsatt i denne avtale og Generelle vilkår for FoU-prosjekter.
Dette prosjektet omfattes ikke av fellesordning med automatisk utbetaling. Utbetaling skjer
etterskuddsvis på grunnlag av mottatt og godkjent faktura for prosjektet. Fakturaer basert på
regnskapsførte kostnader sendes Forskningsrådet så snart som mulig, tydelig merket med
prosjektnummeret som ”Deres ref”. Siste frist for innsending av faktura er 20. januar året etter det
kalenderåret fakturaen relaterer seg til.
6.4 Kostnadsplan (faktiske kostnader i hele tusen kroner)
6.4.1 Fordeling av kostnader på kostnadsart (i hele tusen kroner)
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til følgende kostnadsplan:
Personal og indirekte kostnad
Innkjøp av FoU-tjenester
Utstyr
Andre driftskostnader
Totalsum

Sum
10 036
0
0
4 081
14 117

2015
2 621
0
0
1 066
3 687

2016
3 635
0
0
1 478
5 113

2017
3 780
0
0
1 537
5 317

Endringer i kostnadsplanen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og
behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter punkt 14.
Prosjektnr.: 245261/H20
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6.4.2 Fordeling av kostnader på kostnadssted (i hele tusen kroner)
Kostnadene skal fordeles på kostnadssteder som følger:
Sum
Næringsliv
Instituttsektor
UoH-sektor
Andre sektorer
Utlandet
Totalsum

0
0
14 117
0
0
14 117

2015
0
0
3 687
0
0
3 687

2016
0
0
5 113
0
0
5 113

2017
0
0
5 317
0
0
5 317

Endringer i fordelingen mellom kostnadssteder forutsetter Forskningsrådets forutgående skriftlige
godkjenning, og behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle vilkår for FoUprosjekter punkt 14.

Artikkel 7: Rapportering
Følgende rapporter skal sendes til Forskningsrådet:
• Framdriftsrapporter, jf. Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter, punkt 5.1.
• Sluttrapport, jf Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter, punkt 5.2.
• Eventuelt andre rapporter
7.1 Framdriftsrapporter
Framdriftsrapport skal leveres hvert år.
Frist: 1.oktober.
Framdriftsrapporten skal sendes inn elektronisk via eRapport.
7.2 Sluttrapport
Frist: 1 måned etter prosjektperiodens utløp.
Sluttrapporten skal sendes inn elektronisk via eRapport.
7.3 Andre rapporter
Rapporter og publikasjoner som ikke omfattes av rapporteringsplikten og som utarbeides på prosjektets
initiativ skal ikke sendes Forskningsrådet med mindre annet er avtalt. Prosjektansvarlig forplikter seg til
å arkivere alle fagrapporter og publikasjoner i minst 10 år etter prosjektperiodens utløp.
Prosjektansvarlig tildeler eventuelt ISBN/ISSN nummer og besørger pliktavlevering til
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Prosjektnr.: 245261/H20
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Artikkel 8: Andre spesielle kontraktsvilkår og avvik fra generelle vilkår
for FoU-prosjekter
For dette prosjektet gjelder følgende spesielle vilkår:
Arkivering av forskningsgenererte data ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
For prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning,
plikter prosjektansvarlig å overføre kopi av alle forskningsgenererte data/resultatdata og all nødvendig
dokumentasjon for gjenbruk av data (metadata) til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for
arkivering.
Overføringen skal skje så snart som mulig etter henvendelse fra NSD, og senest innen to år etter at
prosjektet er avsluttet. Nærmere opplysninger på NSDs nettside https://www.nsd.no.
Prosjekter med relevans for Svalbard skal prosjektansvarlig registrere og holde oppdatert i databasen
Research in Svalbard (RiS). Spørsmål om databasen rettes til sekretariatet i Svalbard Science Forum
ssf@rcn.no.
Denne kontrakt er godkjent og ekspedert elektronisk, uten signaturer.
For Forskningsrådet
Oslo, 19.03.2015
Eivind Hovden
Avdelingsdirektør
Divisjon for samfunn og helse
For prosjektansvarlig:
Kai Mjøsund
Administrerende direktør
Vedlegg:
•
•

Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter (gjeldende ved mottatt
søknad:15.10.2014 )
Prosjektbeskrivelse
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SAKSFREMLEGG
___

Dokumentdato:
Saksbehandler:
Saksnummer:
Saksgang:

20.02.2017
Anita Dale
17/00261-2

Styret ved Høgskolen i
Sørøst-Norge

10.03.2017

Møtedato:

___

Meldingssaker til styremøtet 10.03.2017
Saken i korte trekk
Skriv saken i korte trekk her.
Forslag til vedtak
Skriv forslag til vedtak her.
- Protokoll – Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) 25.01.2017
-

Protokoll – Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) 07.02.2017

-

Opprettelse av beredskaps- og sikkerhetsutvalg ved HSN, sammensetning og mandat
-

Søknad om akkreditering som universitet
https://www.usn.no/getfile.php/13464395/usn.no/filer/aktuelt/HSN_soknad_universitetsakkredi
tering.pdf

-

Referat fra IDF-møtet 06.03.2017 (ettersendes)

Petter Aasen
Rektor
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Utvalg for utdanningskvalitet - UFU
Dato:
Møtet ble holdt:

MØTEPROTOKOLL
___

25.01.2017 kl. 10:00
Campus Vestfold/Skype

___

Til stede:

Halvor Austenå, Pål Augestad, Trond Magnus Vaaga-Dyrseth, Randi Toreskås
Holta, Sidsel Kari Solbrække, Pia Cecilie Bing-Jonsson, Anette Norheim Fredly,
Sigurd Kraft Gulbrandsen, Anne Kristin Gilje

Møtende varamedlemmer:

Anne-Beathe Mortensen-Buan for Eva Merete Bjerkholt

Forfall:

Petter Sætre

Saksliste

Side

Vedtakssaker
1/17

16/06057-45

Godkjenning av innkalling og saksliste til UFU-møte 25.01.2017

2

2/17

16/11592-2

Søknad om endring av opptakskrav for Master i faglitterær skriving

3

3/17

17/00305-2

Søknad om endring i studieplan for Master i faglitterær skriving

4

Eventuelt

6

Orienteringssaker
Meldingssaker
1/17

16/06057-46

Campus Vestfold/Skype, 25.01.2017

___
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Vedtakssaker

1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til UFU-møte 25.01.2017
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
25.01.2017

Saknr
1/17

Forslag til vedtak
UFU godkjenner innkalling og saksliste.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
UFU godkjenner innkalling og saksliste. [Lagre]
[Lagre endelig vedtak]

___
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2/17 Søknad om endring av opptakskrav for Master i faglitterær skriving
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
25.01.2017

Saknr
2/17

Forslag til vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknaden om endrede opptakskrav for
studieprogrammet Master i faglitterær skriving. Nye opptakskrav formuleres slik:
«For opptak til master i faglitterær skriving kreves bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to
års relevant yrkeserfaring og en skriveprøve om et faglig emne på maks. fem sider. Denne må ha en
kort orientering om hvilken sammenheng teksten tenkes brukt i. Det kan gis tilleggspoeng for
skriveprøven, jf. 2-3.3 i Utfyllende bestemmelser for Høgskolen i Sørøst-Norge.
Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Høgskolen i Sørøst-Norge.»
2. Nye opptakskrav skal gjelde fra og med opptaket 2017.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknaden om endrede opptakskrav for
studieprogrammet Master i faglitterær skriving. Nye opptakskrav formuleres slik:
«For opptak til master i faglitterær skriving kreves bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves
to års relevant yrkeserfaring og en skriveprøve om et faglig emne på maks. fem sider. Denne må
ha en kort orientering om hvilken sammenheng teksten tenkes brukt i. Det kan gis tilleggspoeng
for skriveprøven, jf. 2-3.3 i Utfyllende bestemmelser for Høgskolen i Sørøst-Norge.
Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Høgskolen i Sørøst-Norge.»
2. Nye opptakskrav skal gjelde fra og med opptaket 2017.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

___
www.usn.no

Side 3 av 6

3/17 Søknad om endring i studieplan for Master i faglitterær skriving
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
25.01.2017

Saknr
3/17

Forslag til vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknad av 11.01.2017 om endring i studieplanen
tilhørende studieprogrammet Master i faglitterær skriving.
2. Det forutsettes at beskrivelsen av studiets totale læringsutbytte ikke endres i vesentlig grad.
Mindre språklige justeringer i læringsutbyttebeskrivelsen kan foretas for å presisere endringer
som følger av ny studiemodell.
Punkter fra diskusjonen
 Masteroppgavens omfang i et studieprogram er generelt en større diskusjon i sektoren. Det
bør være opp til fagmiljøet å vurdere masteroppgavens størrelse.
 Eventuell godkjenning av nye emner. Instituttet presiserer at de to nye emnene faglig skal
erstatte reduksjonen i masteroppgavens omfang.
 I vedtaksforslaget er det åpnet for små endringer i læringsutbyttebeskrivelsen. Hvordan er
dette i forhold til HSNs delegasjonsmatrise. Hvem har ansvar for kvalitetssikring og eventuell
godkjenning av mindre justeringer?
 Forslag til justerte læringsutbytter burde vedlegges slike søknader.
 I studieplanen savnes det en beskrivelse av muligheter for videre utdanning etter
mastergrad. Instituttet følger dette opp i revisjonen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknad av 11.01.2017 om endring i studieplanen
tilhørende studieprogrammet Master i faglitterær skriving.
2. Det forutsettes at beskrivelsen av studiets totale læringsutbytte ikke endres i vesentlig grad.
Mindre språklige justeringer i læringsutbyttebeskrivelsen kan foretas for å presisere endringer
som følger av ny studiemodell.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Orienteringssaker

Ingen orienteringssaker ble meldt inn til møtet.
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Meldingssaker

1/17 Eventuelt
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
25.01.2017

Saknr
1/17

Følgende saker ble meldt inn i møtet:
1. Foreldelsesfrist ved innpassing av emner i et studieprogram
2. Dato for ekstraordinært møte i UFU
1. Foreldelsesfrist ved innpassing av emner i et studieprogram
Spørsmål omkring eventuell frist for foreldelse av emner ved søknader om innpassing i et studieprogram.
 Hverken i UH-loven, forskrift om godskriving av høyere utdanning eller i HSNs egne forskrifter er
det nevnt en frist for foreldelse, eller noe om foreldelse av emner i innpassingssaker.
 UH-loven § 3-5 (1) sier at institusjoner «skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller
prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall
studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller
utdanning ved institusjonen.»
 Gjeldende praksis i sektoren er at man ved søknad om innpassing av eldre emner, som ved
innpassing av nyere emner, gjør en vurdering av faglig innhold opp mot studiets læringsutbytte.
UFU konkluderer med følgende:
 Emner som er søkt innpasset i et studieprogram på bachelor- eller masternivå ved HSN foreldes
ikke, med mindre de ikke lenger bygger opp under det aktuelle studiets overordnede
læringsutbytte. Ved tvilstilfeller er det opp til aktuelt programråd o.l. å gjøre en faglig vurdering
av emnet.
 For ph.d. program gjelder bestemmelsene i HSNs ph.d. forskrift, nærmere bestemt § 3-4 (3) som
sier at emner som skal inngå i opplæringsdelen, ikke bør være eldre enn to år ved opptaksdato.

2. Dato for ekstraordinært møte i UFU
Ekstraordinært møte i UFU settes opp 7. februar kl 08.30 og avholdes via Skype. Egen innkalling sendes ut
i Outlook.

Forslag til vedtak
Skriv forslag til vedtak her.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
___
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Utvalg for utdanningskvalitet - UFU
Dato:
Møtet ble holdt:

MØTEPROTOKOLL
___

07.02.2017 kl. 8:30
Skype

___

Til stede:

Halvor Austenå, Trond Magnus Vaaga-Dyrseth, Eva Merete Bjerkholt, Randi
Toreskås Holta, Pia Cecilie Bing-Jonsson, Anette Norheim Fredly, Sigurd Kraft
Gulbrandsen, Vegard Nilsen

Møtende varamedlemmer:

Ragnhild Etty Nilsen for Sidsel Kari Solbrække

Forfall:

Pål Augestad, Petter Sætre, Anne Kristin Gilje

Saksliste

Side

Vedtakssaker
4/17

16/06057-50

Godkjenning av innkalling og saksliste til UFU-møte 07.02.2017

2

5/17

17/00872-3

Søknad om endring av navn - Master i formgiving, kunst og håndverk

3

Eventuelt

5

Orienteringssaker
Meldingssaker
2/17

16/06057-51

Skype, 07.02.2017

___
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Vedtakssaker

4/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til UFU-møte 07.02.2017
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
07.02.2017

Saknr
4/17

Forslag til vedtak
UFU godkjenner innkalling og saksliste.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
UFU godkjenner innkalling og saksliste.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/17 Søknad om endring av navn - Master i formgiving, kunst og håndverk
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
07.02.2017

Saknr
5/17

Forslag til vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknad av 20.01.17 om navneendring for
studieprogrammet «Master i formgiving, kunst og håndverk». Studieprogrammets nye navn er
«Master i design kunst og håndverk».
2. Endringen skjer med virkning fra studieåret 2017/18, med unntak for studenter som allerede er
tatt opp til programmet på vedtakstidspunktet. Søkere som på vedtakstidspunktet har søkt om
opptak skal informeres skriftlig om navneendringen.

Punkter fra diskusjonen
 Det ble stilt spørsmål om den nye tittelen i forslag til vedtak mangler et komma. Dette skyldtes en
skrivefeil. Skrivefeilen er rettet i vedtaket.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utvalg for utdanningskvalitet godkjenner søknad av 20.01.17 om navneendring for
studieprogrammet «Master i formgiving, kunst og håndverk». Studieprogrammets nye navn er
«Master i design, kunst og håndverk».
2. Endringen skjer med virkning fra studieåret 2017/18, med unntak for studenter som allerede er
tatt opp til programmet på vedtakstidspunktet. Søkere som på vedtakstidspunktet har søkt om
opptak skal informeres skriftlig om navneendringen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Orienteringssaker

Ingen orienteringssaker meldt inn til møtet.
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Meldingssaker

2/17 Eventuelt
Behandlet av
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU

Møtedato
07.02.2017

Saknr
2/17

Ingen saker meldt inn til møtet.

Frslag til vedtak
Skriv forslag til vedtak her.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

___
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Dato:
Dok.nummer:

NOTAT
___

Til:

Kopi til:

Fra:

10.02.2017
15/03335-8

___

Per Eirik Lund/Rektors stab, Halvor Austenå/Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Pål
Augestad/Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Elisabeth Ernø
Borhaug/Personal- og organisasjonsavdelingen, Johnny Thorsen/Avdeling for infrastruktur, Morten
Østby/Eiendomsavdeling, Bjørn Ivar Nilsen Haugdal/IT-avdeling, Thomas Evensen/IT-avdeling
Paal Are Hagtvedt Solberg, Hans Anton Stubberud/Handelshøyskolen, Erik
Aarnes/Handelshøyskolen, Heidi Kapstad/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Kjetil
Horgmo/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Bent Kristiansen/Fakultet for humaniora, idretts- og
utdanningsvitenskap, Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Mari
Pran/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Morten Christian Melaaen/Fakultet for
teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Ingrid Kristina Reitan/Personal- og
organisasjonsavdelingen, Terje Thomassen/Økonomiavdelingen
Fagleder beredskap, Bjørnulf Stokvik, Avdeling for infrastruktur

Opprettelse av beredskaps- og sikkerhetsutvalg ved Høgskolen i Sørøst-Norge,
sammensetning og mandat
Bakgrunn for opprettelse av Beredskaps- og sikkerhetsutvalget
Høgskolen er pålagt av Kunnskapsdepartementet å organisere og gjennomføre et aktivt
beredskapsarbeid ved institusjonen. Sentrale elementer i beredskapsarbeidet vil være aktiv bruk av
risiko- og sårbarhetsanalyser, iverksetting av forebyggende tiltak mot uønskede hendelser (barrierer),
og opplæring og øving av personell, særlig de som skal håndtere krisesituasjoner.
Høgskolen i Sørøst-Norge har som et av sine mål å være en trygg og sikker arbeidsplass for ansatte og
studenter. Det arbeides derfor målrettet for å unngå enhver type uønskede hendelser. God
organisering, godt arbeidsmiljø og daglig arbeid med sikkerhet, er viktige faktorer for å unngå slike
hendelser. Med god organisering mener HSN i denne sammenheng at; det er en klar sammenheng
mellom Risiko og sårbarhets analyser (ROS), det daglig arbeid for å sikre at det fysiske og psykososiale
arbeidsmiljøet innfris (HMS) og at det er en klar plan for hvordan kriser som likevel måtte oppstå skal
håndteres.
Rektor har det overordnede ansvaret for HMS, informasjonssikkerhet og beredskap. Alle ledere ved
HSN har ansvar for HMS, informasjonssikkerhet og beredskap innen sine ansvarsområder. Overordnet
systemansvar og særlig ansvar er fra 1.1.2017 fordelt slik:
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1. Systemansvar for informasjonssikkerhet, beredskap og kriseledelse er lagt til
infrastrukturavdelingen.
2. Systemansvar for HMS, knyttet til det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er lagt til personal- og
organisasjonsavdelingen.
3. Systemansvar for kommunikasjon er lagt til kommunikasjonsavdelingen i rektors stab.
4. Avdeling for infrastruktur har et særlig ansvar for fysisk sikring av infrastruktur som eiendom,
sentralbord, IT, dokument og informasjonsforvaltning.
5. IT-avdelingen har et særlig ansvar for informasjonssikkerhet og beredskap i de ulike ITsystemene.
6. Avdeling for utdanning og studiekvalitet har et særlig ansvar for informasjonssikkerheten i de
studieadministrative systemene og sikkerhet og beredskap i studentens læringsmiljø.
7. Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering har et særlig ansvar for
informasjonssikkerheten i forskningen og sikkerhet og beredskap i inn- og utvekslingsopphold
for studenter og ansatte.
Med bakgrunn i anbefalinger gitt i styresak 22/15 oppretter rektor med dette et beredskaps- og
sikkerhetsutvalg for å styrke samvirket i utviklingen av HMS, informasjonssikkerhet og beredskap, med
sammensetning og mandat som gjengitt nedenfor. Utvalget skal, med bakgrunn i styrets føringer, gi
retning og prioritering for utvikling av sikkerhet- og beredskapsarbeidet ved HSN.
Formål, mandat og sammensetning, for Beredskaps- og sikkerhetsutvalget ved Høgskolen i SørøstNorge
Formål
Utvalget skal sikre et godt samspill mellom informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeidet.
Utvalget skal være en pådriver og koordinator samt sikre at det systematiske arbeidet på områdene er
integrert i virksomheten i alle ledd.
Mandat
1. Godkjenne årlig øvelsesplan for sikkerhet- og beredskapsøvelser.
2.

Årlig gjennomgang av overordnet ROS-analyse innenfor informasjonssikkerhet, HMS og
beredskapsarbeidet.

3.

Få seg forelagt oversikt over øvrige ROS-analyser som er foretatt innenfor informasjonssikkerhet,
HMS og beredskapsarbeidet.

4.

Gjennomgå systemene for informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeid årlig for å sikre at
systemet fungerer som forutsatt; gjennomgang av årsplaner og overordnede mål, foreslå nye tiltak
på institusjonsnivå for å sikre at HSN når målene og vurdere om rutinene tilfredsstiller de ulike
kravene.

5.

Få seg forelagt oversikt over alle avviksmeldinger, alvorlige sikkerhetshendelser og varslinger av
kritikkverdige forhold samt gjennomførte tiltak og forbedringspunkt som følge av disse.

6.

Foreslå forbedringer knyttet til informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeidet basert på
revisjoner, ROS-analyser med tiltaksplaner og oversikt over avvik og varslingene.

7.

Ta stilling til nødvendige informasjonstiltak (intranett, brosjyrer, kampanjer mm.) innenfor
informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeidet.
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8.

Utarbeide en årlig rapport om informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeidet som legges fram
for HSNs ledergruppe i desember og høgskolestyret i januar.

Sammensetning, ledelse og sekretariat
Utvalget har følgende sammensetning:
Infrastrukturdirektør (leder).
Personal- og organisasjonsdirektør (nestleder)
Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Viserektor for utdanning og studiekvalitet
Leder av Kommunikasjonsavdelingen
Leder av IT- avdelingen
Leder av Eiendomsavdelingen
Hovedverneombud
Direktør for infrastruktur leder utvalgets møter.
Personal- og organisasjonsdirektør leder utvalgets møter i leders fravær.
Observatører kan innkalles ved behov, og gis talerett i møtene.
Infrastrukturdirektør og personal- og organisasjonsdirektør sørger for sekretariat for utvalget.
Møter.
Leder innkaller til første konstituerende møte i utvalget.
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget møtes etter behov, men minst en gang hvert semester.
Årshjul.
Januar:
Mars/april:
Oktober:
Desember:

Rapport om informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeid til høgskolestyret
Møte i beredskaps- og sikkerhetsutvalget
Møte i beredskaps- og sikkerhetsutvalget
Rapport om informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeid til HSNs ledergruppe

Rapportering.
Beredskap og sikkerhetsutvalget rapporterer til rektor.

Petter Aasen
rektor
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