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Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dato: 13.06.2019 kl. 10:00
Møtet ble holdt: USN, campus Ringerike

MØTEPROTOKOLL
___ ___

Tilstede: Rune Nilsen, Tine Rørvik, Thomas Moser, Marit Gunda Gundersen Engeset,
Øyvind Reidar Bakke Reier, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Kristin Saga, Vegard
Nilsen, Tora Berg Hatlestad

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Sverre Gotaas (ingen vara møtte)

Saksliste

Informasjonsutveksling

Rektor og styreleder informerte om:
• Den første doktorkreeringsseremonien ved USN ble avholdt 26.04.2019. Seremonien besto

av prosesjon, musikk, taler, en kort presentasjon av alle doktorandenes avhandlinger, og
overrekkelse av diplom/vitnemål som seremoniens høydepunkt. Arrangementet ble avsluttet
med en mottakelse for kandidatene med deres inviterte gjester, rektorat, dekanat og øvrig
fagmiljø. Dette vil bli et årlig arrangement.

• Nytt styre ved USN for perioden 01.08.2019 til 31.07.2023, jf. også første meldingssak i
innkallingen. I ettertid har Sverre Gotaas dessverre trukket seg som styreleder og
styremedlem, og USN avventer nå ny oppnevning fra departementet.

• Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 5. juni. Dagsorden for møtet var;
Dialog om utviklingsavtalen, Måloppnåelse og sentrale tema som Kvalitet i høyere utdanning
og forsking, Samarbeid med omverdenen, Digitalisering og God ressursbruk og forvaltning.
Fra USN deltok rektor, prorektor, styreleder, Kristin Saga, Marit G. G. Engeset, Tora Berg
Hatlestad, stabssjef, studiedirektør AUS og kommunikasjons- og markedsdirektør.
Departementet kommer med skriftlig tilbakemelding til universitetet fra møtet.

• Statsråd Nybø har signalisert at hun kommer til å utfordre sektoren til en klima- og
miljødugnad. Sektoren skal selv finne frem til gode parametere som uh-sektoren kan
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benchmarke hverandre på, i forbindelse med klima og miljø. Denne saken kommer høsten 
2019. 
 

• NOKUT besøkte USN 1.-2. april i forbindelse med tilsyn med kvalitetsarbeidet ved 
universitetet. USN har tidligere sendt inn dokumentasjon om kvalitetssystemet. Universitetet 
har nå mottatt en rapport knyttet til det periodiske tilsynet, til gjennomsyn og sjekk av evt. 
faktafeil. 
 

• Universitets- og høgskolerådets (UHRs) representantskapsmøte 28.-29. mai, hvor temaene, 
foruten de mer forretningsmessige sakene, bl.a. var Avrapportering fra UHRMOT og 
Presentasjon av ny norsk forskningsråd i Brussel. Den økonomiske fordelingsmodellen i 
sektoren ble også behandlet. På rektormøtet i forkant av representantskapsmøtet, vedtok 
rektorene en uttalelse om autonomi med utgangspunkt i situasjonen ved Nord universitet. 
 

• Det er stor aktivitet og engasjement rundt arbeidet med den regionale forankringen 
(«koblingsboksene») rundt alle campuser i USN. 
 

• USN strategiseminar 2019 for alle ledere med personalansvar ved USN, studentdemokratiet 
og tjenestemannsorganisasjonene. Det var mye positivt engasjement i diskusjonene rundt 
resultater, strategier og tiltak. 
 

• Rektor redegjorde for status for dialogen med Telemarksforsking rundt mulig sammenslåing. 
Dekan HH, Hans Anton Stubberud er foreslått fra USN og nå valgt inn i Telemarksforsking sitt 
styre som USNs representant i styret. 
 

• Status for samarbeidet med Vestre Viken Helseforetak. Det arbeides nå med en 
intensjonsavtale mellom Vestre Viken/Sykehuset i Drammen, Buskerud fylkeskommune og 
USN. Avtalen vil bli lagt frem som orienteringssak for styret i neste møte. 
 

• Lied-utvalget la sitt møte 15.05.2019 til USN, bl.a. for å få konstruktive innspill til sitt arbeid 
om hva videregående opplæring og høyere utdanning kan gjøre for å lette overgangen for 
studentene. Lied-utvalget er oppnevnt av regjeringen for å vurdere om dagens modell for 
videregående opplæring fortsatt er den beste eller om den bør fornyes. 
 

• Helhetlig struktur i norsk utdanningssystem. I den nye fagskoleloven er fagskolene nå gitt 
status som høyere yrkesfaglig utdanning, på nivå over videregående skole. Fylkene Telemark, 
Buskerud, Vestfold, Akershus, Oppland og Østfold har etablert Høyere yrkesfaglig utdanning 
as, og har nå søkt NOKUT om å få akkreditere bachelorstudier. Rektor mener det utfordrer 
intensjonene i Strukturreformen og Kvalitetsreformen, og vil etterlyse politisk styring på 
området. 
 

• Status for arbeidet med en mulig senterdannelse knyttet opp til bærekraftig 

samfunnsutvikling. 

 

• Status for arbeidet rundt campus Bø og kulturhuset Gullbring. Det arbeides med ulike 

løsninger for en avklaring om mulig eierskap til kulturhuset. 

 

Vedtakssaker 

39/19 19/00812-5 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.06.2019. 

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 08.03.2019 
4 
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40/19 19/04651-4 Delårsregnskapsrapport 1. tertial 2019 4 

41/19 19/05495-2 Kjøp av aksjer i kompetansesenter for miljø og helse 4 

42/19 19/06241-1 Rapport fra SDSN for studieåret 2018/19 5 

43/19 18/05959-4 Årsrapport for vernetenesta ved USN 2018 5 

44/19 17/08462-7 
Oppnemning av representantar til klagenemnda ved Universitetet i 

Søraust-Noreg 
6 

45/19 19/04622-5 

Foreløpig innmelding av gradsgivende studier for studieåret 2020/21 - 

fastsettelse av studietilbud for internasjonale søkere og studier med 

våropptak 

7 

46/19 19/06341-1 Premisser for utvikling av studieporteføljen ved USN 7 

47/19 19/05391-1 
Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-

Norge 
8 

48/19 19/06048-1 Etablering av dr.philos-grad 8 

49/19 19/06320-1 Demokrati og medbestemmelse i USN 9 

50/19 19/05605-2 
Ansettelsessak - Kallelse av professor II i Curriculum Innovation - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd 
10 

Orienteringssaker 

6/19 19/06073-1 Orientering om årets søkartal 10 

7/19 19/06357-1 Læringsmiljøutvalget - Oppdatering av midler for forsinket sensur 10 

8/19 18/00930-44 Riksrevisjonens beretning for 2018 10 

9/19 19/03483-4 Finansieringsmodell for fellesinvesteringer digitalisering 10 

10/19 18/11083-3 ARK ved USN i 2019 – en foreløpig orientering 10 

11/19 19/06390-1 Revidert strategidokument 2017-2021 11 

12/19 19/05541-2 
Orientering om arbeidsgruppen UHRMOT og kartlegging av mobbing 

og trakassering i sektoren 
11 

Meldingssaker 

3/19 19/00851-3 Meldingssaker til styremøtet 13.06.2019 11 

    

USN, campus Ringerike, 13.06.2019 

 

Petter Aasen 

rektor  
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Vedtakssaker 

39/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.06.2019. 

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 08.03.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 39/19 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.06.2019. 

Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 08.03.2019. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.06.2019. 
Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 08.03.2019. 

 

 

 

40/19 Delårsregnskapsrapport 1. tertial 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 40/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 21/19 

 

Forslag til vedtak 

Regnskapet for 1. tertial 2019 med ledelseskommentarer, kontantstrømoppstilling, noter og 

internregnskap tas til etterretning. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Regnskapet for 1. tertial 2019 med ledelseskommentarer, kontantstrømoppstilling, noter og 
internregnskap tas til etterretning. 

 

 

 

41/19 Kjøp av aksjer i kompetansesenter for miljø og helse 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 41/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 22/19 
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Forslag til vedtak 

Styret vedtar å kjøpe aksjer i Nasjonalt Kompetansesenter for miljø og helse for inntil kr 50 000,-. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret vedtar å kjøpe aksjer i Nasjonalt Kompetansesenter for miljø og helse for inntil kr 50 000,-. 

 

 

 

42/19 Rapport fra SDSN for studieåret 2018/19 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 42/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 24/19 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar rapporten fra SDSN til etterretning. 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret tar rapporten fra SDSN til etterretning. 

 

 

 

43/19 Årsrapport for vernetenesta ved USN 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 43/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 20/19 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtek årsrapporten for vernetenesta ved USN 2018. 

 

 

Votering 
Samrøystes vedteke 

 

 

Vedtak 
Styret vedtek årsrapporten for vernetenesta ved USN 2018. 
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44/19 Oppnemning av representantar til klagenemnda ved Universitetet i 

Søraust-Noreg 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 44/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 18/19 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret oppnemner leiar og nestleiar for klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg for perioden 

1. august 2019 til og med 30. juli 2022.  

 

a. Styret nemner opp følgjande leiar: 

 Ingmar Nestor Nilsen 

 

b. Styret nemner opp følgjande nestleiar: 

 Hugo Abelseth 

 

2. Styret oppnemner studentrepresentantar til klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg for 

perioden 1. august 2019 til og med 30. juli 2020.  

 

a. Styret oppnemner følgjande studentrepresentantar til klagenemnda etter forslag frå 

Studentparlamentet: 

 

Faste studentrepresentantar: 

Poja Nademian    Camilla Rønnevik 

 

Vararepresentantar: 

Erland Lønnerød    Synnøve Hasslan 

 

 

Votering 
Samrøystes vedteke 

 

 

Vedtak 
1. Styret oppnemner leiar og nestleiar for klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg for 

perioden 1. august 2019 til og med 30. juli 2022. 
 

a. Styret nemner opp følgjande leiar: 
Ingmar Nestor Nilsen 
 

b. Styret nemner opp følgjande nestleiar: 
Hugo Abelseth 

 
2. Styret oppnemner studentrepresentantar til klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg for 

perioden 1. august 2019 til og med 30. juli 2020. 
 
a. Styret oppnemner følgjande studentrepresentantar til klagenemnda etter forslag frå 

Studentparlamentet: 
 
Faste studentrepresentantar: 
Poja Nademian    Camilla Rønnevik 
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Vararepresentantar: 
Erland Lønnerød    Synnøve Hassian 

 

 

 

 

45/19 Foreløpig innmelding av gradsgivende studier for studieåret 2020/21 - 

fastsettelse av studietilbud for internasjonale søkere og studier med 

våropptak 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 45/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 22/19 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar studieporteføljen for studietilbud som skal lyses ut for internasjonale søkere som angitt 

i vedlegg 1. 

 

2. Styret vedtar studieporteføljen for studietilbud som skal lyses ut med opptak i vårsemesteret som 

angitt i vedlegg 2. 

 

3. Styret tar innmeldingen av gradsgivende studieprogram som angitt i vedlegg 3 og øvrig informasjon i 

saken til orientering, med de merknader som fremkommer av protokollen til møtet. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
1. Styret vedtar studieporteføljen for studietilbud som skal lyses ut for internasjonale søkere som 

angitt i vedlegg 1. 
 

2. Styret vedtar studieporteføljen for studietilbud som skal lyses ut med opptak i vårsemesteret 
som angitt i vedlegg 2. 

 
3. Styret tar innmeldingen av gradsgivende studieprogram som angitt i vedlegg 3 og øvrig 

informasjon i saken til orientering. 
 

 

 

46/19 Premisser for utvikling av studieporteføljen ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 46/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 27/19 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar de seks premissene som vesentlige forutsetninger for videre utvikling av 

studieporteføljen 

2. Styret ber rektor om å følge opp premissene gjennom tiltakene som er foreslått i saken 
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Kommentarer: 

• Redaksjonell endring; sikre at FNs bærekraftmål innarbeides i alle studieprogram. 

• Fokus på prosess og bred medvirkning i fagmiljøene når arbeidet nå skal i gang. 

• Fastsette definisjonen av entreprenørielt universitet. Studentene må ha bærekraft med som en 
naturlig del av tenkningen når de uteksamineres. 

• Opprettholde og styrke studiestedenes attraktivitet gjennom spesialisering. 

• Premissene 3 og 5 bearbeides formuleringsmessig, slik de får samme form som andre premissene.  
 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
1. Styret vedtar de seks premissene som vesentlige forutsetninger for videre utvikling av 

studieporteføljen med de kommentarer som fremkom i møtet. 
 
2. Styret ber rektor om å følge opp premissene gjennom tiltakene som er foreslått i saken. 

 

 

 

47/19 Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-

Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 47/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 23/19 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge fastsetter forskrift om endring i forskrift om studier og 

eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

2. Endringene trer i kraft straks forskriften kunngjøres. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
1. Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge fastsetter forskrift om endring i forskrift om studier og 

eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
 

2. Endringene trer i kraft straks forskriften kunngjøres. 
 

 

 

48/19 Etablering av dr.philos-grad 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 48/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 25/19 
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Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til opprettelse av graden Doctor Philosophiae (dr. philos) ved Universitetet i 

Sørøst-Norge 

 

2. Styret gir sin tilslutning til fremlagte utkast til forskrift, jf. vedlegg 1, med de merknader som 

fremkommer i møtet. 

 

Styret ber om at forskrift for graden Doctor Philosophiae (dr. philos.) fremlegges for endelig vedtagelse i 

styremøtet i november 2019.  

 

 

Merknad: 
Til § 6. Krav til avhandlingen (5); Arbeider eldre enn 10 år skal normalt ikke godkjennes som del av 
avhandlingen. Det bør ikke være tidsmessige begrensninger, men relevansen må være avgjørende. 
 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
1. Styret gir sin tilslutning til opprettelse av graden Doctor Philosophiae (dr. philos) ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. 
 

2. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte utkast til forskrift, jf. vedlegg 1, og med 
merknaden som fremkom i møtet. 

 
1. Styret ber om at forskrift til graden Doctor Philosophiae (dr. philos) fremlegges for endelig 

vedtak i styremøtet i november 2019. 

 

 

 

49/19 Demokrati og medbestemmelse i USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 49/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 26/19 

 

Forslag til vedtak 

Styret slutter seg til saksfremstillingen og ber rektor vurdere etablerte strukturer og prosedyrer som skal 

styrke formelle medbestemmelses prosesser hjemlet i Hovedavtalen i Staten, og utrede egnede modeller 

for kollegiale organ innenfor premissene som fremgår av saken. Vurderingen og utredningen av 

opprettelse av kollegiale organ med rektors forslag til modeller, mandat, sammensetning, kostnader mv., 

legges fram for styret til behandling i høstsemesteret. 

 

 
Innspill: 

• Styret er positive til rektors initiativ og forutsetter bred involvering i det videre arbeidet. 
 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak 
Styret slutter seg til saksfremstillingen med de innspill som kom i styret, og ber rektor vurdere 
etablerte strukturer og prosedyrer som skal styrke formelle medbestemmelsesprosesser hjemlet i 
Hovedavtalen i Staten, og utrede egnede modeller for kollegiale organ innenfor premissene som 
fremgår av saken. Vurderingen og utredningen av opprettelse av kollegiale organ med rektors 
forslag til modeller, mandat, sammensetning, kostnader mv., legges fram for styret til behandling 
i høstsemesteret. 

 

 

 

50/19 Ansettelsessak - Kallelse av professor II i Curriculum Innovation 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 50/19 

 

 

Vedtak 
David Leat ansettes i midlertidig 20 % stilling som professor II i Curriculum Innovation ved USN fra 
15.09.2019 til 14.09.2021, med hjemmel i UH-loven § 6-3(4). 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

6/19 Orientering om årets søkartal 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 6/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 23/19 

 

7/19 Læringsmiljøutvalget - Oppdatering av midler for forsinket sensur 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 7/19 

 

8/19 Riksrevisjonens beretning for 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 8/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 19/19 

 

9/19 Finansieringsmodell for fellesinvesteringer digitalisering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 9/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 21/19 

 

10/19 ARK ved USN i 2019 – en foreløpig orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 10/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 20/19 
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11/19 Revidert strategidokument 2017-2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 11/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 28/19 

 

12/19 Orientering om arbeidsgruppen UHRMOT og kartlegging av mobbing og 

trakassering i sektoren 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 12/19 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 07.06.2019 24/19 

 

 

Styret tok opplysningene til orientering. 
 
 
 
 
Meldingssaker 

3/19 Meldingssaker til styremøtet 13.06.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 13.06.2019 3/19 

 

- Universitetet i Sørøst-Norge – Oppnevning av eksterne styremedlemmer for perioden 1.8.2019 til 
31.7.2023 
 
- Oppnevning av medlemmer i Forskningsutvalget for perioden 2019-2023 
 
- Protokoll fra UFU-møtet 14.02.2019 
 
- Protokoll fra UFU-møtet 21.03.2019 
 
- Protokoll fra UFU-møtet 09.05.2019 
 
- Protokoll fra UFU-møtet 24.05.2019 
 
- Referat fra Likestillingsutvalget (LIU) møte 16.11.2018 
 
- Ph.d.-kandidater studieåret 2018/19 
 
- Protokoll fra LMU-møtet 28.05.2019 
 
- Referat fra IDF-møtet 29.04.2019 
 
- Referat fra IDF-møtet 07.06.2019 
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Åremålsstilling som rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Saken i korte trekk

Saken gjelder styrets behandling av fremlagt forslag til utlysningstekst -100% åremålsstillingsom rektor
ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 01.01.2020 til 31.12.2023, beskrivelse av rekrutterings-og
ansettelsesprosessen og oppnevnelse av innstillingsutvalg.

Forslag til vedtak

1. USN lyser ut 100% åremålsstilling som rektor for en periode på fire år fra 01.01.2020. Forslag
til utlysningstekst godkjennes med eventuelle korrigeringer foretatt av styret.

2. Styret vedtar foreslåtte rekrutterings-og ansettelsesprosess.

3. Styret oppnevner innstillingsutvalg som skal gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater
for stilling som rektor ved USN. Utvalget avgir innstilling til styret som ansetter.

Styret oppnevner innstillingsutvalg som følger:

• Styreleder Tore Isaksen
• Eksternt styremedlem Kristin Saga
• Ansattrepresentant i styret –velges av og blant ansattes representanter i styret
• Én tjenestemannsrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i

fellesskap
• Studentrepresentant Tora Hatlestad
• Personal-og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug
• Representant for Amrop Delphi Liv S Bøe

Saksopplysninger

Regjeringen vedtok 19. juni 2015 at tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark
(HSN) fra 1. januar 2016 skulle organiseres som én institusjon under navnet Universitetet i Sørøst-Norge
(tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge). Kunnskapsdepartementet la til grunn at den nye institusjonen ble

Dokumentdato: 24.04.2019
Saksbehandler: Wigdis Nygren Nordhus
Saksnummer: 19/05042-1
Saksgang: Møtedato:
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Universitetet i Sørøst-
Norge
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etablert med ekstern styreleder og ansatt rektor. Ekstern styreleder og ansatt rektor ble i Meld. St. 18 

Konsentrasjon for kvalitet (2014-2015) foreslått som hovedmodellen ved universiteter og høyskoler. 

Begrunnelsen er at denne modellen legger til rette for rekruttering av de best kvalifiserte lederne. I 

Stortingsmeldingen er det understreket at store og komplekse organisasjoner som universiteter og 

høyskoler krever at ledelsen har betydelig erfaring og kompetanse i styring og ledelse. I tillegg er faglig 

legitimitet fremhevet som en forutsetning. Forslaget til ny hovedmodell ble vedtatt i Stortinget i juni 

2015.  

 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ble etablert i Kongelig statsråd 4. mai 2018. Nåværende 

åremålsperiode for rektor er fra 01.01.2016 – 31.12.2019.  

 

Jf. universitets- og høyskoleloven §10-1, skal rektor ansettes på åremål med mindre rektor er valgt etter 

§10-2. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Loven angir at ansettelsesprosessen skal sikre 

at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte gis mulighet til 

medvirkning og medbestemmelse. Styret bestemmer om det skal gis innstilling, og hvem som skal 

innstilles. 

 

Vedlagt følger forslag til utlysningstekst for ansettelse i åremålsstilling som rektor ved USN fra 

01.01.20120. I forslaget til vedtak inngår et punkt om rekrutterings- og ansettelsesprosessen, samt 

oppnevnelse av innstillingsutvalg som skal intervjue aktuelle kandidater og fremme innstilling for styret.  

 

Vurdering 

Det vises til statsansatteloven § 4 (1) vedrørende utlysning av ledige stillinger: 

 

Ledig stiling eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller tariff-

avtale. 

 

Det fremgår av universitets- og høyskoleloven § 10-1 at rektor skal ansettes på åremål med mindre rektor 

er valgt etter § 10-2. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. 

 

For å sikre at rektor fyller lovens krav om å ha «faglig og ledelsesmessig legitimitet» vektlegges 

vitenskapelig kompetanse på førsteamanuensisnivå og gjerne med professorkompetanse. Videre anses 

det viktig at kandidaten har solid og relevant toppledererfaring fra større kunnskapsorganisasjoner i 

akademia, næringsliv eller andre deler av offentlig sektor. Rektor skal videreutvikle og realisere 

universitetet ambisjoner, og erfaring med strategi, endrings- og omstillingsprosesser vil bli vektlagt. 

 

Det er inngått avtale med rekrutteringsfirma Amrop Delphi v/ partner Liv S Bøe som skal bistå i 

rekrutterings- og ansettelsesprosessen. Dette for på best mulig måte kunne søke og lete frem de gode 

kandidatene. Amrop Delphi vil i tillegg til å gjøre selvstendige søk, behandle mottatte søknader, 

gjennomføre tester og referansesjekk av aktuelle kandidater. Aktuelle kandidater vil fremkomme av 

søkerliste og innstilling som legges fram for styret.  

 

Samtidig fremkommer det av loven at styret bestemmer om det skal gis innstilling, og hvem som skal 

innstilles. Personalreglementet ved USN § 15 har inntatt følgende vedrørende innstillingsmyndighet ved 

ansettelse av rektor: 

 

Ved ansettelse av rektor, prorektor/viserektorer, dekaner, visedekan og instituttledere skal innstilling 

foretas av et innstillingsutvalg oppnevnt av styret, jf. UH-loven § 11-1 (3) og styrevedtak 16/05552-2. 

 

For å sikre en demokratisk og legitim ansettelsesprosess samt lovens krav om at studenter og ansatte skal 

bli hørt, foreslås det å sette ned et bredt sammensatt innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget har i oppgave 

å vurdere kandidatene og legge frem en innstilling for styret som fatter vedtak om ansettelse. Det tas 

sikte på ansettelse i styremøte 21.november 2019.  
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Det foreslås at styret oppnevner følgende personer til innstillingsutvalg for å gjennomføre intervjuer med 

aktuelle kandidater til stilling som rektor ved USN: 

 

• Styreleder Tore Isaksen 

• Eksternt styremedlem Kristin Saga 

• Ansattrepresentant i styret – velges av og blant ansattes representanter i styret 

• Én tjenestemannsrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap 

• Studentrepresentant Tora Hatlestad 

• Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E. Borhaug 

• Representant for Amrop Delphi Liv S Bøe 

 

Vedlagt følger forslag til utlysningstekst for ansettelse av rektor ved USN i åremålsstilling for en periode 

på fire år gjeldende fra 01.01.2020.  

 

 

 

Vedlegg:  
1. Forslag til utlysningstekst – rektor ved USN 

 

 

 

Tore Isaksen 

Styreleder 

 



UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE  
Ingress1 
 
 

Driftsenhet: USN 

Stillingstittel: Rektor - Universitetet i Sørøst-Norge 

Søknadsfrist: 06.10.2019  

Tiltredelse: 01.01.2020 

Kontaktpersoner for 
stillingen:  

Amrop Delphi v/ Partner Liv S Bøe 

Ref.nr. (Public 360): 19/05042 

 

Rektor - Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

 
Universitetet i Sørøst-Norge er blant Norges største universiteter og har en sterk profesjonsrettet 

og arbeidslivsorientert profil. Universitetet har omlag 19 000 studenter og 1700 ansatte. 

Universitetet i Sørøst-Norge er en flercampusinstitusjon med studiesteder i Vestfold, Drammen, 

Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland. 

 

Vi søker en rektor som vil videreutvikle og realisere universitetets ambisjoner om: 

▪ Å være en sentral læringsarena for våre studenter, gjennom praksisopphold, 

prosjektsamarbeid og ved at representanter fra arbeidslivet tar del i undervisningen på 

studiestedene i vår region.  

▪ At studentene møter det internasjonale faglige fellesskapet gjennom læremidler, 

internasjonale forelesere og studenter, og gjennom praksisopphold ved USNs 

partnerinstitusjoner i utlandet. 

▪ Å være en arena for anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning og at USNs forskning 

er internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av et tett samarbeid med samfunns- og 

næringsliv, både regionalt og nasjonalt. 

▪ Bidra med relevant kompetanse for næringsliv og offentlig sektor i regionen 

Universitetet har ett styre og én institusjonsledelse med ansatt rektor. Rektor er universitetets 

daglige leder med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten, i samsvar med 

de rammer og pålegg som styret fastsetter.  

 

Det søkes etter en toppleder som har  

▪ et sterkt ønske om å være med å videreutvikle universitetet som regional, nasjonal og 

internasjonal kunnskapsaktør 

▪ solid og relevant toppledererfaring fra større kunnskapsorganisasjoner i akademia, 

næringsliv eller andre deler av offentlig sektor 

▪ kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, politiske aktører og akademia i en nasjonal 
og internasjonal kontekst 

                                                
1 Ingressen legges automatisk inn i Jobbnorge. 



▪ formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (minimum doktorgrad) ved 

høgskole og universitet. Professorkompetanse vil være en fordel 

▪ erfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og 

nyskaping  

▪ erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser 

▪ gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter samt evne til å inspirere og utvikle 

ledergrupper og organisasjonskultur 

▪ styrke til å prioritere og ta beslutninger 

▪ god forståelse for institusjonens oppdrag og dens samfunnsmessige kontekst. 

▪ solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk 
 

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd i Statens 

pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no  

 

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet til å søke forlengelse etter offentlig 

utlysning. 

 

Andre opplysninger 
Tilsettingsorgan er styret for Universitetet i Sørøst-Norge. 
 
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for 
stillingen. 
 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er 

derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 

rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er 

kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk 

bakgrunn.  

 

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv 
om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik 
anmodning ikke tas til følge. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er 
utløpt.  
 
For nærmere opplysninger om stillingen kan Amrop Delphi v/ Partner Liv S Bøe, Telefon +47 23 33 
27 70 kontaktes.   
 
Slik søker du  
Vi ber søkere om å sende sin søknad, CV og vedlegg merket A002653 til kontakt@amropdelphi.no 
 
Søknadsfrist: 6.oktober 

 

 

 

http://www.spk.no/
mailto:kontakt@amropdelphi.no
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Budsjett og økonomioppfølging 2020

Saken i korte trekk

Regnskapsrapportering så langt i 2019, sammenholdt med prognoser for kommende budsjettår, viser en
mer marginal økonomisk situasjon enn det universitetet har hatt tidligere. I hovedsak skyldes dette økt
ressursinnsats og økte kostnader som ennå ikke synes å generere tilsvarende økte inntekter eller
bevilgninger. Dette utfordrer og skaper usikkerhet om størrelsen på universitetets økonomiske
handlingsrom for kommende periode. Det er vesentlig for universitetet at arbeidet med igangsatte tiltak
for å øke bidrags-/ oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA og EVU) og utdanningskvaliteten intensiveres.

Inneværende langtidsbudsjett går inn i de siste to årene med reduserte forpliktelser sammenlignet med
foregående perioder.

For øvrig omtaler saken enkelte vesentlige temaer for kommende budsjettprosess, herunder i påvente av
kommende forslag til statsbudsjett. Temaene følges opp i styremøtet i oktober i forbindelse med
orienteringen om forslaget til statsbudsjett og deretter fremleggelse av forslag til endelig budsjett for USN
i styremøtet i desember.

Avslutningsvis i saken omtales mulige endringer i intern budsjettfordeling for å styrke de økonomiske
insentivene for økt kandidatproduksjon og forskningsproduksjon.

Saksopplysninger

Nedenfor følger utvalgte temaer som vurderes som vesentlige forhold for budsjettprosessen 2020 og på
lengre sikt. Temaene er i stor grad basertpå prognoser og er derfor omtalt kortfattet og overordnet i
påvente av forslag til statsbudsjettet som presenteres 7. oktober i høst. Sakene vil deretter følges opp i
budsjettsaker til styret utover høsten, frem mot fremleggelse av forslag til endelig budsjett i desember.

Inntekter og kostnader i langtidsperioden 2017 –2021
Nedenfor følger en overordnet oversikt over inntekter fra bevilgninger og eksterne inntekter, sammenstilt
med driftskostnader fordelt på lønn, husleie og andre driftskostnader for langtidsperioden 2017 - 2021.
Prognosene for 2020 og 2021 baserer seg på framskriving av regnskapstall, korrigert for føringer i
budsjett. Beløp er inkludert pris- og lønnsvekst (+2,8 %) og korrigert for ABE trekk (-0,5 %).
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Saksbehandler: Terje Thomassen
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Følgende bemerkes: 

- Prognosen viser at universitetets avsetninger kan bli negativ fra utgangen av 2020 (avsetningen 

var redusert til 160 mill kroner pr 1 tertial i år, jfr styresak juni). Dette tillates ikke av 

Kunnskapsdepartementet og korrektive tiltak må settes inn. 

- Hovedårsaken til den negative utviklingen er at den økte ressursinnsatsen, dvs økte kostnader, så 

langt ikke har medført økte inntekter (verken tildelte eller opptjente). Sterkest har veksten vært i 

lønnskostnader og lønnsgraden øker fra 65 til 70 % i perioden (lønnsgraden var 75 % 

regnskapsrapportering til styret i juni) 

- 1,3 % av inntektsøkningen skyldes økt utdannings- og forskningsproduksjon. Legges pris- og 

lønnsvekst til, viser prognosen en beregnet nedgang i basisfinansieringen på tilnærmet 0,5 % fra 

2020 grunnet ABE trekk og ikke tildeling av nye finansierte studieplasser 

- Eksterne inntekter er prognostisert med en viss grad av forsiktighet basert på utviklingen så langt. 

Allikevel er den prognostiserte økningen i eksterne inntekter betydelig når man ser den i tillegg til 

økningen som kom i 2018. 

- Nest nederst i tabellen vises endringene i avsetningene dersom gjennomstrømningen til USN økte 

til nivå med sammenlignbare institusjoner (+69 mill kroner), alternativt vises på nederste linje 

kostnadsreduksjoner som må til for ikke å overstige endringene i bevilgningen mot slutten av 

perioden. 

 

Selv mindre økninger i gjennomstrømningen innen utdanning (studiepoeng pr student) vil gi vesentlige 

positive bidrag til universitetets økonomiske situasjon. Nedenfor er det gjort en sammenligning med 

andre institusjoner, samt beregnet utslaget dersom USN kom opp til tilsvarende gjennomstrømming. I 

oversikten er det også beregnet effekten av 10 % økning i gjennomstrømmingen for USN. 
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Tabellen viser at USN ville få en økning i bevilgningen i størrelsesorden 69 - 85 mill kroner dersom 

gjennomstrømningen økte til samme nivå som sammenlignbare institusjoner eller med 10 %.  

 

Tiltak for å redusere risiko for merforbruk 

Fakultetene har budsjettert med å gjennomføre utsatt virksomhet for tilnærmet 60 mill kroner i 2019. 

Budsjettene viser også en planlagt jevn gjennomføring av eksternfinansierte aktiviteter (BOA og EVU) 

gjennom budsjettåret. Budsjettene inneholder også enkelte vesentlige avsetninger i tredje tertial. 

Regnskapet 1 tertial viste en vesentlig lavere aktivitet i eksterne aktiviteter enn budsjettert, hvilket 

medførte lavere inntekter. Videre var en vesentlig del av utsatt virksomhet godskrevet, dvs finansiert ved 

nedskriving avsetningene. Den stramme økonomiske situasjonen kan dermed i noe grad endre seg mot 

årsslutt, dersom fakultetene tar igjen arbeidet innen eksternfinansiert virksomhet og oppnår budsjetterte 

inntekter. Usikkerheten er derimot såpass stor at det bør vurderes å pålegge fakultetene samlet å avsette 

5 % (5 % = 131/2 244 mill kroner, jf prognosen tidligere) av gjenstående budsjettmidler i en buffer. Rektor 

ved økonomidirektør vil gå i dialog med fakultetene om dette. 

 

Budsjettene inneholder også enkelte vesentlig større budsjettposter i tredje tertial i forhold til første og 

andre tertial. Det er budsjettert med at eksternfinansierte aktiviteter (BOA) skal gjennomføres jevnt 

gjennom budsjettåret. Usikkerheten er først og fremst knyttet til om fakultetene har kapasitet til dette, å 

gjennomføre såpass mye utsatt virksomhet, samtidig med inneværende års aktiviteter, herunder 

eksternfinansiert virksomhet. 

 

Det er vesentlig at arbeidet i eksternfinansierte prosjekter gjennomføres iht planer og inngåtte avtaler. 

Frigjort og ledig kapasitet må søkes satt inn i inntekts- og bevilgningsøkende aktivitet. 

 

Utdanning og arbeid med utdanningskvalitet må skjermes for direkte kostnadsreduksjoner. I stedet må 

arbeid med tiltak for å øke utdanningskvalitet og gjennomstrømning intensiveres. 

 

Føringer i Langtidsbudsjettet 2017 – 2021 

Strategiske tiltak 

Langtidsbudsjettet fram mot 2021 ble behandlet og vedtatt av styret i desember 2017 (14. des). 

Langtidsbudsjettet tok høyde for en forsiktig vekst i bevilgningene, men med ambisjoner om å øke 

innsatsen innen eksternfinansierte aktiviteter (BOA). Usikkerhet om tidspunkt for akkreditering som 

universitetet gjorde at allerede igangsatte eller vedtatte strategiske tiltak ble lagt inn i budsjettet, men det 

ble utvist forsiktighet med å legge inn nye tiltak fra 2020. Herunder ble det tatt høyde for endret 

innretning ved eventuell videreføring fra 2020 innen kompetanseutvikling, BOA satsning, markedsarbeid, 

digitalisering og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Nedenfor følger strategiske tiltak som 

vedtatt av styret i langtidsbudsjettet. 
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Som det fremkommer av oversikten reduseres forpliktelsene i langtidsbudsjettet fra kommende 

budsjettår. Det må allikevel tas høyde for at en ny utviklingsavtale med KD fra 2020 vil kreve avsetninger 

ut perioden. 

 

Strategisk reserve 

Den økonomiske situasjonen som redegjort for tidligere i saken viser derimot en vesentlig høyere vekst i 

driftskostnadene enn langtidsbudsjettet tok høyde for. Inntektene ligger også noe over langtidsbudsjettet 

men ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadsveksten. I budsjettet for 2019 er det lagt inn en strategisk 

reserve på 72 mill kroner, hvorav 20 mill kroner er øremerket fakultetene til tilbakebetaling innen 

budsjettåret 2022 (jfr revidert budsjett 2019). 

 

Størrelsen på strategisk reserve og avsetninger til strategiske tiltak anbefales videreført, og innen enkelte 

områder styrket. Tiltak for å sørge for en bedre budsjettbalanse må først og fremst gjøres innen drift. I 

tillegg til igangsetting av kostnadsbesparende og inntektsøkende tiltak, vurderes det å foreslå endringer i 

budsjettfordelingen for å styrke insentivene for økt kandidatproduksjon og forskningsproduksjon (BOA/ 

RBO). 

 

Økonomisk bærekraft i studieporteføljeutviklingen 

USN har valgt å legge SEFØ modellen til grunn for sin studieporteføljeutvikling (Strategi, Etterspørsel, 

Faglig og Økonomisk bærekraft). Økonomiske beregninger har i hovedsak vært foretatt på program- og 

porteføljenivå. For studieåret 2018/19 viste beregningen at fakultet HSs studieportefølje ikke var 

økonomisk bærekraftig. Siden da har både fakultet HiU og HS hatt negativt regnskapsresultat (1. tertial 

2019). For å sikre økonomisk bærekraftig utvikling må beregningene fremover omfatte direkte og 

indirekte kostnader (administrasjon, lokaler og infrastruktur) pr fakultet og pr campus (jf prinsippene for 

studieporteføljeutvikling og SEFØ modellen). Det skal utarbeides fordelingsnøkler for direkte og indirekte 

kostnader. Fagstrategiske begrunnelser må legges til grunn for eventuelt manglende dekning av indirekte 

kostnader. Over tid må aktivitet dekke både direkte og indirekte kostnader. 

 

Økonomisk bærekraften på institusjonsnivå ivaretas ved tertialrapporteringene av eksternregnskapet til 

styret, herunder med oversikt over endringer i avsetningene. 

 

Fra fireårig- til femårig lærerutdanning 

Med utgangspunkt i finansieringssystemet til KD vil et femte studieår i lærerutdanningen koste USN 49 

mill kroner (forutsetning: kostnad= fullfinansiert studentkategori D) ved oppstart med 325 

heltidsstudenter. 28 mill kroner av dette må regnes som basiskostnader og må forutsettes finansiert ved 

økt bevilgning ved tildeling av studieplasser. Det vises til regjeringens uttalelse i statsbudsjettet for 2019: 

«Behovet for midlar til å finansiere det femte studieåret slår ut hausten 2021 for dei studentane som 

starta hausten 2017. Regjeringa vil derfor i statsbudsjettet for 2021 foreslå å løyve midlar til dei 

institusjonane som tilbyr det femte året i grunnskolelærarutdanningane.» 

 

Resterende del av finansiering, 21 mill kroner, tilkommer trolig ikke før etter 2 år som følge av uttelling i 

finansieringssystemet til KD. Det innebærer en merkostnad for USN på 42 mill kroner i perioden 2021 – 

2022, ved oppstart fra høsten 2021. Endringen fra fireårig til femårig utdanning innebærer også økte 
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kostnader ved økning av fagmiljøets kompetanseprofil fra 20 til 50 % førstekompetanse (hvorav 10 % 

professor), samt trolig økte praksiskostnader. KDs kategorifinansiering skal dekke krav til kompetanse og 

praksiskostnader. Endring til femårig gjennomgående utdanning er derimot en såpass vesentlig endring, 

at det må vurderes å fremme krav til KD om kategoriendring. Vi er i dialog med andre institusjoner i 

beregninger og vurderinger omkring dette. 

 

Dersom KD ikke øker bevilgningene for innføring av et femte studieår fra 2021, vil USN måtte gå inn i en 

krevende prioritering hvor annen aktivitet må vurderes legges ned. 

 

Campusutvikling 

I Langtidsbudsjettet til Infrastruktur er det ikke lagt opp til vesentlige økte husleiekostnader i perioden 

fram til og med 2021. Pågående og nye campusutviklingsprosjekter ble behandlet i styremøtet i oktober 

2018. Siden etableringen av HSN/ USN har tilnærmet en 1/3 av veksten i bevilgningen gått til økte 

kostnader til lokaler som følge av vekst i faglig virksomhet. Det må utvises varsomhet med å øke 

universitetets faste kostnader til lokaler og dreie fokus mot arealeffektivisering for resterende del av 

langtidsperioden. Økt bevilgning som følge av resultater fra utdanning og forskning (2 års etterslep i 

finansieringssystemet) må først og fremst konsolideres mot økningen i faglig virksomhet. 

 

Investeringer 

Universitetet har investert i varige driftsmidler for omkring 60 – 70 mill kroner årlig siden 

fusjonstidspunktet. Fakultet HS bygger SIM senter på campus Vestfold. Investeringer i vitenskapelig utstyr 

er foreløpig beregnet til å utgjøre 7,5 mill kroner, og må innarbeides i budsjettet for 2020. Investeringen 

må finne en finansieringsløsning basert på øremerkede utstyrsmidler til helse, infrastrukturmidler og 

tilskudd fra styret. 

 

Budsjettforslag 2020 – satsningsforslag utenfor rammen 

I oktober 2018 fremsendte USN sine satsningsforslag utenfor rammen til Kunnskapsdepartementet. 

Dersom satsningene imøtekommes vil dette fremkomme i forslag til statsbudsjett, eventuelt senere i 

endelig tildelingsbrev. I enkelte tilfeller kan satsninger også følges opp i revidert nasjonalbudsjett neste år. 

USN meldte inn følgende satsninger til statsbudsjettet 2020 (kort oppsummert med budsjetteffekt): 

 
 

 

Vurdere endringer i budsjettfordelingen 

USN etablerte en felles budsjettfordelingsmodell i forbindelse med etablering av nye felles 

organisasjonsstruktur fra budsjettåret 2017. Basisfinansieringen utgjør en vesentlig del av 

rammetildelingen til fakultetene, tilnærmet 65 %. I perioden har det vært fokus fra styret og 

organisasjonen for øvrig, å øke både kandidatproduksjon, gjennomstrømming (studenter som lykkes på 

normert tid) og forskningsproduksjonen (spesielt eksternfinansierte aktiviteter innen bidrag og oppdrag 

BOA). Resultatene så langt viser en svak positiv tendens, men det må vurderes å endre 
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budsjettfordelingen noe i forhold til å øke de økonomiske insentivene for kandidatproduksjonen og 

forskningsproduksjonen (BOA/ RBO). 

 

Foreløpig simuleringer viser at en økning av uttelling for forskningsproduksjon (RBO) på 20 %, samt en 

økning i uttelling for kandidatproduksjon fra 59,5 til 70 % synes å gi ønskede økonomiske effekter. Samlet 

tildeling til fakultetene holdes tilnærmet på samme nivå ved å redusere basissatsen ned mot 55 %. 

Basisfinansieringen av rammetildelingen utgjør ved denne simuleringen (2019 tildelingen) i overkant av 60 

%. Det må foretas ytterligere simuleringer for å vurdere eventuelt resultateffektene. 

 

Eventuelle forslag til endringer i budsjettfordelingen vil fremmes i styremøtet i oktober. Budsjetteffekt i 

2020, eventuelt fra 2021 vil da også måtte vurderes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  
 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Revidert strategidokument 2017 - 2021

Saken i korte trekk

På grunnlag av signaler fra det forrige styret har rektor gjennomført en redaksjonell revisjon,
tydeliggjøring og sammenfatning av universitetets vedtatte institusjonelle strategier for 2017 - 2021.
Utkastet til revidert strategidokument ble lagt frem i styremøtet 13.06.19 som orienteringssak. Signalene
som ble gitt i møtet ga støtte til arbeidet som var gjennomført. For å gi nytt styre mulighet til å gi føringer
for arbeidet frem mot endelig behandling i styrets oktobermøte legges saken nå frem til orientering.

Saksopplysninger

USN står foran store utviklingsoppgaver. Dette gjelder kvalitet både i den faglige og administrative delen
av virksomheten. I slike prosesser skal strategidokumentet angi mål og retning for virksomheten og slik
sett legge føringer for prioriteringer som universitetets ledelse må håndtere i den daglige driften. Dagens
strategidokumenter er mange og omfangsrike. Hovedårsaken er at de ble skrevet nært det pågående
fusjonsarbeidet i en tid da organisatorisk og kulturell konsolidering var avgjørende hensyn. I dag er
situasjonen en annen og behov for effektive og samlende endringsprosesser avgjørende. Styret har derfor
ved flere anledninger signalisert at bærende elementer i strategien ikke kommer klart nok frem i dagens
dokumenter. Dette gjelder spesielt styrets ambisjoner for oppfølging av FNs bærekraftsmål, den
samfunnsforankrede og entreprenørielle profilen og fokuset på arbeidslivsintegrering. At strategiene er
mange og omfangsrike med betydelig overlapping, har også skapt implementeringsutfordringer.

På grunnlag av signalene fra styret har rektor derfor nedsatt et sekretariat som nå har ferdigstilt sitt
utkast til revidert strategidokument i tråd med mandatet som ble gitt. Utkast til revidert
strategidokument er behandlet i ledergruppen og lagt frem for ledelse og tillitsvalgte i årets
strategiseminar. Tilbakemeldingene er samstemte i at retningen i de gamle strategidokumentene er intakt
og at det nye, komprimerte formatet er tydeligere og enklere å forholde seg til. Det tidligere styret sluttet
seg til de redaksjonelle endringene og tydeliggjøringen i sitt møte i juni.

Forutsatt styrets tilslutning vil det reviderte strategidokumentet erstatte:
• Strategi 2017 –2021
• Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet
• Forskningsstrategi
• EU-strategi
• Strategi for internasjonalisering
• Strategi for regional forankring

Dokumentdato: 29.08.2019
Saksbehandler: Per Eirik Lund
Saksnummer: 19/06390-2
Saksgang: Møtedato:

Styret ved
Universitetet i Sørøst-
Norge

13.09.2019

SAKSFREMLEGG
___ ___
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Arbeidet med å korte ned fra seks til ett dokument er løst ved å ta ut alle mål og tiltak som er helt eller 

delvis overlappende, som er selvsagte eller som på annet vis ikke er meningsbærende. Dessuten er alle 

tiltak tatt ut. Årsaken til at dette grepet foreslås er at dagens praksis med «tiltak» i strategiene innebærer 

at nødvendige endringer på operativt nivå evt. må legges frem for styret. For det andre gir det et for 

operativt preg på dokumentet. Det foreslås at rektor i stedet vedtar årlige institusjonelle prioriteringer og 

at disse utgjør grunnlaget for arbeidet med handlingsplaner i alle fakultet og avdelinger. 

Kunnskapsgrunnlaget bak disse prioriteringene må være resultater i årsrapport, kvalitetsrapport, 

tilstandsrapport, shot/studiebarometer, tilbakemeldingen fra etatsstyringsdialogen, signaler fra styret og 

diskusjoner i det årlige strategiseminaret. Institusjonelle prioriteringer legges fram for styret som som 

orienteringssak. 

 

Det reviderte dokumentet legges fram for styret for kommentarer og innspill. Disse vil legges til grunn for 

arbeidet frem mot sluttbehandling i styrets oktobermøte. 

  

Vedlegg:  
1. Rektornotat/mandat 

2. Utkast til revidert strategidokument 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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REKTORNOTAT 02/19 
USN 1.3.2019 

 
Presisering av USN-strategi 
 
USNs strategidokumenter definerer universitetets hovedprofil som et regionalt forankret og 
internasjonal konkurransedyktig profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant 
universitet.  
 
Regional forankring ivaretas og videreutvikles gjennom en flercampusmodell der ingen av de 
åtte campusene er dominerende i den forstand at de har 50 prosent eller mer av den 
samlede studentmassen, slik som ofte er vanlig ved andre flercampusuniversiteter. Denne 
desentraliserte organisatoriske profilen ivaretas og videreutvikles gjennom et universitet 
uten et hovedsete/hovedcampus og med distribuert faglig og administrativ ledelse. Gjennom 
en faglig organisatorisk integrasjonsmodell er det universitetets mål å kunne tilby høyere 
utdanning på BA- og MA-nivå ved alle åtte studiesteder. Nasjonale og institusjonelle 
kvalitetskrav til studieprogrammene som tilbys på den enkelte campus, møtes gjennom en 
organisasjonsmodell der tidligere parallelle fagmiljøer er organisert i campusovergripende 
enheter (forskergrupper, institutter og fakulteter). Forskergrupper/forskningssentra er 
aktive på alle campusene for å sikre utdanningsprogrammenes forsknings- og 
forskerforankring. For å styrke forskningsvirksomheten på alle campuser og for å 
imøtekomme behov for regionalt initiert og forankret forsknings- og utviklingsarbeid på høyt 
internasjonalt nivå, er også doktorgradsprosjektene distribuerte. Gjennom en integrerende 
digital kultur for samhandling sikres høy kvalitet i utdanning, forskning og forvaltning. 
 
Ved etableringen av USN ble det slått fast at det skal være vekst og utvikling på alle 
studiesteder. Samtidig er det fra KD signalisert at sektoren ikke kan forvente nye 
studieplasser eller styrket finansiering fremover. Tvert imot innebærer ABE-reformen at 
budsjettet kuttes med 0,5 – 0,8% hvert år. Forholdstallet mellom antall administrativt 
ansatte og antall studenter viser at USN allerede er blant de mest effektive i sektoren. 
Videreføring av ABE reformen vil derfor kunne innebære konsekvenser for 
primæraktivitetene. Styrets ambisjoner om vekst og utvikling forutsetter dermed en 
aktivitetsøkning og et finansielt handlingsrom som vi må etablere selv. Dette har allerede 
kommet klart til uttrykk gjennom styrets ambisjon om doblet BOA-omsetning i løpet av tre 
år. 
 
Premissene for strategisk utvikling av virksomhetene i sektoren har gjennomgått en 
betydelig endring de siste ti-årene. Et hovedtrekk er at kapasiteten har økt kraftig. Innen 
flere studieretninger er det høyere tilbud enn etterspørsel. Finansieringsmodellen er 
dessuten endret på en slik måte at den årlige bevilgningen i større grad beregnes på 
grunnlag av produksjonsmål som studiepoeng, kandidatproduksjon, publiseringspoeng, BOA-
omsetning mv. Strukturreformen har skjerpet kvalitetskravene og bidratt til å skape en 
stadig tiltakende konkurranse om studenter, medarbeidere og eksterne forskningsmidler. 
Konkurransen blir også stadig mer internasjonal.   
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Da styret vedtok strategien i desember 2016, ga det uttrykk for at den måtte underkastes en 
løpende vurdering, og rektor fikk myndighet til å foreta mindre justeringer. USNs Strategi 
2017 – 2021 gir en tydelig retningsangivelse for videre utvikling av USN, som ligger fast.  
Strategien ble presisert gjennom Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet, 
Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid, Strategi for samfunnsforankring, Strategi for 
Internasjonalisering og senere gjennom Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. 
 
USN har posisjonert seg som den sentrale kunnskapsaktøren i regionen samtidig som den 
nasjonale og internasjonale posisjonen er styrket. Med referanse til endrede 
rammebetingelser og behovet for presisering av retningsangivelsen for videre utvikling og i 
den interne kommunikasjonen, bør sentrale elementer i strategien tydeliggjøres:  
 

• For å unngå overlappende mål i ulike strategier og for å tydeliggjøre regional 
forankring, internasjonal konkurransekraft, arbeidslivsintegrering og digitalisering bør 
hovedelementene i Strategi for samfunnsforankring, Strategi for Internasjonalisering 
og målområdene under Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, integreres i 
Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet og i Strategi for forskning og 
faglig utviklingsarbeid. Hensikten er å tydeliggjøre den strategiske kursen som styret 
har vedtatt.  
 

• I forlengelsen av intensjonene i utviklingsavtalen, andre strategiske vurderinger som 

har kommet til uttrykk gjennom styrets behandling av enkeltsaker de to siste årene, 

og tilbakemeldinger fra studentene gjennom bl.a. Studiebarometeret, bør vi også 

vurdere om mål knyttet til samfunns- og arbeidslivsintegrering, det entreprenørielle 

universitetet og innovative, utforskende og studentaktive læreprosesser og forsker- 

og forskningsbasert utdanning, bør komme tydeligere til uttrykk både i Strategi 2017-

2021 og i strategiene for utdanning og for forskning. Det samme gjelder ambisjonene 

knyttet til EVU og BOA. 

 

• Gjennom ny kommunikasjonsstrategi har styret satt synliggjøring av universitetet, 
formidling av kunnskap utviklet ved USN og involvering, medvirkning og styrket 
internkommunikasjon på dagsorden. Det bør vurderes om dette også bør 
tydeliggjøres i Strategi 2017 – 2021.   

 

• Siden styret vedtok Strategi 2017 – 2021 har endringer i politiske rammebetingelser 
og teknologiske muligheter, samfunnets og studentenes behov og forventninger og 
arbeidslivets krav kommet tydeligere til uttrykk. Strategien bør derfor innarbeide at 
en forutsetning for at USN skal være attraktiv for studenter og samarbeidspartnere 
og for å være konkurransedyktig som forsknings- og utdanningsinstitusjon, krever at 
vi endrer oss raskere enn før, samtidig som vi ivaretar universitetets grunnleggende 
verdier og rolle som samfunnsinstitusjon. En endringsvillig organisasjon krever 
inkluderende prosesser og forutsetter en effektiv og kompetent forvaltning som yter 
tjenester med riktig kvalitet og kapasitet for å møte brukernes behov.  
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Veien videre: 
Med utgangspunkt i det ovenstående iverksettes en prosess som skal munne ut i en 
oppdatert og revidert strategi med tydeliggjorte mål og tiltak. 
 

1. Strategi 2017 – 2021 
 
Stab: 
 
Det overordnede strategidokumentet Strategi 2017 – 2021, revideres av stab i tråd med de 
ovenstående føringene. Det bør vurderes om antall kjennetegn bør reduseres og hvordan 
formuleringene kan spisses for å tydeliggjøre USNs profil som samfunns- og 
arbeidslivsintegrert, entreprenørielt universitet kjennetegnet ved studentaktive 
læreprosesser.   
 
Det bør også vurderes om behovet for å utvikle en organisasjon som kan møte høy 
endringstakt mht. samfunnets behov, studentenes forventninger og arbeidslivets krav bør 
tydeliggjøres i dokumentet.  
 
Det bør videre vurderes om formidlingsstrategier skal tydeliggjøres i dokumentet. 
 
Det bør også vurderes om en formatmessig samordning av den institusjonelle strategien og 
strategiene for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet og FOU vil være hensiktssvarende.  
 
 

2. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet og Strategi for forskning og 
faglig utviklingsarbeid. 
 

Viserektor for utdanning og studiekvalitet og Viserektor for forskning, innovasjon og 
internasjonalisering:  
 
Viserektor for utdanning og studiekvalitet og Viserektor for forskning, innovasjon og 
internasjonalisering innarbeider i fellesskap hovedelementene i strategi for 
internasjonalisering, strategi for regional forankring (inkl. EU-strategi) og målene innenfor 
målområdene Partnerskap, Profesjon og Digitalisering i hhv strategi for utdanningskvalitet 
og strategi for FoU. Det bør dessuten vurderes om antall mål og tiltak kan reduseres, samt 
behovet for å konkretisere/tydeliggjøre disse mht. elementene arbeidslivsintegrering, 
entreprenørielt universitet, innovative, utforskende og studentaktive læreprosesser og 
forsker- og forskningsbasert utdanning. 
 
     ***** 
Reviderte strategier legges frem for ledergruppen 7. mai og forankres i og legges til grunn for 
strategiseminaret i 20. – 21. mai. 
 
Endringene betraktes som en revisjon innenfor rektors myndighetsområde og legges fram 
for styret til orientering og for kommentarer i styremøtet i juni. Reviderte strategidokument 
med styrets eventuelle kommentarer, legges fram for det nye styret høsten 2019. 



U tkast til revidert strategidokument
2017 – 2021

Revidert pr. 3.6.19 og erstatterfølgende dokumenter:
• Strategi 2017-2021

• Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet

• Forskningsstrategi

• EU-strategi
• Strategi for internasjonalisering

• Strategi for regional forankring
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Visjon og verdier:

USN skal være regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig.

USN –et arbeidslivsintegrert universitet

USNsåtte studiesteder innebærerat universitetet har fysisk nærhet til et bredt arbeidsliv i tre
fylker.

De åtte studiestedene gir muligheter for utfordrende læringsarenaer for studenter og egne
ansatte. Arbeidslivsintegrasjon handler blant annet om å forberede studentene på det det de
møter etter studiet. Representanter fra virksomheter i vår region deltar derfor i utvikling av
utdanningene. Vi ønsker at arbeidslivet skal utgjøreen sentral læringsarena for våre studenter,
gjennom praksisopphold, prosjektsamarbeid og ved at representanter
fraarbeidslivet tar del i undervisningen på studiestedene.

Studentene møter det internasjonale faglige fellesskapet gjennom læremidler, internasjonale
forelesere og studenter,og gjennompraksisoppholdved USNs partnerinstitusjoneri utlandet.

Universitetet prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning. USNs forskning skal
være internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av et tett samarbeid med samfunns-og
næringsliv, både regionalt og nasjonalt.
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USN – et entreprenørielt universitet

Et entreprenørielt universitet innebærer at institusjonen har evne til å være proaktiv, kan bidra til å
forme et kunnskapssamfunn i endring og kan respondere på samfunnets behov og utfordringer

USN skal i tett samspill med samfunns-og næringsliv bidra med sosial innovasjon og
entreprenørskap som løser utfordringer og leder til konkrete endringer i samfunnet. Gjennom å
utnytte de mulighetene som regionen gir, vil USN og regionale partnere kunne utvikle ny kunnskap
av høy internasjonal kvalitet og gi viktige bidrag til kompetanseutvikling, offentlige tjenester,
samfunnsutvikling og verdiskaping.

USNs utdanningsprogram skal fremmeentreprenørielle ferdigheter, det vil si motiveretil å ta
initiativ, være nytenkende og kreative, samt fremme risikovilje, selvtillit, samarbeidsevne og sosiale
ferdigheter.
Studentene ved USNtar ansvar for egen læring, fremmer nyskapning og kan fornye det yrkes-og
samfunnsliv de blir en del av. De inkluderes i faglige fellesskap, og utfordres til å ta del i utviklingen
av universitetetgjennom studentdemokratiet. I utdanningen skal studentene ved USN inviteres inn
i forskning og utviklingsarbeid som gjøres av de faglige ansatte.

USN skaltilrettelegge for innovativt forsknings-og utdanningssamarbeid på tvers av fagfelt som
fremmer entreprenøriell tenkning, bærekraft og sosial innovasjon. USN skal legge til rette for at
forskningsbaserte idéer med kommersielt potensiale kan lykkes.
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USN – for et bærekraftig samfunn

Å løse de globale utfordringene forutsetter samarbeid og utvikling av ny kunnskap på tvers av
landegrenser. USN skal ha et faglig nivå, en kultur og en profesjonalitet som gjør oss til en attraktiv
og anerkjent samarbeidspartner internasjonalt.

Gjennom forskning og utdanning bidrar USN med kunnskap og kompetanse til å løse verdens
klima-, energi-og fattigdomsutfordringer, sikre velferdsstatens bærekraft og styrke
mellommenneskelige relasjoner i en globalisert verden. Institusjonens kultur og drift skal også
preges av dedikasjon til disse målene.

Internasjonalisering av utdanningene er viktig for å utdanne ansvarlige medborgere til et stadig
mer internasjonalisert arbeidsmarked. Alle USNs utdanningsprogram skal ha som målå gi
studentene grunnleggende kunnskap om de globale samfunnsutfordringer og FNs bærekraftsmål,
herunder rettferdig handel. USNs utdanningsprogram og øvrige virke som universitet skal
stimulere studentene til å bidra med løsninger påde store verdensutfordringene.

USN er en betydelig utviklingsaktør i vår region og skal bidra med bærekraftige og miljøvennlige
løsninger. Samarbeid med frivillig sektor, arbeids-og næringsliv både i lokalsamfunnet og
internasjonalt er av stor betydning for universitetets strategiske satsing på bærekraftig
samfunnsutvikling.

Visjonens tre hovedsøyler skal understøttes av følgende institusjonelle verdier:

• Nær og tilgjengelig - tett på studenter, arbeidsliv og lokalmiljø

• Nyskapende og ærgjerrig -høye krav til studenter og ansatte

• Relevant,ansvarligog bærekraftig -bidrag som teller og tilstede i de viktige
samfunnsdebattene
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Ambisjoner

USN skal utmerke seg ved:

Regionale partnerskap som
drivere for fag- og
samfunnsutvikling

Derfor vil vi:

Fremme samspill mellom virksomheter,
myndigheter og egne fagmiljøer i vår
region.

Studenter som tar ansvar,
fremmer nyskaping og fornyer det
yrkes- og samfunnsliv de blir en del
av

Møte studentene med et nært og
innovativt læringsmiljø, og med høye
krav til kunnskaper og ferdigheter

Ansatte som fremmer våre verdier
gjennom samspill med lærings- og
kunnskapsarenaer i og utenfor
akademia.

Ha ansatte som er tett på studentene
og utfordrer etablert kunnskap, setter
resonnement på prøve, stimulerer til
nysgjerrighet og deltar i
samfunnsdebatten

Studietilbud som er krevende og
utvikler nyskapende og ansvarlige
medborgere som former en
bærekraftig framtid.

Tilby studier som kombinerer det
praksisnære med perspektiver fra den
internasjonale kunnskapsfronten.

Forskningog forskerutdanning
som er internasjonalt
konkurransedyktig, praksisnær,
profesjonsrettet, støtter opp om
det grønne skiftet og setter
premisser for samfunnsutviklingen.

Drive forskning som sikrer kvalitet i
utdanningene, gjennomføres i
tverrfaglige fellesskap og i tett samspill
med et bærekraftig arbeids- og
samfunnsliv.
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Forskning:

Universitetets forskning skal være internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av tett
samspill med samfunns- og næringsliv, både regionalt og nasjonalt. Universitetet prioriterer
anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor prioriterte fagområder.

Mål 1

Økt kvalitet og relevans i forskningen

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

Mål 2

Økt forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering.
For å styrke osssom universitet og evne å løse samfunnsmandatet best mulig må
forskningspubliseringen styrkes.

Mål 3

Styrke forskningens internasjonale profil
Forskning med internasjonal profil gir merverdi i form av økt kvalitet og relevans og er en
forutsetning for å løse dagens komplekse, globale samfunnsutfordringer. Et internasjonalt
perspektiv gir muligheter for å samarbeide med de beste og hente nye impulser.

Mål 4

Være foretrukket samarbeidspartner i regionen
USN dekker en stor region i Sørøst-Norge, noe som gir gode muligheter for regionalt forankret
forskningssamarbeid.

Mål 5

Bidra til økt innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor
USNs praksisnære forskningsprofil gjør universitetet spesielt godt posisjonert til å sikre at
forskningsresultater omsettes til innovasjon og verdiskaping i samfunnet.

Mål 6

Styrke forskningsformidling
USNs forskning skal være synlig og tilgjengelig for samfunnet gjennom tidsriktige kanaler.
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Utdanning

USN er en stor utdanningsinstitusjon med et bredt utdanningstilbud på alle nivåer innenfor høyere
utdanning. Universitetets studieportefølje skal styres etter samfunnets behovfor kunnskap,
kompetanse og kvalitet gjennom tett samspill med samfunns- ognæringsliv. Studentene skal møte
innovative læringsmiljø med høye krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Studieprogrammene som tilbys skal kombinere det praksisnære og entreprenørielle med
kunnskap om globale utfordringer og perspektiver fra den internasjonale kunnskapsfronten og
gjennom det innby til debatt.
I samfunnet er USNs verdi og synlighet i stor grad knyttet til kvaliteten på våre kandidater, og
dermed til kvaliteten på de utdanningstilbud som forbereder dem til et arbeidsmarked i rask
endring. Fremtidens arbeidsgivere vil vektlegge nye former for kunnskap og generiske ferdigheter
som løser problemer og som setter kandidatene i stand til å være effektive, kunne omstille seg
raskt, samt være innovative og tilpasningsdyktige. USN vil møte samfunnets behov for høyere
utdanningmed en offensiv, innovativog helhetlig utvikling avstudieportefølje og
utdanningskvalitet.

Mål 1

Videreutvikle studieporteføljen i takt med samfunnets behov for kunnskap og kompetanse

Mål 2
Alle USNs utdanningsprogrammer skal ha høy internasjonal kvalitet og utvikle kritisk tenkning
og etisk bevissthet i tråd med FNs bærekraftsmål.

Mål 3

USNsutdanninger skal øke tilgang til læring, utvikle fleksible utdanningsformer og øke
studentenes læringsutbytte ved offensiv bruk av ny teknologi

Mål 4

USNsutdanninger skal styrke samspillet mellom studenter og arbeidslivet og være i tett samspill
med samfunns-og næringsliv. USN skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 5
Alle USNs studieprogram skal fremme entreprenøriell tenkning, innovasjon og bærekraftig
verdiskapning i samspill i med lokale og internasjonale aktører
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Demokrati og medbestemmelse i USN

Saken i korte trekk

USN har på kort tid etablert seg som et av de større universitetene i sektoren. Både styret og våre
samarbeidspartnere i regionen har høye forventninger til det nye universitetet. Samtidig viser
tilstandsrapporten for høyere utdanning, shotundersøkelsen og studiebarometeret for 2019 mv. at USN
fortsatt har behov for utvikling på flere områder. Våre egne prognoser viser dessuten at USN allerede i
nær fremtid må forholde seg til en rekke utfordringer, f.eks.:

• KD er entydige på at vi i likhet med sektoren for øvrig ikke kan forvente flere studieplasser eller
styrket bevilgning.

• Forventningene og kravene til ekstern finansiering øker.
• En videreføring av ABE-reformen vil legge ytterligere press på USNs finansielle situasjon. Vi har

allerede den slankeste administrasjonen i u-sektoren og ytterligere kutt vil ramme
primærvirksomheten.

• SSB-tall viser at befolkningsutviklingen i vår region flere steder er i tilbakegang. Dette vil kunne
ramme fremtidig rekruttering.

• Etterspørselen etter etter- og videreutdanning og kunnskap som underbygger bærekraftig
samfunnsutvikling øker.

• Det er økt konkurranse i sektoren om både fagansatte, forskningsmidler og studenter.
• Den digitale utviklingen har skapt økt tilbud og konkurranse fra internasjonale universitet

Samlet sett er USN i en situasjon der en realisering av styrets ambisjon om videre utvikling av universitetet
vil kreve mye av institusjonens fagmiljø og ledelse. En slik situasjon må møtes både med god strategisk
ledelse og gode prosesser der vi lykkes i å trekke de ansatte med i utvikling av løsninger på våre
institusjonelle utfordringer.

Styret behandlet saken 13.6.19 og fattet følgende vedtak:

Styret slutter seg til saksfremstillingen og ber rektor vurdere etablerte strukturer og prosedyrer som skal
styrke formelle medbestemmelses prosesser hjemlet i Hovedavtalen i Staten, og utrede egnede modeller
for kollegiale organ innenfor premissene som fremgår av saken. Vurderingen og utredningen av
opprettelse av kollegiale organ med rektors forslag til modeller, mandat, sammensetning, kostnader mv.,
legges fram for styret til behandling i høstsemesteret.

Rektor ønsker nå orientere styret om prosess og fremdrift.

Dokumentdato: 29.08.2019
Saksbehandler: Per Eirik Lund
Saksnummer: 19/06320-3
Saksgang: Møtedato:

Styret ved
Universitetet i Sørøst-
Norge

13.09.2019

SAKSFREMLEGG
___ ___
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Saksopplysninger 

UH-sektoren har lange tradisjoner for demokrati og medbestemmelse. I tillegg til IDF, råd/utvalg og 

påvirkning i linje har mange institusjoner også etablert kollegiale organ som fakultetsråd/styrer og/eller 

instituttråd eller styrer for bedre å ivareta kollegial medbestemmelse og medvirkning. Disse har ulike 

mandat, innretning og sammensetning. Erfaringene med disse er delte. Det er vesentlig at det nå gjøres 

en samlet vurdering av medbestemmelse og demokrati i USN. Fokus skal være på etablering av aktuelle 

kollegiale organ, men også IDF regimet og universitetets råd og utvalg må vurderes. Det må hentes inn 

erfaringer fra sektoren, og det må etableres modeller som sikrer at slike organ reelt sett bidrar til den 

utviklingen USN vil trenge fremover. Det er nå igangsatt en prosess der ulike modeller for 

medbestemmelse skal utredes og vurderes innenfor de ambisjoner og premisser som fremkommer av 

styresaken og styrets vedtak. De ansattes organisasjoner er trukket aktivt inn i arbeidet. Til tross for 

enighet om hovedtrekkene i selve prosessen er de substansielle problemstillingene omfattende og 

sammensatte. Rektor ser allerede nå at en samlet sak først vil kunne legges frem for styret på nyåret. 

Styret vil holdes orientert om framdriften i arbeidet. 

  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Nasjonal rapport - mobbing og trakassering i UH-sektoren

Saken i korte trekk

USN har på linje med 25 andre institusjoner i UH-sektoren deltatt i en nasjonal kartlegging av mobbing og
trakassering. Nå foreligger rapporten fra den nasjonale kartleggingen og i tillegg foreligger det en rapport
fra respondentene ved USN. Hovedfunnene i rapportene, både den nasjonale og institusjonelle rapporten
for USN gjengis i saken. Det vises ellers til rapportene som er tilgjengelig på min.usn.no.

Saksopplysninger

Det er i universitets- og høyskolesektoren gjennomført en nasjonal undersøkelse for å kartlegge mobbing
og trakassering i sektoren. Dette er gjort etter initiativfra Universitet- og høgskolerådets (UHR) styre.
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell
trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av seksuelle overgrep.

Spørreskjemaet ble utarbeidet av Ipsos i samarbeid med Universitetet i Agder. Undersøkelsen stilte
spørsmål om følgende fire tema:

• Mobbing og trakassering
• Seksuell trakassering
• Seksuelle overgrep
• Kjennskap til og erfaring med varslingssystem

Spørreskjemaet inneholdten rekke utdypende spørsmål om form, frekvens og avsender av de forskjellige
formene for negativ oppmerksomhet, i tillegg til spørsmål om bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og
stillingsbeskrivelse.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019. USN bestilte egen rapport på
institusjonsnivå da svarprosenten var på 48% som var noe bedre enn landsgjennomsnittet på 42%.

Den nasjonale rapporten ble offentliggjort 22. august 2019 på en pressekonferanse i
Kunnskapsdepartementet, og begge rapportene ble gjort tilgjengelig for USNs ansatte og studenter
samme dag med en tilhørende nyhetssak på usn.no.
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/mobbing-og-trakassering-krever-kontinuerlig-oppmerksomhet-
article224280-7457.html

Dokumentdato: 30.08.2019
Saksbehandler: Ingrid Kristina Reitan
Saksnummer: 19/05541-4
Saksgang: Møtedato:

Styret ved
Universitetet i Sørøst-
Norge

13.09.2019

SAKSFREMLEGG
___ ___

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/mobbing-og-trakassering-krever-kontinuerlig-oppmerksomhet-article224280-7457.html
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www.usn.no Vår referanse, 19/05541-4 Vår dato: 30.08.2019 

___ 

Side 2 av 5 
 

 

Nasjonal rapport - oppsummering 

Den nasjonale undersøkelsen ble sendt ut til 26 deltagende UH-institusjoner, inklusivt USN. Totalt ble 

undersøkelsen besvart av 17 984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42%.  

 

Mobbing og trakassering 

Den nasjonale rapporten viser at 13 % av respondentene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt 

nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha 

blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. I aldersgruppen 50-59 år oppgir 15 % å ha 

blitt mobbet eller trakassert, noe som er høyere enn for de andre alderskategoriene og signifikant oftere 

enn gjennomsnittet.   

 

Flere kvinner enn menn oppgir å ha blitt mobbet/trakassert. Det er 14% kvinner og 10% menn. De fleste 

som rapporterer at de blir utsatt for mobbing og trakassering, oppgir at det er utføret av en sideordnet 

kollega. 

 

Former for mobbing og trakassering varierer, og det forekommer i både verbal og ikke-verbal form, i 

tillegg til fysisk og digital trakassering. Det vanligste er verbal trakassering og forekommer i 73% av 

hendelsene. Ikke-verbal trakassering omfatter blant annet stygge blikk og utfrysning, og 34% av 

respondentene har opplevd denne formen for trakassering. Digital trakassering, i form av e-post, SMS, 

sosiale medier etc. forekommer i 24% av tilfellene. Fysisk trakassering er den minst vanlige formen, og 

representerer 3% av tilfellene. 

 
Seksuell trakassering 

I den nasjonale rapporten oppgir 1,6% av respondentene å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt 

nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Dette utgjør 299 respondenter i absolutt 

antall. Det er 2% kvinner og 0,9% menn som rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, og de 

er oftere yngre enn eldre. Stipendiater er den gruppen som relativt sett oftest oppgir å ha blitt utsatt for 

seksuell trakassering. 

 

Seksuell trakassering i UH-sektoren foregår i stor grad verbalt. Av alle som har opplevd seksuell 

trakassering så er det 63% som svarer at det er i verbal form. 
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Seksuelle overgrep 

Undersøkelsen registrerer 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes 

arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Disse 18 har svart ja på spørsmålet: «Har du i løpet av de 

siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med 

deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang.» Ytterligere 35 

respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke 

vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet. Stipendiater oppgir oftere enn andre grupper å ha blitt 

utsatt for seksuelle overgrep. 12,5% av respondentene er stipendiater, men står for 39% av de som 

rapporterte om overgrep (7 av 18 tilfeller). 

 

Varsling - kjennskap til og erfaring med varslingssystem 

Her oppgir 48% av det totale utvalget at de vet hvor de finner varslingssystemet, mens 32% svarer nei, 

mens 19% er usikre.  

 

Rapporten for USN  

Kort oppsummert var det ved USN 923 som svarte på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 

48% som ligger over landsgjennomsnittet. 

 

Mobbing og trakassering 

I rapporten for USN svarer 14% av respondentene at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende 

arbeidsforhold de siste 12 månedene. 42% av de som oppgir at de er blitt mobbet/trakassert, oppgir at de 

har blitt utsatt for det av en sideordnet kollega, mens 38% oppgir «overordnet kollega». 

 

Verbal trakassering er også den den vanligste formen ved USN. 73%, av de som oppgir at de er blitt 

mobbet/trakassert, oppgir at de har blitt utsatt for verbal trakassering. 32% oppgir at de har vært utsatt 

for ikke-verbal trakassering, 2% fysisk trakassering og 25 % at de har vært utsatt for digital trakassering, 

eksempelvis vis e-post, SMS eller sosiale medier. 
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Seksuell trakassering 

1% av respondentene fra USN oppgir å ha blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste 12 måneder, i sitt 

nåværende arbeidsforhold. Dette utgjør totalt 10 personer ved USN. Av de 10 som er utsatt for dette, 

oppgir 6 at de blir utsatt av det fra en sideordnet kollega. 

 

Rapporten viser at fysisk seksuell trakassering er den vanligste formen ved USN, som er høyere enn det 

den nasjonal rapporten viser. 5 av de 10 som er utsatt for seksuell trakassering, oppgir at de er blitt utsatt 

for fysisk seksuell trakassering. Av 10 som oppgir at de er utsatt for seksuell trakassering, oppgir 3 at de er 

utsatt for verbal trakassering, muntlig eller skriftlig, og 2 oppgir at de er utsatt for ikke-verbal seksuell 

trakassering. 1 av disse 10, oppgir å være utsatt for digital trakassering, eksempelvis via e-post, SMS eller 

sosiale medier. 

 

 
 

Seksuelle overgrep 

Det er ingen respondenter ved USN som svarer at de har, i sitt nåværende arbeidsforhold, opplevd at 

noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller har følt seg tvunget, truet eller 

presset til seksuell omgang. 

Én respondent oppgir at de ikke er sikre eller ikke vet om de har opplevd dette. 

 

Varsling - kjennskap til og erfaring med varslingssystem 

Rett under halvparten av respondentene ved USN vet hvor de finner varslings - si ifra-siden. Størst andel 

av respondenter med leder- og personalansvar (81%) vet hvor de finner varslingssystemet.  

1 av 10 har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem selv. Av de som har blitt mobbet eller 

trakassert, har 46% meldt fra om kritikkverdige forhold. 8% av respondentene har meldt fra om 

kritikkverdige forhold som har berørt andre enn dem selv i løpet av de 12 siste månedene. 

 

Vurdering 

Rapportene viser at tallene for mobbing, trakassering og seksuell trakassering i UH-sektoren er høye og 

avdekker i noen grad en generasjonsforskjell. Mobbing og trakassering rammer i noe større grad eldre 

respondenter, og det gruppen over 50 år som er overrepresentert. Seksuell trakassering rammer i langt 

større grad de yngre, og i den nasjonale rapporten framkommer det at respondenter under 40 år er 

forholdsvis sterkt overrepresentert. Den nasjonale kartleggingen viser også at stipendiater som gruppe er 

mer utsatt for mobbing og trakassering enn andre ansatte i sektoren. Selv om dette ikke framkommer i 

USNs kartlegging og rapport, er det nærliggende å tro at dette også gjelder ved vår institusjon.  

 

Kartleggingen er anonym, og USN kan derfor ikke følge opp enkelthendelser, men personal- og 

organisasjonsavdelingen (PO) vil ta tak i funnene og utarbeide en tiltaksplan i samarbeid med ledere, 

tillitsvalgte og vernetjenesten.  
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Ved USN er stipendiatenes psykiske helse satt på dagorden og det ble i juni i år arrangert en konferanse 

knyttet til denne problematikken. Samtidig har PO-avdelingen jobbet med trakassering/ seksuell 

trakassering en viss tid i kjølvannet av #metoo. Det er etablert et varslingssystem, utarbeidet interne 

retningslinjer, bygget kompetanse i egen avdeling og gitt opplæring til ledere og ansatte omkring dette 

feltet. Rapporten viser imidlertid at varslingskanalen må gjøres bedre kjent og tilgjengelig blant de ansatte 

i organisasjonen da kun 46% av respondentene vet hvor de finner varslings- /si ifra-systemet. Tallet er for 

øvrig svært varierende for undergruppene, og 81% av som har leder- og personalansvar vet hvor de finner 

varslings- /si ifra-systemet, mens det kun er 17% av stipendiatene som er kjent med systemet.  

 

Kartleggingen viser også at det oppgis «andre årsaker» enn diskrimineringsgrunnlaget som er angitt i 

loven (kjønn, etnisitet, alder, seksuell legning, religion/livssyn og funksjonsnedsettelse). Når det gjelder 

stipendiatenes situasjon, kan ubalanse i maktforhold være en medvirkende årsak til seksuell trakassering.  

 

Funnene viser at USN, i likhet med sektoren for øvrig må sette ekstra søkelys på holdninger, kultur og 

etikk, og USN vil fortsette med holdningsskapende arbeid lik kampanjen Be Nice, og jobbe forebyggende 

med å skape trygge rammer for våre ansatte.   

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 

  

Vedlegg:  
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Etatsstyring 2019 - tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Saken i korte trekk

Det vises til vedlagte brev fra KD som utgjør den formelle tilbakemeldingen til USN fra årets
etatsstyringsdialog. I brevet oppsummerer KD de viktigste momentene fra styringsdialogen. Generelt sett
er tilbakemeldingen positiv og det påpekes færre avvik enn tidligere år. Dokumentet er et sentralt
element i virksomhetsstyringen og utgjør et premiss for videre institusjonell utvikling. De fleste
påpekninger, signal og forventninger er allerede fulgt opp i virksomhetsstyringen gjennom dokumentet
«institusjonelle prioriteringer», arbeidet med handlingsplaner og rektors styringsdialog/ledersamtaler
med enheter på nivå 2. De konkrete avvikene som ikke allerede er fulgt opp i virksomhetsstyringen
ivaretas av rektors direkte instruks til underliggende enheter.
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Etatsstyring 2019   

Tilbakemelding til Universitetet i Sør-Øst Norge 

 

 

Etatsstyringsmøtet 

Dato og tid 5. juni 2019 kl. 12.00-14.00 

Sted Kunnskapsdepartementet 

Møtedeltakelse fra institusjonen Rune Nilsen, styreleder 

 Tora Berg Hatlestad, styremedlem 

 Marit Gunda Gundersen Engeset, 

styremedlem 

 Kristin Saga, styremedlem 

 Petter Aasen, rektor 

 Kristian Bogen, prorektor 

 Vibeke Bredal, avdelingsdirektør 

 Per Eirik Lund, stabssjef 

 Reidun Mangrud, kommunikasjons- og 

markedsdirektør 

Møtedeltakelse fra departementet Knut Børve, ekspedisjonssjef 

 Jakob Aure, rådgiver 

 Haakon Kobbenes, seniorrådgiver  

 Marthe Nordtug, seniorrådgiver 

 Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver 

 

Profil og utviklingsstrategi 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) leverer profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og 

samfunnsrelevante kandidater, og har oppmerksomhet på anvendt forskning, 

utviklingsarbeid og innovasjon. Universitetet har god regional forankring og har også som 

mål å være internasjonalt orientert. Kunnskapsdepartementet oppfatter at USN sin profil er 

tydelig og god og at den svarer godt på behovene i arbeidslivet.  

 

Utviklingsavtalen 

De tre områdene i universitetets utviklingsavtale med departementet, HSN Digital, HSN 

Partnerskap og HSN Profesjon, avspeiler USNs valg av profil, og har allerede vist seg å 

være sentrale og gode drivere i arbeidet med å utvikle universitetet. 

 

Resultater og måloppnåelse 

Departementet ser at USN legger ned et stort arbeid for å forbedre kvaliteten i både 

utdanning og forskning, og at det har vært høy aktivitet ved USN i 2018. Departementet 

merker seg at USN står foran en noe krevende campusutvikling som følge av en 

desentralisert flercampus-modell. Universitetet har behov for solide fagmiljøer for å kunne nå 

egne mål og hevde seg både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementet forventer 

at innsatsen vil gi seg utslag i bedre resultater de kommende årene, særlig i forskning, men 

også på studiegjennomføring.  



 

 

 

Kvalitet i høyere utdanning   

USN er en stor utdanningsinstitusjon med en omfattende og mangfoldig studieportefølje.  

Utvikling og samordning av studieporteføljen har vært diskutert med universitetet tidligere. 

Det er bra at universitetet har særlig oppmerksomhet på dette og departementet ser frem til å 

følge utviklingen. 

 

USN kan bli bedre på gjennomføring. Kunnskapsdepartementet merker seg at 

gjennomføringen på bachelorgrad ligger på snittet nasjonalt og at gjennomføringen på 

mastergrad har bedret seg noe sammenlignet med 2017 selv om den fortsatt ligger godt 

under nasjonalt snitt. Det er positivt at USN har oppmerksomhet på dette og departementet 

forventer at tiltak som er iverksatt resulterer i bedre gjennomføringsresultater for 2019.  

 

Departementet forventer videre at USN vurderer tiltak som kan bidra til at USN-studentene 

bruker mer tid på studiene. USN synes å ha tatt tak i flere av utfordringene som er påpekt 

tidligere og arbeider strategisk med å utvikle kvaliteten i utdanningene gjennom flere tiltak. 

Dette er positivt og Kunnskapsdepartementet ser frem til resultatene av arbeidet i de 

kommende årene.  

 

Kunnskapsdepartementet har ambisiøse mål for norsk deltakelse i Erasmus+. Målet for 

inneværende programperiode 2014-2020 er at innen programperiodens slutt, deltar 3 000 

norske på utveksling gjennom Erasmus+. USN har potensial for økt bruk av Erasmus+ for 

økt utgående mobilitet, og departementet oppfordrer USN om å fortsette å vektlegge økt bruk 

av Erasmus+ frem mot 2020. 

 

USN har store profesjonsutdanninger både innenfor helse- og sosialfag og lærerutdanning. 

Disse utdanningen er sentrale for arbeidskraft i regionen. For helse- og 

sosialfagutdanningene ser det ut til at USN arbeider godt. Departementet merker seg 

arbeidet med utviklingen av samarbeidet med helseforetak og kommuner.  

 

Det er positivt at USN har stor oppmerksomhet på lærerutdanningen og samarbeider med 

skoler og barnehager for å øke kvaliteten og gjøre lærerutdanningene mer profesjonsrettede, 

praksisnære og relevante Det er bra at USN leverer godt på grunnskolelærerutdanningen for 

trinn 5-10. Departementet forventer at USN også bedrer måltallsoppfyllelse på 

grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og på faglærerutdanningen og ser frem til å følge 

arbeidet med lærerutdanningene fremover. 

 

 

Kvalitet i forskning 

Med fokus på regional tilknytning og anvendt forskning, passer USN inn i regjeringens nye 

langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I langtidsplanen står det at regjeringens 

prosjekt er å legge til rette for vekst i samlet verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, 

omstille norsk økonomi og gjennomføre det grønne skiftet. Langtidsplanen slår også fast at 

studenter, undervisere og forskere vil være avgjørende bidragsytere i arbeidet med å nå FNs 

bærekraftsmål. På dette feltet har USN etter departementets oppfatning gode muligheter til å 

profilere seg. 



 

 

 

Det er bra at USN på to år nesten har doblet midlene og har fått en økning i antall prosjekter 

innstilt til bevilgning i Horisont 2020 og randsoneprogrammene. Kunnskapsdepartementet 

merker seg at USN signaliserer at dette vil fortsette å øke fremover og at resultatene først 

trolig vil vises om noen år.  

 

USN gjør det imidlertid svakt på flere av de øvrige indikatorene for forskning og universitetet 

må bedre forskningsresultatene for å kunne være faglig konkurransedyktig. Det er positivt at 

USN har igangsatt flere tiltak for å utvikle forskningskvaliteten, bl.a. gjennom å etablere krav 

til forskergrupper, kriterier for fordeling av FoU midler osv. Departementet ser frem til 

resultatene av arbeidet. 

 

Kunnskapsdepartementet forventer at økt oppmerksomhet på forskning også gir seg utslag i 

omfanget av publisering. Departementet forventer videre en økning i midler fra 

Forskningsrådet. Det er ikke tilfredsstillende at USN på denne konkurransearenaen henter 

omtrent en tredjedel av gjennomsnittet for statlige institusjoner. Per faglig årsverk hadde 

USN i 2018 det laveste beløpet på 5 år og en nedgang for andre år på rad.  

 

Andelen ph.d.-kandidater som gjennomførte innen seks år i 2018 var lavere enn i 2017 og 

under gjennomsnittet for statlige institusjoner. Departementet registrerer at en av årsakene 

kan ha vært et eksamenstidspunkt som gjorde at kandidatene avsluttet tidlig i 2019. 

 

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral 

forskningspolitisk målsetting. Det er bra at USN oppfordrer forskere om å publisere i åpne 

kanaler og at universitetet har sluttet seg til DORA-erklæringen. Departementet forventer at 

institusjonene har stor oppmerksomhet på arbeidet med åpen forskning og at de er forberedt 

på kravene som fra 1. januar 2020 vil gjelde som følge av Plan S som Forskningsrådet har 

sluttet seg til gjennom en internasjonal koalisjon av forskningsfinansiører, cOAlition S. 

 

 

Samarbeid med omverden 

Forskning og høyere utdanning er avgjørende for et samfunn der endringstakten er høy. 

Investeringer i høyere utdanning skal gi arbeidslivet tilgang til kunnskap og kvalifisert 

arbeidskraft, slik at vi kan sikre økonomien og velferden, og bidra til å møte de store 

samfunnsutfordringene.   

 

Regjeringen har i lengre tid hatt ambisjon om å styrke arbeidet med kommersialisering av 

resultater fra offentlig finansiert forskning, senest adressert i den reviderte langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning. Blant andre OECD påpeker, i sin landgjennomgang av det 

norske FoUI-landskapet, at vi på tross av en positiv utvikling har sett få resultater av 

kommersialiseringsarbeidet. 

 

Universiteter og høyskoler skal bidra til den regionale økonomien på mange måter: de er 

store arbeidsgivere, de er en del av et samspill med næringsliv og andre forskningsmiljøer i 

et økosystem 

 



 

 

Regjeringen arbeider med en ny kompetansereform som skal legge til rette for læring hele 

livet. Samtidig er det satt i gang arbeid med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 

utdanning. En viktig begrunnelse for begge prosessene er fremtidige omstillingsbehov som 

følger av digitalisering, automatisering, det grønne skiftet og demografiske endringer. Det er 

viktig at institusjonene arbeider for å øke kunnskapen om arbeidslivets kompetansebehov og 

styrker det strategiske og langsiktige samarbeidet med arbeidslivet på institusjons-, program- 

og fagnivå. 

 

Det er bra at USN sammen med Råd for samarbeid med arbeidslivet har utviklet en modell 

for etter- og videreutdanning rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Departementet følger 

også utviklingen av en ny industrimaster med interesse. Departementet er også positiv til 

aktiviteter som USN-partnerskap, FoUI-eksperter og deltakelsen i næringsklynger. Vi ser 

frem til å lære av resultatene av dette arbeidet. Departementet forutsetter at også studenter 

blir en naturlig integrert del av USNs arbeid med omverden.  

 

USN har god oppmerksomhet på arbeidet med hospitering i arbeids- og næringsliv. 

Departementet ser frem til USNs vurdering av resultater av dette arbeidet og andre 

samspillsarbeider som SAMOT (Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge).  

Kunnskapsdepartementet anerkjenner det omfattende arbeidet USN har satt i gang for å 

være en sentral aktør for arbeidslivet med arbeids- og næringsliv. Departementet ser i den 

forbindelse frem til mer analyse og vurderinger som i større grad viser resultat av den 

innsatsen som blir gjort på dette området.  

 

Det er også viktig at USN arbeider for å heve kvaliteten på forskning for å styrke arbeidet 

med omverden. For å sikre at innholdet i samarbeidet med omverden holder kvalitet over tid, 

forventer departementet at den vitenskapelige kvaliteten økes. Bidrags- og 

oppdragsinntekter (BOA) er en indikasjon på samspill samtidig som økte midler bidrar til økt 

handlingsrom for institusjonen. Departementet forventer at det store samarbeidet USN har 

med omverden også gir seg utslag i økte BOA-inntekter fremover.   

 

 

Digitalisering 

USN trekker frem gode digitale løsninger og verktøy som avgjørende for å kunne 

opprettholde USN som flercampus med distribuerte løsninger. Departementet ser frem til å 

følge utviklingen av hvordan satsingen USN Digital vil bidra til å løfte universitetet innen 

arbeids- og læringsformer. Departementet forventer at USN bidrar til å realisere 

"Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren". Strategien konkretiseres 

gjennom handlingsplaner som Unit har ansvar for å utarbeide i samarbeid med sektoren. 

Departementet forventer at tiltak som egner seg som fellesløsninger også realiseres som 

fellesløsninger. 

 

Kunnskapsdepartementet fastsatte i januar 2019 en ny styringsmodell for 

informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for å følge opp denne. Departementet forutsetter at 

USN prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern. 

Institusjonen må ha tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne på en 

helhetlig og systematisk måte, og at vedtatte tiltak faktisk har effekt. Det synes som om 



 

 

informasjonssikkerheten til USN er forbedret og at universitetet har fulgt opp tilbakemeldinger 

og styringssignaler fra tidligere etatsstyring. Det gjenstår noe arbeid som vi oppfatter at 

universitetet er oppmerksomme på. Departementet forventer at styret har en særskilt 

oppmerksomhet om oppfølgingen av risikostyringen og informasjonssikkerheten. 

 

God ressursbruk og forvaltning 

Departementet vil understreke betydningen av å redusere midlertidigheten i UH-sektoren og 

har en forventning om at navn på institusjonen tar grep for å redusere midlertidigheten ved 

institusjonen straks. Krav om redusert midlertidighet vil bli formidlet i tildelingsbrevene for 

2020. 
 

Departementet merker seg at USN har opprettet et beredskaps- og sikkerhetsutvalg som 

rapporterer årlig til styret gjennom egen statusrapport. Kunnskapsdepartementet anerkjenner 

at USN tar arbeidet med sikkerhet og beredskap på alvor og arbeider systematisk og godt 

med dette. 

 

Regjeringen ønsker forpliktende gevinstrealiseringsplaner for alle store offentlige prosjekter, 

herunder strukturreformen i UH-sektoren. Departementet skal rapportere tilbake til 

regjeringen på arbeidet med gevinstrealiseringsplanen, og på måltallene som skal fastsettes 

på de identifiserte indikatorene. Departementet viser for øvrig til brev av 14. mars 2019. 

 

Departementet viser til at USN har et avsetningsnivå som har økt jevnt fra 2014-2017. 

Økningen forklares med utsatt virksomhet i pågående strategiske aktiviteter innen 

kompetanseutvikling, studieporteføljeutvikling og campusutvikling. Departementet forventer 

at avsetningsnivået reduseres fremover. 

 

Bygningers verdiskaping for sektoren er knyttet til i hvilken grad campus legger til rette for og 

støtter institusjonenes strategi og måloppnåelse. Institusjonen er ansvarlig for at arealene 

brukes på best mulig måte. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke 

minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre 

arealeffektivitet.  
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Orientering om lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalene 2019

Saken i korte trekk

Det skal i 2019 i tråd med Hovedtariffavtalene for Akademikerne og LO Stat/Unio/YS Statgjennomføres
lokale lønnsforhandlinger. Årets lønnsforhandlinger er et mellomoppgjør. Det ble den 28.august
gjennomført forberedende møte med tjenestemannsorganisasjonene ved USN. Hovedtema for møtet var,
om mulig å bli enige om en felles innretning for lønnsoppgjøret.

Forhandlinger for begge hovedtariffavtalene skal være sluttført pr 31.oktober 2019.

Saksopplysninger

Det ble den 28.august, i tråd med Hovedtariffavtalene gjennomført forberedende møte med
tjenestemannsorganisasjonene ved USN. Forhandlingsdelegasjonen for arbeidsgiver består av personal-
og organisasjonsdirektør Elisabeth E Borhaug, forhandlingsleder, økonomidirektør Terje Thomassen,
bisitter og personalrådgivere Wigdis N Nordhus og Bente Sundbø, sekretariatet.

I det forberedende møte ble det innledningsvis vist til at årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det
ikke er gitt noen sentrale føringer. I tråd med brev fra departementet datert 19. juni 2019 legges USNs
lønnspolitikk til grunn for lønnsforhandlingene, og arbeidsgiver ønsker også i år å vektlegge USN sine
strategiske utfordringer i oppgjøret.

Arbeidsgiver foreslår en hovedinnretning for forhandlingene hvor det primært benyttes generelle tillegg
til alle ansatte, som prosentvis påslag eller kronetillegg. Arbeidsgiver foreslo videre at det kan åpnes for
gruppetillegg til prioriterte grupper, men også at det kan forhandles om at enkelte grupper kan tas ut av
forhandlingene. Det anbefales ikke at det benyttes individuelle krav i årets lønnsforhandlinger.

Økonomisk ramme og virkningstidspunkt

Det vises til foreløpig beregnet økonomisk ramme for de to tariffområdene og til ulike
virkningstidspunktene, hhv. 01.05.2019 for Akademikeravtalen og 01.07.2019 for LO Stat/Unio/YS Stat-
avtalen.

Den økonomiske rammen er som følger:
LO Stat/Unio/YS Stat: kr 10762 685 –beregnet for 1425 årsverk.
Akademikerne: kr 3852 980 –beregnet for 267 årsverk.

Dokumentdato: 02.09.2019
Saksbehandler: Elisabeth Ernø Borhaug
Saksnummer: 19/10159-1
Saksgang: Møtedato:
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Arbeidsgiver finner det ikke tilrådelig å øke avsetningen ytterligere utover den beregnede økonomiske 
rammen, ved å gi et tilskudd fra eget budsjett. USN har allerede et høyt lønnsnivå for flere stillingskoder 
og har i løpet av de siste årene økt lønnsgraden vesentlig. Høy lønnsgrad over tid kan bli en 
konkurransemessig ulempe ved reduserte midler til undervisnings- og forskningsmidler, samt andre 
investeringer. Det vises til styresaken om budsjett og økonomioppfølging for nærmere om bakgrunnen. 
 
Tjenestemannsorganisasjonene er av den oppfatning at arbeidsgiver bør gi et tilskudd til forhandlingene 

for å utjevne den lønnsforskjellen som er skapt etter de sentrale lønnsforhandlingene hvor det er fastsatt 

en minstelønn (kr 479 600) for stipendiater som blir ansatt etter 1.5.2019. Dersom USN skal utjevne dette, 

vil det ha en kostnad på kr 1 150 000. Dersom en velger å heve gruppen delvis, til et nivå tilsvarende ett 

lønnstrinn under minstelønn, vil kostnaden reduseres til kr 640 000. 

 
Partene er enige om at det bør skje en utjevning, men uenige om hvordan det skal finansieres. På 
bakgrunn av den økonomiske situasjonen og USNs lønnsnivå i sektoren anbefaler ikke rektor at det legges 
til noe ekstra i forhandlingspotten, men at utjevningen for stipendiatene tas av potten som er avsatt 
sentralt til lokale forhandlinger og som er i tråd med slik det er fremforhandlet sentralt.  

 

Innretning for årets lønnsoppgjør  

I det forberedende møte ble partene enige om en innretning hvor det det forhandles om generelle tillegg 
ansatte. Videre at det forhandles særskilt for enkelte grupper hvorvidt det skal gis ytterligere tillegg eller 
om noen grupper ikke skal prioriteres. Det åpnes ikke for individuelle krav og forhandlinger. 
 
Forhandlinger gjennomføres 17. oktober og 18. oktober 2019 for de ulike tariffområdene. Årets 
lønnsforhandlinger skal være sluttført pr 31.oktober 2019. 
 
 

  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Samarbeidsarena Brakerøya - samarbeidsavtale mellom USN, Vestre Viken HF og Buskerud
fylkeskommune

Saken i korte trekk

USN har inngått en samarbeidsavtale med Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune, se vedlegg.
Rektor vil gi en orientering om saken i styremøtet.

Vedlegg:
1. Samarbeidsavtale mellom USN, Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Petter Aasen
Rektor

Dokumentdato: 04.09.2019
Saksbehandler: Petter Aasen
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SAMARBEIDSAVTALE 

Universitetet i Sørøst-Norge, Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune 

Samarbeidsarena Brakerøya 

Innledning 

Denne avtalen har til formål å sikre fremtidig samarbeid om kunnskap- og kompetanseutvikling 

mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestre Viken HF (W HF), Buskerud fylkeskommune (BFK) 

(kommende Viken fylkeskommune) og Drammen og lier kommuner. 

l forbindelse med etablering av nytt sykehus på Brake røya i Drammen, er det gjennom 

Samarbeidsarena Brakerøya et mål om å tilrettelegge for et tettere og mer integrert samarbeid 

mellom aktørene innen forsknings- og utviklingsarbeid, innovasjon, grunnutdanning og videre- og 

etterutdanning. 

Opplæring (mål og ansvar) 

Spesialhelsetjenesteloven slår fast at utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes 

hovedoppgaver. Helseforetakene skal også sørge for kompetanseutvikling og etterutdanning av eget 

personale, samt legge til rette for undervisning og opplæring av annet helsepersonell. 

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 

Både universitetet og helseforetaket har som mål å fremme kunnskapsutvikling gjennom forskning og 

utviklingsarbeid. Samarbeidsarena Brakerøya skal tilrettelegge for et tettere samarbeid mellom 

universitetet og helseforetaket på dette området. 

Når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid, vil også et styrket samarbeid mellom universitetet og 

kommunale helsetjenester være sentralt da det er nødvendig å omstille og utvikle tjenestene for å 

møte nye krav, behov og forventninger. Samhandllngsreformen, befolkningsutvikling og utvikling av 

helse- og omsorgsteknologi er noen sentrale stikkord som viser til behovet for å styrke det 

forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for hvordan man skal sikre og bedre kommunehelsetjenester 

for å møte morgendagens utfordringer. 

USNs ambisjon er å styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet. 

Universitetet har og ønsker å videreutvikle forskningskompetanse og forskningsvirksomhet som 

dekker et bredt spekter av helsefaglige områder, og som er relevant både for spesialisthelsetjenesten 

og primærhelsetjenesten. Universitetet har i dag ca. 250 doktorgradsstudenter som er sentrale 

bidragsytere til universitetets forskningsvirksomhet- også på det helsefaglige og medisinske 
fagområdet. På sentrale forskningsområder innenfor det helsefaglige og medisinske fagområdet er 

Universitetet l Sørøst-Norge i den internasjonale forskningsfronten. 

Forskningsaktiviteten i VV HF tar utgangspunkt l pasient nære problemstillinger. De siste årene har det 

vært en økende forskningsaktivitet i foretaket, og det er mål om å bruke 1% av foretakets totale 

budsjett på forskning. Forskningsaktivitet er viktig for rekruttering av dyktige medarbeidere til 

foretaket. 

l 
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Innovasjon 

Samhandlingsarena Brakerøya skal gi økt utnyttelse av forskningsdata, høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet og bedre helsetjenester. 

Utdanning 

W HF skal ha et aktivt og likeverdig samarbeid med relevante utdanntnginstitusjoner, for å bidra til et 

utdanningstilbud med fremtids- og arbeidslivsrettet kompetanse i tråd med samfunnets og 

helseforetakets behov. Flere kommunale oppgaver og nye arbeidsformer gjør kommunene til en 

sentral samarbeidspart også når det gjelder utdanning. Helseforetaket vil følge opp rekrutteringssvake 
fagområder med konkrete tiltak og har som mål å tilby et godt læringsmiljø for ansatte, studenter, 

elever, lærlinger, traineer, hospitanter og andre. 

USN er en betydelig leverandør av kompetanse til spesialist- og primærhelsetjenestene gjennom 

grunnutdanninger i sykepleie og radiografi, flere masterprogram og en rekke videreutdanninger. 
Mange av studiene inkluderer undervisning og veiledning i praksis. Nytt sykehus vil være en viktig 

praksisarena. Ved etablering bør det legges til rette for et styrket samarbeid mellom universitetet og 
sykehuset i gjennomføringen av utdanningsprogrammene. Samarbeid om videre utvikling av 

læringsmiljøet basert på integrasjon mellom teoretisk utdanning, klinisk praksis og forskning, vil styrke 

utdanningenes kvalitet og relevans samt studieprogrammenes attraktivitet. 

Studentene skal også ha praksis i primærhelsetjenesten. Gjennom Samarbeidsarena Brakerøya bør 
samarbeidet med kommunene styrkes. 

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og fagskole, hvor blant annet 

elektrofag og helse- og oppvekstfag er fagområder som er sentrale for sykehusmiljøene. Behovet for 

helsefagarbeidere og sykepleiere vil være stort de nærmeste 20 årene. 

Gjennom Samarbeidsarena Brakerøya kan utdanningene på alle nivåer styrkes og tilpasses til 

sykehusets behov. 
Samarbeidsarena Brakerøya gir muligheter for: 

• Opplæring for ulike grupper i samme lokaler, som gir dynamikk og differensiert opplæring. 

Lokalene vil være tilpasset utviklingen i arbeidslivet, med tilgang på moderne maskiner og 

utstyr. 
• Samarbeid med virksomheter l umiddelbar nærhet, som vil være med på å bidra til relevant 

praksis og karriereveiledning for elever. 
• Markedsføring og omdømmebygging av yrkesfag generelt og helsefag spesielt 
• Yrkesretting og relevans; samarbeid gir god mulighet for å gi mer relevant opplæring også i 

deler av utvalgte fellesfag. 
• Tettere kontakt mellom instruktør og lærer legger til rette for kompetanseoverføring mellom 

skole og arbeidsliv. 
• Rekruttering til fagområder hvor arbeidslivet har et uttalt behov for fagarbeidere. 

l sum gir samarbeidsarena Brakerøya et godt grunnlag for å øke rekrutteringen til yrkesfag, bidra til 
omdømmebygging samt å utdanne fagarbeidere med en kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. 

Etter- og videreutdanning (EVU) 

Kunnskaps- og teknologiutvikling bidrar til å øke etterspørsel etter EVU i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. USN har som mål å være den foretrukne kunnskapstilbyder innenfor EVU på de 
fagområdene som universitetet prioriterer. Samarbeidsarena Brakerøya kan legge til rette for 
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arbeidslivsintegrert EVU som videreutvikler den yrkesfaglige kompetansen i et livslangt 
læringsperspektiv. l forbindelse med etableringen av det nye sykehuset og et kommunalt helsehus på 
Brakerøya, vil blant annet samarbeid mellom universitetet og tjenestetilbyderne om tilrettelegging av 
areal for EVU generelt og simulatorbasert opplæring knyttet til klinisk arbeid og samhandling spesielt, 
være sentralt. Fysisk nærhet til tilbudet vil være en forutsetning for arbeidslivsintegrert, kontinuerlig 
og effektiv EVU. 

Fagskole er også en aktuell tilbyder av EVU. 

Samarbeidsformer og Infrastruktur- målsetting 
Samhandlingsarena Brakerøya forutsetter utvikling av både samarbeidsformer og 
infrastruktur/fasiliteter. 

USN har som mål å være et internasjonalt anerkjent universitet, kjennetegnet av tett og integrert 
samarbeid med arbeidslivet. Gjennom ulike utviklingsprosjekter er det utviklet en rekke 
samarbeidsformer som gir økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forskning, teori og 
praksis. Nye samarbeidsformer skal sikre at universitetet utvikler relevant forskningsbasert kunnskap 
og leverer kandidater til arbeidslivet med relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse. Gjennom 
Samarbeidsarena Brakerøya skal disse samarbeidsformene implementeres og videreutvikles. Dette 
kan omfatte kombinasjonsstillinger, hospiteringsordninger, arbeidslivsintegrerte studieprogram, 
skreddersydd EVU, nye samarbeidsarenaer, brukerstyrte forskningsprosjekter, sambruk av 
undervisnings- og forskningsfasiliteter og etablering av klinikker. 

For å legge til rette for et tettere og mer integrert samarbeid må alle aktørene i Samarbeidsarena 
Brakerøya arbeide for å etablere fasiliteter på Brake røya. Det skal arbeides for å etablere felles 
fasiliteter for ferdighetstrening, simuleringsbasert læring, praksisnær forskning og EVU, slik at tilbudet 
kan gis på arbeidsplassen og lettere integreres i arbeidsdagen til ansatte i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

Det forutsettes tilgang på fysisk areal som kan realiseres gjennom Samarbeidsarena Brakerøya basert 
på forpliktende avtaler om samarbeid, sambruk og kostnadsdekning. Aktørene i samhandlingsarenaen 
skal være med å dekke fremtidens kompetansebehov innenfor helserelatert arbeid og må i samarbeid 
se på kompetansebehov, nye læringsmetoder og arbeidsfordeling. 

Helsepersonell må kontinuerlig oppdatere og utvikle sin kunnskap og det antas at det blir behov for 
nye faggrupper for å håndtere, vedlikeholde og videreutvikle avansert utstyr. Et tettere samarbeid 
mellom Vestre Viken og aktuelle utdanningsinstitusjoner vil kunne bidra til å utvikle det konkrete 
innholdet i ulike utdanninger, samt hvilke utdanninger som bør prioriteres. Det vil også skape 
muligheten for å finne nye utdanningsløp, gitt nye kompetansebehov. 

Drammen 04.06.2019 · Fylkesrådmannen l Busk(3rud 

USN 
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USNs tilsvar på sakkyndig rapport fra NOKUTs tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Saken i korte trekk

NOKUT gjennomførte våren 2019 tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet innen utdanningene ved
universitetet. I juni fikk USN tilsendt den sakkyndige komites vurderinger av vårt kvalitetsarbeid generelt
og spesielt om arbeidet oppfylte kravene i Universitets-og høgskoleloven, Studiekvalitetsforskriften og
NOKUTs forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet.

Saksopplysninger

Rapporten fra sakkyndig komite konkluderer med at USN oppfyller alle krav til systematisk kvalitetsarbeid
og at komiteen har tillit til USNs videre arbeid med utdanningskvalitet. Rapporten skal endelig godkjennes
i NOKUTs styre i oktober. Til dette møtet legges også ved et tilsvar til rapporten fra USN. Komiteen har
noen anbefalinger for videre arbeid med utdanningskvalitet, det vil bli informert om dette i møtet.

Vedlegg:
NOKUTS tilsynsrapport: Universitetet i Sørøst-Norge. Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Petter Aasen
Rektor

Dokumentdato: 04.09.2019
Saksbehandler: Halvor Austenå
Saksnummer: 19/10348-1
Saksgang: Møtedato:

Styret ved
Universitetet i Sørøst-
Norge

13.09.2019
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Oversendelse av sakkyndig rapport fra tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved 
Universitetet i Sørøst-Norge 

Vedlagt følger sakkyndig rapport for periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i 

Sørøst-Norge.  

Vi ber om at dere sender NOKUT en offisiell uttalelse til denne rapporten innen 10. september 2019. Uttalelsen 

skal sendes til postmottak@nokut.no  

I den offisielle uttalelsen har institusjonen anledning til å kommentere rapporten fra NOKUTs sakkyndige 

komité. Vi ber om at dere gir oss beskjed dersom dere ikke ønsker å gi en uttalelse til rapporten.   

Universitetet i Sørøst-Norges uttalelse til rapporten vil legges frem for NOKUTs styre sammen med rapporten 
fra NOKUTs sakkyndige komité. Saken skal behandles i NOKUTs styremøte som finner sted 23.-25. oktober 

2019, og NOKUT vil orientere dere om vedtaket i saken så snart det er fattet. Hvis det blir aktuelt, vil dere 

senere få anledning til å dokumentere utbedringer i det systematiske kvalitetsarbeidet innen en frist som 

fastsettes av NOKUTs styre. 

Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere kontakte saksansvarlig Birgitte Ulvevadet på e-post 

birgitte.ulvevadet@nokut.no eller på telefon 99 79 76 05.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Hege Brodahl  

seksjonssjef Birgitte Ulvevadet 
 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

Kopi til:  Universitetet i Sørøst-Norge ( USN ) v/Ellen Margrethe Rye 
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NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og skal bidra til kvalitetsutvikling ved institusjonene. 
Dette gjør vi blant annet gjennom å føre tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Alle norske 
universiteter og høyskoler er pålagt å ha dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen. 
Institusjonens kvalitetsarbeid skal gi institusjonen tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i 
egne studietilbud. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal avdekke eventuell sviktende kvalitet i 
studietilbudene og bidra til kontinuerlige forbedringer.  

Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn med en institusjons systematiske kvalitetsarbeid. 
Institusjonene blir varslet om tilsynet minst seks måneder før tilsynet starter. 
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1 Om tilsynet ved Universitetet i Sørøst-Norge  

Universitetet i Sørøst-Norge ble 1. november 2018 bedt om å sende inn dokumentasjon om hvordan 
kvalitetsarbeidet oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter. I tillegg til dokumentasjon av 
kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå valgte NOKUT å føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved følgende 
studietilbud: 

• Bachelor i sykepleie 

• Bachelor i natur, miljø og friluftsliv 

• Bachelor i økonomi og ledelse 

• Bachelor i ingeniør, i mikro- og nanosystemteknologi 

• Master i mikro- og nanosystemteknologi 

• Master i design, kunst og håndverk 

• Master of Science, Energy and Environmental Technology 

• Master i klinisk helsearbeid – deltid 

• Ph.d. i personorientert helsearbeid 
• Ph.d. i kulturstudier 

Universitetet i Sørøst-Norge sendte inn dokumentasjon 15. februar 2019.  

NOKUT gjennomførte institusjonsbesøk 1. og 2. april 2019. Den sakkyndige komiteen hadde samtaler 
med representanter for institusjonens øverste ledelse, representanter fra studentorganisasjonen, 
studentrepresentanter fra programutvalg for noen av de utvalgte studietilbudene, campusledere fra 
noen utvalgte campus, studenttillitsvalgte på bachelor og masternivå, studentrepresentanter fra 
Læringsmiljøutvalget, eksterne representanter og studentrepresentanter for institusjonens øverste styre, 
fagansvarlige og praksisansvarlige (utvalgte medlemmer), dekaner og prodekaner, ph.d.-studenter, 
representanter for Forskningsutvalget og Utvalg for utdanningskvalitet, representanter fra 
kvalitetsrådene, instituttledere, leder for seksjon for studiekvalitet og analyse, leder for enhet for 
digitalisering og utdanningskvalitet og personaldirektør. Institusjonsbesøket fant sted ved Campus 
Vestfold og Campus Drammen. 

Vurderingene i tilsynsrapporten er basert på dokumentasjon som er mottatt fra institusjonen, intervjuer 
og supplerende dokumentasjon. Oversikt over den skriftlige dokumentasjonen er tilgjengelig i 
NOKUTs offentlige postjournal. 

Språklige presiseringer: USN benytter både begrepet studietilbud og studieprogram og NOKUT 
benytter begrepet studietilbud. Denne rapporten benytter begrepet studietilbud med unntak av de 
plasser der USN bruker begrepet studieprogram.  
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2 Om Universitetet i Sørøst-Norge og organisering av kvalitetsarbeidet 

Om Universitetet i Sørøst-Norge  

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), ble akkreditert som 
universitet 4. mai 2018. USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 
1.600 ansatte. USN er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen 
i Telemark i 2016. USN har åtte campus som er regionalt forankret i de tre fylkene Buskerud, Vestfold 
og Telemark.  

Universitetets styre er øverste vedtaksorgan med ansvar for strategisk virksomhet og drift. Styret 
består av elleve medlemmer, og styreleder er Rune Nilsen, professor emeritus i global helse ved 
Universitetet i Bergen. Hvert fakultet ledes av en dekan og er sammensatt av institutter som ledes av 
instituttledere.  

Forskningen er i stor grad knyttet til universitetets profil som en profesjons- og arbeidslivsrettet 
institusjon, med faglig tyngdepunkt innenfor de store områdene lærerutdanninger, helse- og 
sosialfagutdanninger, teknologiske utdanninger og økonomiskadministrative utdanninger.  

Alle de tidligere høgskolene, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Telemark, 
fikk sine systemer for kvalitetssikring godkjent i henholdsvis 2007, 2008 og 2009. Da Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold var nyfusjonert deltok høyskolen i en prøveevaluering av systematisk 
kvalitetsarbeid 2014/2015. Sentrale tema var bruk av selvakkrediteringsretten og sammenhengen 
mellom kvalitet og studieportefølje, forhold som nå er regulert i kravene til institusjonenes 
systematiske kvalitetsarbeid (Studietilsynsforskriften §§ 4-1 (3) og (6)). Høgskolen i Sørøst-Norge ble 
etablert i 2016, samtidig som NOKUTs nye forskrift og nye krav var under utarbeidelse. I mai 2018 
fikk Høgskolen universitetsstatus og ble Universitetet i Sørøst Norge (USN). HSN/USN har etter 
fusjonen ikke vært gjennom en evaluering av kvalitetssystemet.  

Organiseringen av kvalitetsarbeidet 

USNs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten gir en beskrivelse av institusjonens strategiske og 
systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. I kvalitetssystemet fremkommer det at USNs 
kvalitetsarbeid skal foregå både på bakgrunn av departementets styring som eier av institusjonen, og 
gjennom universitetets styring og ledelse av utdanningsvirksomheten. Utviklingen av den samlede 
studieporteføljen til USN skal skje i takt med universitetets ambisjon om et utdanningstilbud med høy 
internasjonal kvalitet og i nært samarbeid med samfunn- og næringsliv. Studieporteføljen skal støtte 
opp under USNs hovedprofil, med profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante 
utdanninger. 
 
USN har som et mål at de gjennom sitt kvalitetssystem skal sørge for en tydelig rolle- og 
ansvarsfordeling innenfor det løpende kvalitetsarbeidet, og en definert utdanningsledelse på alle 
nivåer. Kvalitetsarbeidet skal utføres systematisk for å sikre, utvikle og stimulere 
utdanningskvaliteten. Resultatene og tiltakene skal dokumenteres og beste praksis skal stimulere til 
kvalitetsheving i øvrige studietilbud. 
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Det er utarbeidet mandat for følgende råd og utvalg: 
 
Utvalg for utdanningskvalitet 
Utvalgets formål er å fremme kvalitetsarbeidet i utdanningsvirksomheten ved USN. Utvalget skal 
være et strategisk, samordnende og rådgivende organ for ledelsen i saker som gjelder fagprofil, 
studieportefølje og kvalitet i utdanningene. 
 
Forskningsutvalget 
Utvalgets formål er å gi råd om harmonisering av og kvalitetsutvikling i doktorgradsprogrammene, 
bl.a. innenfor veiledningstilbud, undervisningstilbud og krav til deltagerne i doktorgradsprogrammene. 

Læringsmiljøutvalget 
LMUs formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene ved USN. 
LMU skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen 
omkring spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, der ivaretakelse av studenter med 
funksjonsnedsettelser inngår. 

Kvalitetsråd 
Kvalitetsrådet er et rådgivende organ på fakultet, som skal gi dekanen råd om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling av studieporteføljen og utdanningskvaliteten ved fakultetets studier. Kvalitetsrådet 
kan også på eget initiativ løfte saker som angår utdanningskvaliteten i enkelte program eller på 
fakultetsnivå. 
 
Programutvalg 
Programutvalgene er rådgivende for dekanen i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram. 
Utvalget skal gjennom det løpende kvalitetsarbeidet foreta evalueringer, vurdere alle elementer som 
påvirker studiekvalitet og rapportere om studiekvalitet, inkludert å gi råd om videre tiltak for 
kvalitetsutvikling for å sikre at studieprogrammet holder høy kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 
 
Figuren under er hentet fra USNs systembeskrivelse og viser en oversikt over kvalitetsprosesser i det 
systematiske kvalitetsarbeidet med sammenheng mellom rapportering, ansvarslinjer, råd- og utvalg og 
tilbakemeldingssløyfer i kvalitetsarbeidet. 
 

 

 

Gjennom studentdemokratiet ved USN er studentene representert i alle relevante råd og utvalg ved 
institusjonen. Studentdemokratiet er i en omorganiseringsprosess, og har ikke funnet sin endelige 
form.   
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3 Vurderinger og konklusjoner for de enkelte krav i § 4-1. Krav til det 
systematiske kvalitetsarbeidet 

Der det ikke er oppgitt noe annet, viser paragrafnummer til studietilsynsforskriften. Kravene i 
studiekvalitetsforskriften som gjelder læringsmiljø og periodiske evalueringer vil hos ulike 
institusjoner være logisk å vurdere i tilknytning til ulike krav i studietilsynsforskriften. Det er i 
vurderingene tydelig markert hvor de ulike kravene er omtalt.   

 

§ 4-1 (1) Forankring i strategi og dekking av vesentlige områder for kvaliteten 
på studentenes læringsutbytte  

Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder 
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. 

Vurderinger 

USNs strategidokumenter består av en hovedstrategi, Strategi 2017-2021, og fire tematiske 
strategidokumenter/delstrategier: i) Studieportefølje og utdanningskvalitet, ii) Forskning og faglig 
utviklingsarbeid, iii) Samfunnsforankring og iv) Internasjonalisering. Komiteen ser en tydelig kobling 
mellom beskrivelsen av kvalitetssystemet og universitetets strategier.  

Kvalitetsarbeidet ved USN er tydelig forankret i delstrategien Studieportefølje og utdanningskvalitet, 
og er godt synlig i arbeidet med utdanningskvalitet ved universitetet. Delstrategien representerer en 
operasjonalisering av ambisjonene i hovedstrategien om å ha utdanningstilbud med høy internasjonal 
kvalitet i nært samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. 

USN har som mål å være praksisnær og å tilby studier som er profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte 
og samfunnsrelevante, og som videreutvikles i tett samspill med regionale myndigheter og regionalt 
arbeidsliv. Med etablering av industri- og næringsmastere, der samarbeid om studienes innhold er 
formalisert gjennom et rådgivende utvalg fra arbeidslivet og en referansegruppe med 
arbeidslivsrepresentanter for programmene, er det tydelig for komiteen at universitetet jobber mot sine 
strategiske mål. USN har vedtatt en egen analysemodell for dette arbeidet, Strategisk betydning, 
Etterspørsel, Faglig og Økonomisk bærekraft, SEFØ-modellen. Komiteen registrerer at styret har 
forventninger til at SEFØ-modellen brukes aktivt som en rød tråd i fagmiljøenes og USNs 
kvalitetsarbeid. 

I dokumentasjonen peker USN på at utviklingen av den samlede studieporteføljen er basert på styrets 
overordnede strategiske beslutninger og en samlet vurdering av behov og etterspørsel. I blant annet 
mandatet for Råd for samarbeid med arbeidslivet og i møtereferater ser komiteen at universitetet har 
kontakt med regionens arbeids- og næringsliv, og at de foretar vurderinger av hvilket behov regionen 
har for arbeidskraft på en rekke fagområder. Både i de årlige kvalitetsrapportene fra fakultetene, i 
universitetets kvalitetsrapport og i samtaler ved institusjonsbesøket, er det tydelig for komiteen at USN 
arbeider mye med å øke rekrutteringen, både regionalt og nasjonalt, for å komme behovene i arbeids- 
og næringsliv i møte.  
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I delstrategien Studieportefølje og utdanningskvalitet er det fastsatt fem mål med tilhørende tiltak, som 
operasjonaliseres og implementeres gjennom fakultetsvise handlingsplaner. Dersom målene i 
strategien justeres i strategiperioden, oppdateres handlingsplanene i henhold til dette. 
Handlingsplanene beskriver hovedprioriteringer med tidsplan, tiltak, ansvar og frister.  

I samme strategi defineres sju dimensjoner som har betydning for kvaliteten på studentens 
læringsutbytte: Læringsutbytte, inntakskvalitet, relevans, rammekvalitet, programkvalitet, 
undervisningskvalitet og kompetanse. Systembeskrivelsen omhandler rammebetingelser for disse 
kvalitetsdimensjonene og beskrivelse av kvalitetsarbeidet på alle nivåer (roller og ansvar, kvalitet i 
studieportefølje, studietilbud og emner). Komiteen vurderte i utgangspunktet at det kanskje kunne bli 
vel ambisiøst å ha en så finmasket inndeling av kvalitetsdimensjoner, siden det skal rapporteres på alle 
sju dimensjoner i rapporter fra emnenivå og helt opp til styret. Etter samtaler med ulike aktører på 
institusjonsbesøket forstår komiteen det likevel slik at det er hensiktsmessig for USN med en slik 
inndeling i kvalitetsdimensjoner for å synliggjøre disse viktige områdene i USNs kvalitetsarbeid. Alle 
de sju kvalitetsdimensjonene er nødvendige for å dekke institusjonens brede forståelse av 
kvalitetsbegrepet i sitt profesjons- og arbeidslivsrette kvalitetsarbeid. 

Kvalitetssikring av praksis er en viktig del av universitetets kvalitetsarbeid. Praksis er ikke fastsatt 
som en egen kvalitetsdimensjon, men inkluderes i dimensjonene programkvalitet og 
undervisningskvalitet. For eksempel så har studietilbud med praksis flere deltakere fra praksisfeltet 
samt praksiskoordinator som faste medlemmer av programutvalgene. Dette er med på å sikre 
kvaliteten i praksis, fordi programutvalgene har en nøkkelrolle i kvalitetsarbeidet. Komiteen anser 
derfor at kvalitetsdimensjonene som USN har definert i strategien er dekkende for vesentlige områder 
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Komiteen savner imidlertid et større fokus 
på utdanningens relevans for studentene etter at de har kommet i arbeid. Dette temaet omtales også 
under § 4-1 (4).  

Det er tydelig for komiteen at kvalitetssystemet har bidratt positivt til kvalitetsarbeidet. På 
institusjonsbesøket bekreftet de ulike aktørene komiteens inntrykk og fortalte hvordan 
kvalitetssystemet blir brukt som et operativt verktøy og fundament for organisasjonsutvikling. Med 
klare rolle- og ansvarsbeskrivelser brukes kvalitetssystemet aktivt i det daglige arbeidet med 
forbedring og utvikling av utdanningen og i virksomhetsstyringen. På alle nivåer ga ansatte uttrykk for 
at de synes at universitetet har et godt og brukervennlig kvalitetssystem som bringer frem en naturlig 
og god dialog om utdanningskvalitet på alle nivåer. 

Konklusjon 

Kravene i § 4-1 (1) er oppfylt. 
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§ 4-1 (2) Forankring i styre og ledelse og fremming av kvalitetskultur 

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. 
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte 
og studenter. 

 

I dette kapittelet ligger også en vurdering av kravet i universitets- og høyskoleloven til kobling mellom 
arbeid med læringsmiljø og kvalitetsarbeid: 

§ 4-3. Læringsmiljø 
(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av 
institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6. 

Vurderinger 

Forankring av kvalitetsarbeidet 

USN er regionalt forankret gjennom åtte studiesteder med en desentralisert organisatorisk profil, og 
med distribuert faglig ledelse og administrasjon. I beskrivelsen av institusjonelle særtrekk skriver USN 
at ambisjonen er at det skal bli et konkurransefortrinn for universitetet å ha åtte likeverdige og 
integrerte campuser, som drar veksler på samlet faglig og administrativ kompetanse og kapasitet. Det 
er et mål at hver campus skal være en inngangsportal til hele universitetet.  

I kvalitetssystemet er det en overordnet beskrivelse av roller og ansvar i kvalitetsarbeidet. Konkrete 
oppgaver og aktiviteter er beskrevet i rutiner og arbeidsbeskrivelser utover dette. Hver vår holdes det 
dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene. Det utarbeides et rektornotat med 
tilbakemeldinger fra styret, som innlemmes i fakultetenes handlingsplaner. 

I 2018 ble det etablert kvalitetsråd ved hvert fakultet, som skal gi dekanen råd om kvalitetssikring av 
og kvalitetsutvikling i studietilbudene, og som videre skal gi råd om utvikling av studieporteføljen. For 
å sikre forankring og medvirkning på alle nivåer og på tvers av campus, består rådene blant annet av 
programkoordinatorer fra fakultetets studieprogram. Alle utdanningsnivå og campus hvor fakultetet 
har studieprogram skal være representert. Det skal også være representasjon av minst to studenter fra 
ulike studieprogram, utdanningsnivå og campus. Ved for eksempel Fakultet for teknologi, 
naturvitenskap og maritime fag, gir dette et råd på 17 personer. Fakultetet sier selv at det er i største 
laget for effektive diskusjoner, men at bred representasjon også vil gi kvalitetsarbeidet større 
legitimitet. Møtene er lagt til tidspunkter som passer, slik at rådet også får behandlet fakultetets 
kvalitetsrapport, oppfølging av Studiebarometeret og innspill til universitetsstyrets årlige sak om 
fastsettelse av studieporteføljen.  

Det er tydelig for komiteen at kvalitetsrådene skaper deltakelse og engasjement for studiekvalitet, men 
komiteen registrerer også at rådene ikke helt har funnet sin form. Under institusjonsbesøket kom det 
frem at rådene fungerer svært forskjellig på de ulike fakultetene. Komiteen mener dette ikke behøver å 
være et problem, men anbefaler USN å klargjøre forholdet mellom den rådgivende funksjonen 
kvalitetsrådene har og hvilken status rådene har i den formelle linjen. Det er også viktig at det blir 
tydeligere hvordan studentrepresentantene skal rekrutteres til kvalitetsrådene.   
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Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) er et strategisk og rådgivende organ for ledelsen i saker som 
omhandler fagprofil, studieportefølje og kvalitet i utdanningene. UFU gir råd til rektor på 
utdanningsområdet og er sammensatt av både faglige og administrativt ansatte. Siden etableringen av 
HSN og etter hvert USN, har UFU primært behandlet akkrediterings- og reakkrediteringssaker for å 
kunne kontrollere at programmene ved institusjonen oppfyller krav i lov og forskrift. UFU mener selv 
at dette har vært en viktig og riktig prioritering for institusjonen, men at nå som rutinene for 
akkreditering og reakkreditering er på plass kan mer delegeres til fakultetene, slik at UFU kan bli mer 
strategisk. UFUs mandat er langt bredere enn akkreditering og reakkreditering av studietilbud, og 
utvalget ønsker å jobbe med hele spekteret av oppgaver i mandatet. Komiteen finner at dette er en 
riktig prioritering som vil være positivt for UFUs videre virksomhet.  

I dag fremstår UFU som relativt «ledelsestung» på den faglige siden, med kun én person som er 
representert i kraft av å være underviser. Resten av de faglige medlemmene er viserektorer og 
visedekaner. Under institusjonsbesøket ble komiteen oppmerksom på at det er en plan om å endre 
sammensetningen av UFU, slik at utvalget blir et bedre organ for medvirkning. Medlemmer av UFU 
skal i større grad representere faglige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og fakultetene skal 
få mer opplæring i akkrediterings- og reakkrediteringsarbeid, slik at de kan få større fullmakter på 
dette området. Komiteen mener at det nåværende UFU i for stor grad fremstår som et kontrollorgan, 
og råder USN til å fortsette arbeidet med å videreutvikle UFU til å bli et organ med mer fokus på 
strategisk pedagogisk utvikling. Et bredere sammensatt utvalg, slik USN planlegger, vil kunne være 
gunstig for å bedre ivareta hele utvalgets mandat. 

Forskningsutvalget (FU) ved universitetet har vært gjennom noe av den samme prosessen. På 
institusjonsbesøket ble komiteen fortalt at også FU tidligere var relativt ledelsestungt, med det resultat 
at det ble et utvalg som var litt «frakoblet» de ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. I 2018 
ble det vedtatt ny sammensetning av FU, som skal bestå av fire aktive forskere (én fra hvert fakultet) 
hvorav minst to er ledere av doktorgradsutvalg, samt stipendiat, viserektorer og visedekaner. Det var 
tydelig for komiteen at medlemmene av FU var fornøyd med den nye sammensetningen og at den har 
påvirket utvalgets arbeid positivt.  

Studietilbud ved USN kan strekke seg over flere institutt, fakultet og campus, universitetet er derfor 
klar på at programutvalgene må ledes ulikt. Dokumentasjonen viser at det er klare og tydelige 
ansvarsforhold. Den enheten (fakultet og/eller institutt) som er vertsfakultet eller -institutt for 
programmet har ansvaret for drift og kvalitetssikring av programmet. For ph.d.-utdanninger er det 
institusjonelle hovedansvaret lagt til forskningsutvalget. Det operative ansvaret er lagt til et 
vertsfakultet ved dekan. Komiteen merker seg at programutvalgene har en sentral rolle i det 
systematiske kvalitetsarbeidet og en definert rolle i kvalitetssystemet. Programutvalgene skal foreta 
evalueringer, vurdere alle elementer som påvirker studiekvalitet og rapportere om studiekvalitet. Dette 
inkluderer å sikre at programmet holder høy kvalitet og å gi råd om tiltak for kvalitetsutvikling. 
Komiteen har tiltro til at programutvalgene gjennomfører dette arbeidet på en god måte. 

I mandatet for programutvalgene ser komiteen at utvalgene har mange viktige oppgaver, blant annet 
behandler utvalget rapporter fra emne- og programevalueringer, analyserer resultatene, foreslår og 
iverksetter forbedringstiltak og arbeider med ulike tiltak for å øke studentinvolveringen. Komiteen ser 
at det er en tydelig forankring av kvalitetsarbeidet på nederste nivå i organisasjonen. Både i den 
skriftlige dokumentasjonen og i samtaler kom det imidlertid frem at det i noen få tilfeller er slik at 
studenter ikke blir orientert om resultater fra emneevalueringer og planlagte tiltak for oppfølging. 
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Komiteen mener at forankring helt ned til emnenivå er viktig, for å sikre at kvalitetssystemet og 
kvalitetsarbeidet fanger opp relevant informasjon om utdanningenes kvalitet helt ned på operativt nivå. 
Komiteen tok dette opp i samtale med ledere på flere nivåer. Her ble det uttrykte at studienær ledelse 
er helt sentralt for å sikre nødvendig forankring på laveste nivå. Videre ble komiteen informert av 
øverste ledelse om at universitetet setter i gang med opplæringskurs for programledere og 
programkoordinatorer denne våren, slik at programutvalgene settes godt i stand til å sikre faglig 
samordning og god kvalitet i alle deler av programmene. Programledere og programkoordinatorer har 
en stor og viktig rolle i kvalitetsarbeidet og god lederopplæring er viktig. Komiteen råder USNs 
ledelse til å prioritere dette opplæringstiltaket for å styrke kvalitetsarbeidet på emnenivå og bidra til en 
enda bedre kvalitetskultur ved USN. 

Studentdemokratiet  

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ble opprettet 1. januar 2016. Studentdemokratiet skal ivareta 
studentenes interesser og synspunkter, og dekke alle fakulteter og studiesteder. Studentdemokratiet 
består av klassetillitsvalgte, studentråd per fakultet/campus, campusstyre per campus, Arbeidsutvalget 
og Parlamentsforsamlingen. I studentuttalelsen går det frem at det har vært en del utfordringer knyttet 
til studentdemokratiet siden fusjonen. Det er mange campuser som skal representeres, og det er 
krevende å få på plass et godt studentdemokrati på tvers av USNs desentraliserte struktur.  

I løpet av 2019 vil studentdemokratiet endre organisering med mål om å få et studentdemokrati som 
skal være bedre tilpasset USNs desentraliserte struktur. Parlamentet oppløses og det vil innføres 
semestermøter der representanter fra campusstyrene deltar. Arbeidsutvalget skal reduseres og det skal 
etableres en ledergruppe (øverste beslutningsorgan) som består av campusledere. Det er tydelig for 
komiteen at studentdemokratiet arbeider for å finne en organisering som passer med universitetets 
organisering. Det ser ut til å bli mange grupper av tillitsverv på ulike nivåer, og komiteen råder 
universitetet til å bidra med hjelp til studentene i dette arbeidet. Den nåværende organiseringen er 
uoversiktlig og komiteen tror det er bra med en ny organisasjonsstruktur. Et godt fungerende 
studentdemokrati er en forutsetning for å sikre gode tilbakemeldinger fra studentene som kan brukes 
inn i USNs kvalitetsarbeid. Flere tillitsvalgte komiteen snakket med ga tydelig uttrykk for at de ønsker 
opplæring. Dette blant annet for å kunne få en bedre forståelse av hvordan informasjon skal behandles 
og deles med andre studenter, både i og utenfor tillitsvalgsystemet, for å imøtekomme de 
informasjonsbehov som er tilstede på ulike nivåer i institusjonen.  

Komiteen vil rose studentdemokratiet for det iherdige arbeidet som gjøres, og endringen i 
organiseringen ser ut til å være et viktig grep for å komme videre. Dette vil kreve engasjement og 
tydelig ledelse. Et råd til studentdemokratiet er å se til studentdemokratier ved andre fusjonerte 
institusjoner, for å dra veksler på andres erfaringer og for å få inspirasjon til eget arbeid.  

Det er åpnet for jevnlig dialog mellom studentdemokratiet og USNs ledelse. Viserektor for utdanning 
har løpende kontakt med studentene, og rektor møter dem én gang per semester. Det er inngått en 
samarbeidsavtale mellom Parlamentsforsamlingen og USN, som spesifiserer hvordan forholdene er 
tilrettelagt for at studentorganet kan drive sitt arbeid på en god måte.    

Det er litt uenighet om hvem som bør oppnevne studenter til ulike råd og utvalg. Noen mener at USN 
bør oppnevne ordinære studenter til å sitte i noen råd og utvalg, mens andre mener at det er 
studentdemokratiet som skal velge medlemmer. 
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Kvalitetskultur 

USN er et resultat av fusjoner mellom høyskoler som hadde med sine respektive kvalitetskulturer inn i 
den fusjonerte institusjonen. USN er tydelig på at institusjonen har strebet etter å hente det beste fra 
alle de tidligere høyskolene i arbeidet med et felles kvalitetssystem. 

Komiteen oppfatter det slik at de ansatte arbeider bevisst for å bruke kvalitetsarbeidet og samarbeidet 
om utviklingen av kvalitetssystemet til å samle ansatte ved institusjonen. Både ledelse, faglige og 
administrativt ansatte på ulike nivåer trakk frem i intervjuene hvordan etableringen av en tydelig 
struktur med et standardisert system for kvalitetsarbeidet har vært positivt for å skape en felles kultur. 
Gjennom samtalene opplever komiteen at det er en klar bevissthet om hva som fremmer god 
kvalitetskultur på tvers av fakulteter og campuser, og at det er en felles forståelse for at et mer 
standardisert og formalisert kvalitetssystem bidrar positivt i arbeidet med systematisk forbedring og 
utvikling av utdanningene.  

Et av grepene USN har tatt for å blant annet komme utfordringen med flere campuser i møte, er å 
opprette Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU). eDU er en utviklingsenhet som, i 
samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning i teknologirike (digitale) omgivelser. 
Enheten kombinerer kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi, og hjelper 
ansatte med å endre utdanningspraksiser som er tilpasset kunnskaps- og nettverkssamfunnet. Ansatte 
som skal undervise på nett får gjennom denne enheten tilgang til læringsressurser som gir opplæring i 
aktuell programvare, samt tips og råd til hvordan de kan planlegge og gjennomføre undervisning og 
veiledning på ulike plattformer. Det tilbys også regelmessige webinarer og workshops der didaktiske 
problemstillinger blir drøftet og erfaringer fra erfarne nettlærere løftes frem. I tillegg bistår eDU 
fagmiljøer som skal bygge opp nye emner på nett med tilrettelagt veiledning i læringsdesign.   

Et godt eksempel på eDUs virksomhet på tvers av USN er prosjektet Metodebank. Her har ni 
masterstudier på Fakultet for helse- og sosialvitenskap gått sammen om å bygge opp en felles 
metodebank i læringsplattformen Canvas. Læringsressurser og oppgaver innenfor vitenskapsteori og 
metode er gjort tilgjengelig for alle de ni masterstudiene, og den konkrete emnelærer kan sette de 
aktuelle læringsressursene (filmer, podcast mm.) inn i sin kontekst, og legge til rette for «omvendt 
undervisning» og mer studentaktive læringsformer, når de møter studenten til seminar. eDU har nylig 
mottatt prosjektmidler fra DIKU og planlegger nå å videreføre dette arbeidet i bachelorutdanningene 
for å utvikle en Lærings- og vurderingsbank på tvers av fem profesjonsutdanninger. Selv om de fleste 
tiltakene som eDU tilbyr rettes mot ansatte, har det også blitt utviklet enkelte ressurser for studenter 
som skal studere på nett. Studenter som begynner på nettbaserte studier får tilbud om et minikurs 
Nettstudent 1-2 3 og webinarer Å studere på nett. Disse ressursene er også tilgjengelig for 
campusstudentene. 

I møte med ph.d.-studentene fikk komiteen innblikk i hvordan studentene er integrert i 
forskningsmiljøer lokalt på universitetet, nasjonalt og internasjonalt. Mange av forskningsmiljøene ved 
universitetet er relativt små. Universitetet organiserer derfor jevnlig møtepunkter mellom disse 
miljøene gjennom tverrfaglige skriveseminarer, tematiske seminarer og stipendiatsamlinger. Ph.d.-
studentene deltar også på forskerskoler i ulike deler av landet og i utlandet, hvor de møter ph.d.-
studenter fra andre fagfelt og institusjoner. De deler erfaringer og får et stipendiatfellesskap og 
innblikk i andres forskningsprosjekter. Ph.d.-studentene er svært fornøyde med disse tiltakene og 
forteller at dette driver skriveprosessen fremover. Komiteen ser at universitetet arbeider for at ph.d.-
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studentene skal være del av et godt faglig og sosialt fellesskap, og anbefaler at universitetet fortsetter 
med å skape møtearenaer for ph.d.-studenter på tvers av fag og studiesteder.  

Komiteen vurderer at USN har en god kultur for kvalitet og arbeider systematisk med å sikre og 
videreutvikle kvaliteten i studentenes praksis. I samtale med praksiskoordinatorer for både lærer- og 
sykepleieutdanningen hørte komiteen om en kultur som har utviklet seg over lang tid. Mange av de 
samme kvalitetssikringsprosedyrene som ble brukt ved de tidligere høyskolene er fortsatt i bruk, men 
disse er nå harmonisert og formalisert i det nye kvalitetssystemet. Praksiskoordinatorene har tett 
kontakt med praksisfeltet blant annet i form av formelle samarbeidsavtaler og representasjon fra 
praksisfeltet i programutvalg for å få eksterne tilbakemeldinger på programmet, men dette har vist seg 
å være vanskelig å få til. USN benytter personer fra praksisfeltet både som sensorer og undervisere, og 
utdanner praksisveilederne slik at de blir faglig gode veiledere. Selv om det går klart frem i samtaler 
med praksiskoordinatorene at universitetet har flere rutiner for å sikre kvalitet i studentenes praksis, er 
komiteen av den oppfatning at arbeidet med praksis kunne vært tydeligere i de styrende dokumentene i 
kvalitetssystemet.  Komiteen mener også at USN bør arbeide for å finne løsninger som gjør at flere fra 
praksisfeltet får deltatt i programutvalgene.  

Komiteen har også merket seg andre eksempler på god kvalitetskultur, slik som systematisk 
lederutvikling og lederopplæring, mentorordning, meritteringsordning, dialogmøter med 
studenttillitsvalgte og seminar for førsteårsstudenter. For komiteen er det tydelig at USN jobber 
kontinuerlig med kvalitet innenfor alle fagområder og på alle nivåer ved universitetet, og komiteen 
anser at det er en god kvalitetskultur ved institusjonen.  

Læringsmiljø 

USN har de pålagte formelle strukturene på plass for å kunne ivareta læringsmiljøet ved universitetet, 
og universitetets hovedstrategi slår fast at studentene skal møte et nært og innovativt læringsmiljø med 
høye krav til kunnskap og ferdigheter. Det er universitetsstyret som har det overordnede ansvaret for å 
sikre et godt læringsmiljø, mens det er Læringsmiljøutvalgets (LMU) oppgave å bidra til at styret kan 
ivareta dette ansvaret og rapporterer årlig til styret.  

I LMUs mandat er det et mål at alle fire fakultet skal være representert og at geografi skal ivaretas. 
LMU utarbeider årlig handlingsplaner for tiltak som inneholder beskrivelser av ansvar og frister i 
utvalgets arbeid for et godt læringsmiljø. LMU har et særskilt ansvar for å bidra til at det fysiske og 
psykiske læringsmiljøet på universitetet er fullt forsvarlig.  

Komiteen ser i LMUs handlingsplaner, møteprotokoller og årsrapporter at det arbeides aktivt med å 
øke studentdeltakelse i evalueringer, oppfølging av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, 
gjennomføring av lokale læringsmiljøundersøkelser, etablering av nettverk rundt førsteårsstudenter 
med fokus på inkludering og tilrettelegging, rutiner for behandling av mobbesaker osv. Det er også 
ansatt et studentombud som er fast observatør i LMU-møtene.  

I samtale med studenter ble komiteen fortalt at LMU ikke har fungert optimalt det siste året. Det har 
vært svak deltakelse og få møter. Komiteen tok dette opp med universitetets ledelse, som ytret at de vil 
ta tak i dette raskt. Komiteen er klar over at det ikke er en uvanlig situasjon at læringsmiljøutvalg har 
utfordringer, siden det er et lovpålagt utvalg som ofte overlapper med andre arenaer på institusjonene 
der læringsmiljøsaker behandles.  
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Det er komiteens oppfatning at USN arbeider kontinuerlig med saker som omhandler læringsmiljø, 
men komiteen anbefaler at USN styrker og tydeliggjør LMUs funksjon ved universitetet.  

Konklusjon 

Kravene i § 4-1 (2) er oppfylt. 

Kravet i universitets- og høyskoleloven § 4-3 (4) er oppfylt. 
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§ 4-1 (3) Ordninger for systematisk kontroll av forskriftskrav 

Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller 
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift. 

 

I dette kapittelet ligger også en vurdering av kravet i studiekvalitetsforskriften om periodiske 
evalueringer av studietilbudene: 

§ 2-1. Krav til systematisk kvalitetsarbeid 
(2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter 
fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, 
skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige. 

 

Vurderinger 

Akkreditering, reakkreditering, endring og nedlegging 

For systematisk å kunne kontrollere at institusjonen tilfredsstiller gjeldende krav i lov- og regelverk 
har USN utarbeidet særskilte rutinebeskrivelser for henholdsvis akkreditering og etablering av 
studietilbud, for mindre endringer av godkjente studie- og emneplaner, for nedlegging av studietilbud 
og for vesentlige endringer av akkrediterte studietilbud.  

USN har også utarbeidet en delegasjonsmatrise ved akkreditering og etablering av nye studietilbud og 
endring av eksisterende studietilbud. Beskrivelsen viser til krav i universitets- og høgskoleloven og 
studietilsynsforskriften, og beskriver hvem som er delegert myndighet til å akkreditere nye 
studietilbud og vedta vesentlige endringer i studie- og emneplaner for eksisterende studietilbud ved 
universitetet. Delegasjonsmatrisen viser hvem som er delegert myndighet i de ulike fasene av 
saksgangen fra utredningstillatelse, utvikling, akkreditering, etablering og igangsetting.  

Som ledd i kvalitetssikringen stilles det krav om at søknader om akkreditering av nye studietilbud på 
61 studiepoeng eller mer (bachelor-, master- og ph.d.-nivå) skal vurderes av ekstern sakkyndigkomite. 
Den eksterne sakkyndigkomiteen oppnevnes av viserektor for utdanning og studiekvalitet på forslag 
fra det aktuelle fakultetet. NOKUTs sakkyndige komité har sett flere eksempler på oppretting av nye 
studietilbud i dokumentasjonen, blant annet Master i klinisk helsearbeid. Det var to eksterne 
sakkyndige som vurderte denne søknaden, og rapporten viser at alle relevante krav i lov og forskrift 
må være oppfylt før saken sendes videre til UFU for godkjenning og styret for akkreditering. 

Reakkreditering av alle gradsgivende studier på bachelor og master er en integrert del av universitetets 
kvalitetsarbeid. Gjennom klare rutiner for underveisevaluering av emner, periodiske evaluering av 
emner (minimum) hvert tredje år, årlig evaluering av program og faste maler for rapportering av 
resultater for hver av de nevnte evalueringene, sikres og videreutvikles kvaliteten i studietilbudene. 
Periodisk evaluering av studietilbud utgjør også et viktig grunnlag for vurdering av kvaliteten i 
studietilbudene. Komiteen mener at disse rutinene på en god måte sikrer kvalitet i alle studietilbud, og 
komiteen har sett flere eksempler i dokumentasjonen på grundige prosesser som er gjennomført av 
akkrediteringer, reakkrediteringer og endringer av studietilbud. 
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Komiteen ser at universitetet legger mye arbeid i å sikre at krav til fagmiljø til enhver tid er oppfylt. 
Programkoordinator har en viktig rolle i utviklingen av ressursregnskapet for hvert program og sitter 
sammen med instituttleder når kabalen legges. Dette er krevende når programmene strekker seg over 
flere institutter og campuser. For å holde oversikt brukes planleggingsverktøyet Workplan. Dette 
verktøyet gir en oversikt over fagmiljøets kompetanse og størrelse, blant annet med hensyn til 
undervisning og veiledning, samt tidsressurser den ansatte gis i arbeidsplanen til både forskning, faglig 
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og innovasjon.  

Komiteen registrerte at det er varierende kunnskap om bruken av Workplan på studietilbudsnivå. Flere 
som komiteen snakket med uttrykte at de synes det er vanskelig å beherske dette digitale verktøyet og 
at de derfor vegrer seg for å ta det i bruk. Komiteen anbefaler at universitetet igangsetter mer 
systematisk opplæring i bruk av Workplan, slik at flere programkoordinatorer og andre med ansvar for 
fagmiljø kan ta verktøyet i bruk.  

Det er komiteens vurdering at summen av rutinebeskrivelser og prosedyrer for akkreditering og 
reakkreditering, sammen med universitetets dokumenterte praksis, på en god måte sikrer systematisk 
kontroll med at alle studietilbud tilfredsstiller krav i lov og forskrift.  

Periodiske evalueringer 

For å sikre at USN vedlikeholder og utvikler kvaliteten i alle studietilbud, har universitetet utarbeidet 
rutinebeskrivelser for periodiske evalueringer. Det er utarbeidet en plan for gjennomføring av 
periodiske evalueringer de neste seks årene for samtlige studietilbud. Universitetet har videre utformet 
tydelige maler for hvert trinn i evalueringsprosessen, som beskriver mål, ansvar og praktisk 
gjennomføring av evalueringene.  

Komiteen ser at rutinen er fastsatt i februar 2017. Det er kun gjennomført én periodisk evaluering 
hittil. Evalueringen ble gjennomført ved Handelshøyskolen for programmet Master i innovasjon og 
ledelse, og ble igangsatt i årsskiftet 2017/18. Rapporten er skrevet for perioden 2013-2019. USN 
forklarer at årsaken til at det kun er gjennomført én evaluering er at arbeidsomfanget ble 
uforholdsmessig stort, og at universitetet så at det var nødvendig å utarbeide nye rutiner for å kunne 
gjennomføre slike evalueringer på en hensiktsmessig måte hvert sjette år. Rutinen ble derfor revidert i 
august 2018. 

 Ifølge universitetets rutinebeskrivelse skal de periodiske evalueringene bestå av tre trinn: I første trinn 
skal programutvalget skrive en egenvurdering av kvalitet og utviklingstrekk innenfor perioden 
(eksamen, studentgjennomstrømning, rekruttering, undervisningskvalitet, praksis, relevans, 
sammenheng mellom emner og program, fagmiljø, internasjonalisering osv.). I trinn to vurderer 
viserektor for utdanning hvor omfattende evalueringen skal være på bakgrunn av funn i 
programutvalgets egenvurdering. Alternativ én er et dagsseminar med ekstern komité og 
programutvalget, som ledes av viserektor for utdanning. Det føres referat som arkiveres. Alternativ to 
er ordinær komitébehandling med skriftlig rapport. Denne evalueringen danner grunnlaget for 
reakkreditering av studieprogram. Viserektor vurderer eventuell manglende oppfyllelse av krav, og i 
trinn tre vil fakultetsledelsen skrive en sluttvurdering med forslag til tiltak i en egen oppfølgingsplan. 
Ved underkjennelse må programmet akkrediteres på nytt. Komiteen oppfatter at USN har hentet nyttig 
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lærdom av sin første periodiske evaluering, og mener den nye tre- stegsmodellen kan være en 
hensiktsmessig og overkommelig fremgangsmåte for fremtidige evalueringer. 

Rutinen for periodiske evalueringer åpner også opp for å evaluere flere studietilbud samlet, dersom 
programmene er tydelig faglig beslektet og dersom fagkompetansen og arbeidserfaringen til de som 
skal bidra inn i evalueringen er tilnærmet den samme. Komiteen mener at dette kan være en fornuftig 
måte å gjøre det på, og forstår at det vil kunne ligge grundige faglige vurderinger bak slike samlede 
evalueringer av beslektede studietilbud.  

 

 

Konklusjon 

Kravet i § 4-1 (3) er oppfylt. 

Kravet i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) er oppfylt. 
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§ 4-1 (4) Systematisk innhenting av informasjon 

Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere 
kvaliteten i alle studietilbud. 

Vurderinger 

Komiteen har blitt forelagt et ryddig og oversiktlig materiale, som tydelig viser at USN systematisk 
innhenter informasjon fra mange og varierte kilder (både interne og eksterne). Institusjonen har 
tydelige rutiner og ansvarsbeskrivelser for informasjons- og datainnhenting (evalueringer) på emne-, 
program- og studieporteføljenivå.   

Studiestart/oppstart 

Hvert år utarbeides det en opptaksrapport med informasjon om studentenes startkompetanse. I 
rapporten er det korte oppsummeringer av opptaksdata (søkertall og søkere per studieplass, møtt-tall 
og dekningsgrad, og karaktersnitt) som sammenliknes med året før, samt noen korte analyser på 
institusjonsnivå. Det gjennomføres også en årlig studiestartundersøkelse der studentene kan gi 
tilbakemelding på hvordan de opplevde å bli mottatt som nye studenter ved USN. Komiteen merker 
seg at det er en noe lav svarprosent, men forstår det slik at USN arbeider for å øke svarprosenten. 
Første gjennomføring av undersøkelsen var i 2017 og det er tydelig ut fra dokumentasjonen at USN 
jobber med tiltak for å følge opp resultater fra undersøkelsen.  

Studentevalueringer 

Alle emner evalueres underveis av studentene hver gang de gjennomføres og periodisk hvert 3. år, slik 
at studentene både kan si fra underveis, men også evaluere emnene i sammenheng. Målet med 
kvalitetsarbeidet på emnenivå er at alle emner skal holde god kvalitet, og at emner etableres og 
utvikles i tråd med innretningen til studieprogrammet emnet tilhører. Alle studieprogram evalueres 
både årlig og periodisk hvert 6. år. 

Som diskutert tidligere under forankring i § 4-1(2), er det noen studenter som forteller at de ikke får se 
resultater fra evalueringene eller blir informert om tiltak som planlegges igangsatt. I studentuttalelsen 
står det at mange saker lagres i Public 360, som ikke er tilgjengelig for studenter. Studentdemokratiet 
skriver videre at alle saker uten sensitiv informasjon bør være tilgjengelig på universitetets offentlige 
nettside. Komiteen fikk bekreftet at universitetet jobber med å øke deltakelsen i studentevalueringer og 
for å finne en felles plattform hvor alle evalueringer og annen viktig informasjon for studenter blir lagt 
ut. Det innføres også opplæringstiltak for ansatte. Det står tydelig i rutinebeskrivelsene hvem som er 
ansvarlig for gjennomføring, hvordan rapportene skal utformes, hva rapportene skal inneholde, hvem 
de skal sendes videre til og hvem som har ansvar for å følge opp resultater fra undersøkelsene. 

Ledelsen fortalte at de har vært avventende til å legge ut rapporter, på grunn av usikkerhet rundt hva 
som må unntas av hensyn til personvern (GDPR). De har dessuten avventet at Direktoratet for IKT og 
fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) skulle utvikle en felles løsning for sektoren. 
Dette har tatt lengre tid enn forventet, og universitetet har i den senere tid begynt å undersøke ulike 
muligheter for digitale løsninger for informasjonsdeling. De har også besøkt andre universiteter for å 
se hvordan de gjør det. Det viktigste de nå skal gjøre i rapporteringen er å skille mellom 
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personverninformasjon og viktige tilbakemeldinger til studentene, slik at alle rapporter med resultater 
fra studentevalueringer kan publiseres.  

Komiteen merker seg at evalueringsmetodene varierer fra institutt til institutt. I kvalitetsrådet ved 
Fakultet for teknologi var det for eksempel enighet om at fakultetet foreløpig ikke skulle ha en ensartet 
modell. Noen institutter bruker elektroniske nettskjema med standardiserte spørsmål for alle emner, 
mens andre bruker midtsemestermøter mellom studenter/klassetillitsvalgte og 
programkoordinatorer/undervisere. I dokumentasjonen står det at det er etablert en «verktøykasse» 
hvor undervisere kan velge mellom ulike evalueringsmetoder, men under institusjonsbesøket fikk 
komiteen inntrykk av at det er stor variasjon i undervisernes kjennskap til denne verktøykassen. Det 
fremstår også noe uklart for komiteen i hvor stor grad de ulike verktøyene tas i bruk, og et 
hovedinntrykk var at mange undervisere bruker de samme evalueringsmetodene uten særlig variasjon.  

På ph.d.-nivå får alle ph.d.-studenter ved oppstart på stipendiatperioden en samtale med 
programleder/koordinator, slik at de vet hvor de skal henvende seg i ulike spørsmål. Alle ph.d.-
programmene evalueres årlig. Ph.d.-studentene blir spurt om både det faglige i utdanningen 
(veiledning, kvalitet og relevans på kurs, fagmiljø, fremdrift osv.) og det praktiske rundt studiet (felles 
møteplasser for erfaringsutveksling, kontor, administrativ støtte osv.). I komiteens samtale med ph.d.-
studentene kom det frem at studentene både får tilgang til resultater fra undersøkelsen og igangsatte 
tiltak, samt at de ser at tiltakene raskt leder til forbedringer.  
 
USN jobber mye med kompetanseheving, blant annet gjennom interne kompetansehevingsprogram og 
tilrettelegging for at tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger effektiviserer ansettelsesprosessene. 
Programutvalgene på ph.d.-utdanningene har et tydelig mandat, og utvalgene jobber tett opp mot - og i 
tråd med - ph.d.-forskriften. På oppdrag fra styret skal USN i 2019 gjennomføre en evaluering av alle 
ph.d.-programmene og vurdere en samordning og restrukturering av forskerutdanningene. Alle 
programansvarlige skal innen midten av august levere en egenerklæring som har en fastsatt mal for 
alle temaer som skal vurderes i utdanningene. Hensikten er å bidra til å sikre kvalitet i 
doktorgradsutdanningene. Komiteen synes dette er et positivt tiltak for å sikre kvalitet i den relativt 
store produksjonen av ph.d.-kandidater som universitetet har satt i gang. Komiteen anbefaler også at 
USN igangsetter en mer systematisk innhenting av informasjon om ph.d.-programmenes relevans for 
fremtidige arbeidsgivere og avtakere, for eksempel ved å innhente informasjon om den videre 
karrieren til kreerte doktorer. Videre anbefaler komiteen at universitetet styrker systematikken rundt 
internasjonal benchmarking på ph.d.-nivå, for å få mer systematisk kunnskap om det faglige nivået.     
 
Emne- og programevaluering fra undervisere 

Undervisernes egen evaluering av emnene gjennomføres samtidig med at resultater fra 
studentevalueringer gjennomgås. I emne- og programrapporter evaluerer underviseren emnet og 
skriver hva som må endres på bakgrunn av studentens tilbakemeldinger, samt karakterer, 
gjennomstrømning, forskningsbasering osv. I programrapportene analyseres dette i sammenheng med 
forrige års programrapport, og det foreslås tiltak som for eksempel endring av undervisningsmetoder. 
Det er klare maler for hva rapportene skal inneholde og ansvarslinjer for oppfølging av tiltak på 
fakultetet. Disse evalueringene skal også gjøre kollegaveiledning mulig blant undervisere basert på 
data og funn i evalueringene av emner. På denne måten skal det sikres at det iverksettes tiltak ved 
påvist kvalitetsavvik. 
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Ved periodiske evalueringer av bachelor-, master- og ph.d-programmene skal kvaliteten i 
studieprogrammene i større grad vurderes ut fra strategiske og eksterne hensyn enn i de årlige 
programevalueringene. Resultatene av evalueringene skal bidra til kvalitetsutvikling og skal sikre at 
læringsutbytte er i samsvar med samfunns- og arbeidslivets behov.  

Nasjonale undersøkelser og relevansundersøkelser 

USN bruker resultater fra Studiebarometeret aktivt ved alle programmer og fakulteter, og på 
institusjonsnivå i kvalitetsarbeidet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse følges opp i samarbeid 
med Studentsamskipnaden. Det jobbes med å øke studentenes deltakelse på begge undersøkelser. Når 
det gjelder relevans, så er Studiebarometeret sentralt i arbeidet og denne informasjonen kombineres 
sammen med informasjon fra prosjektene USN profesjon og USN Partnerskap. Informasjon om 
tidligere kandidater hentes fra NIFUs kandidatundersøkelser. Komiteen er klar over at USN jobber tett 
sammen med nærings- og arbeidsliv gjennom USN Profesjon og USN Partnerskap, men disse 
arenaene sier lite om hvordan studentene trives etter at de har kommet i arbeid. Som det 
profesjonsuniversitet USN profilerer seg som, og med den tette koblingen til arbeids- og næringsliv 
som de har, bør USN etter komiteens mening vurdere å etablere et alumninettverk for samarbeid og 
kunnskapsdeling, og vurdere å utarbeide en egen kandidatundersøkelse. Slik vil universitetet få mer 
presis informasjon om kandidatene i arbeidslivet og utdanningenes relevans.  

Studentombudet 

Årsrapport fra Studentombudet viser at det er en del klager knyttet til eksamen/praksis og 
dispensasjon/tilrettelegging. Ombudsordningen er såpass ny, at det kun er én årsrapport frem til nå.  

 

Konklusjon 

Kravet i § 4-1 (4) er oppfylt. 

Kravet i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) er oppfylt.  
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§ 4-1 (5) Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet  

Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke 
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 

Vurderinger 

Dokumentasjonen viser at USN har et system for innhenting og bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet 
til å forbedre og utvikle kvaliteten i utdanningen. Dette fremgår blant annet av selve kvalitetssystemet, 
en rekke rutinebeskrivelser, handlingsplaner, samt ulike emne-, program-, fakultets- og 
kvalitetsrapporter hvor komiteen har sett flere eksempler på at resultatene analyseres og behandles i 
relevante fora og resulterer i tiltak. Det arbeides kontinuerlig med kvaliteten i alle studietilbud og det 
er ingen tvil for komiteen om at universitetet drar nytte av informasjon fra kvalitetsarbeidet til å 
utvikle studieporteføljen på alle nivåer.  

Systembeskrivelsen viser en visuell oversikt over rapporteringslinjene i det systematiske 
kvalitetsarbeidet, med klar sammenheng mellom rapportering, ansvarslinjer, råd- og utvalg og 
tilbakemeldingssløyfer i kvalitetsarbeidet hele veien fra emnerapporter og opp til styret (se bilde på 
side 4. i rapporten). Den skriftlige dokumentasjonen viser at USNs formelle organer for kvalitetsarbeid 
fungerer ved at det innhentes relevant og tilstrekkelig informasjon om kvaliteten i utdanningene fra 
mange ulike kilder, og at resultatene behandles i aktuelle fora og brukes som styringsinformasjon. Det 
rapporteres systematisk om utdanningenes kvalitet fra emnenivå – via program og fakultet - og opp til 
rektors kvalitetsrapport til styret. Dokumentasjonen og intervjuene viser at styret både mottar 
informasjon om utdanningenes kvalitet gjennom virksomhetsrapportering og også kommer med 
bestillinger til organisasjonen.  

Komiteen har blitt forelagt flere eksempler på kvalitetsutfordringer som har blitt avdekket og rettet 
opp gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet. Det har blant annet vært språkutfordringer blant 
internasjonale studenter, som har medført at flere internasjonale studenter har vurdert å slutte. For å 
bøte på dette har universitetet opprettet en akademisk språkkafé for studenter på sykepleie som har 
norsk som andrespråk. Språkkafeen er et aksjonsforskningsprosjekt med formål om å utvikle et 
veiledningstilbud til internasjonale sykepleiestudenter ved campus Drammen. Kafeen er ledet av 3-4 
undervisere og studentassistenter, og i tillegg deltar en person fra biblioteket og en pensjonert 
norsklærer. Språkkafeen skaper trygge rammer for de internasjonale studentene, og er et sted 
studentene får hjelp til å forstå arbeidskrav, samt får øve seg på å holde presentasjoner og lære norsk. 
Denne erfaringen bidrar til at flere internasjonale studenter snakker høyt i forelesninger og deltar i 
gruppesamtaler. Kafeen skaper også et fellesskap med andre sykepleiestudenter.  
 
Et annet eksempel på mangler i utdanningen som er avdekket og som universitetet har iverksatt tiltak 
for å forbedre, er høy strykprosent i emnet Measurement and Characterization. Tilbakemeldinger fra 
studenter viste at emnet var for omfattende og hadde et omfattende pensum. Som tiltak ble det satt i 
gang revisjon av pensum, og undervisningopplegget ble endret for å samsvare bedre med revidert 
pensum. Det ble også satt i gang ytterligere tiltak for å sikre at opptakskravene samsvarer med 
internasjonale studenters engelskkunnskaper. Som følge av dette ble det gjennomført intervjuer i 
forbindelse med opptak i 2017 for å avdekke reelle engelskkunnskaper, for å sikre bedre 
gjennomføringsmuligheter for de internasjonale studentene. Fakultetet mener selv at tiltakene har hatt 
effekt. Tiltakene er såpass nye på tilsynstidspunktet at det er vanskelig for komiteen å vurdere effekten 
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av disse, men komiteen mener likevel at eksempelet illustrerer hvordan USN bruker informasjonen fra 
kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i sine studietilbud. 
 
I samtalene kom det frem et annet eksempel på mangler som er avdekket og rettet opp, angående en 
stor andel stipendiater som oppga i kandidatundersøkelsen for ph.d.-programmet i kulturstudier at de 
ikke hadde vært på utenlandsopphold, selv om de i utgangspunktet ønsket utveksling. Flere pekte på 
utfordringer knyttet til finansiering og organisering av utenlandsoppholdet som årsak til dette. Saken 
ble tatt opp i Forskningsutvalget, som diskuterte problemet og fremmet forlag til USNs ledergruppe 
om det kunne innføres et mobilitetsstipend for denne gruppen. Universitetet har nå etablert en egen 
ordning der stipendiater kan søke om ekstra midler til utenlandsopphold på programmet, noe som 
senere har resultert i at flere stipendiater reiser på utenlandsopphold. 
 
USN har et avvikssystem («si-fra») der studenter kan melde fra om ulike typer av avvik i utdanningen, 
med hensikt om å avdekke sviktende kvalitet. Under institusjonsbesøket ble komiteen klar over at 
denne kilden brukes lite. Studentene synes ikke systemet er transparent, og de vet ikke hva som skjer 
med henvendelsen etter at de har sendt inn melding. Det er derfor viktig at universitetet følger opp de 
andre kildene som er diskutert i § 4-1 (4). Komiteen anbefaler at USN ser nærmere på avvikssystemet 
og utreder endringer som må til for at systemet skal bli bedre kjent og tatt i bruk blant studentene.  
 
Rapporterings- og evalueringsregimet som fremgår gjennom de styrende dokumentene i 
kvalitetssystemet, sammen med dokumenterte eksempler på mangler i utdanningen som er avdekket 
og rettet opp gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet, viser at universitetet bruker kunnskap fra 
kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. 
 

 

Konklusjon 

Kravene i § 4-1 (5) er oppfylt. 
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§ 4-1 (6) Vurdering og utvikling av institusjonens studieportefølje 

Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk 
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. 

Vurderinger 

Det er tydelig for komiteen at resultater fra USNs kvalitetsarbeid inngår i vurderings- og 
beslutningsgrunnlaget for universitetets samlede portefølje. USN har et stort omfang av studietilbud 
og en tydelig strategi. Ledelsen arbeider med en langtidsplan for utvikling av studieporteføljen hvor 
innholdet i studiene skal møte de behov samfunnet og bransjene har til universitetet. Det arbeides 
bevisst for å nå målene i strategien om å være et profesjonsrettet og næringslivsorientert universitet. 
Det jobbes systematisk med utvikling og samordning av porteføljen i tråd med SEFØ-modellen, som 
bygger på strategisk betydning, etterspørsel, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Som beskrevet 
i § 4-1 (1) vurderes kvaliteten i alle studietilbud, på både emne-, studietilbuds- og institusjonsnivå på 
bakgrunn av de sju kvalitetsdimensjonene (læringsbytte, inntakskvalitet, relevans, rammekvalitet, 
programkvalitet, undervisningskvalitet og kompetanse). 

USN har utarbeidet et årshjul for arbeid med studieporteføljen som viser kvalitetsarbeidet som ligger 
til grunn ved universitetet. Årshjulet kobler sammen universitetets strategiske planer og langsiktige 
prioriteringer sammen med kvalitetsarbeidet. Komiteen ser en rød tråd i porteføljearbeidet på alle 
nivåer. Rapportering fra emne- og programnivå, som er beskrevet i § 4-1 (2) og § 4-1 (4), gir 
grunnlagsinformasjon til fakultetenes kvalitetsrapport, som igjen legger grunnlaget for rektors 
kvalitetsrapport til styret. I denne rapporteringen er det et klart fokus på porteføljeutvikling med 
spesifikk informasjon om hvorvidt studietilbudene oppfyller alle krav i lov- og forskrift, beskrevet i § 
4-1 (3). Alle disse elementene samlet går til årlig behandling i styret, hvor styret fastsetter 
studieporteføljen for det neste året. Styresaken for fastsettelsen av studieporteføljen for studieåret 
2019/2020 viser blant annet hvordan styret eksplisitt vurderer alle studietilbud som ikke oppfyller alle 
krav i lov og forskrift. Styresaken viser hvordan styret fastsetter nullopptak med og uten betingelser og 
igangsetting av studietilbud som viser seg å oppfyller alle krav i lov og forskrift og i USNs 
styringsdokumenter.  

USN har et ambisiøst mål om at universitetet skal tilby undervisning av høy kvalitet på alle campuser 
og samtidig produsere kandidater som er etterspurt i det lokale arbeidsmarkedet. Komiteen ser at 
dersom USN ønsker å realisere strategien, vil det være viktig å innhente informasjon fra 
kvalitetsarbeidet som kan brukes til å foreta det som kan være vanskelige, men nødvendige justeringer 
fremover av den samlede porteføljen og fordelingen av porteføljen på ulike campuser. For å sikre et 
relevant beslutningsgrunnlag blir det viktig med blant annet systematisk rapportering av hvordan 
kandidatene klarer seg i det lokale arbeidsmarkedet. Erfaringene frem til nå tyder på at dette arbeidet 
fortsatt er i startgropen, og at universitetets øverste ledelse etter fusjonen har en stor og viktig oppgave 
med, og et stort ansvar for, å sikre at hensynet til å opprettholde undervisning ved alle universitetets 
campuser ikke går på bekostning av hensynet til å utdanne kandidater som har utdannelse av høy 
kvalitet og som er etterspurt av det lokale arbeids- og næringsliv.  

Konklusjon 

Kravene i § 4-1 (6) er oppfylt. 
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4 Komiteens helhetlige vurdering og konklusjon for institusjonens 
systematiske kvalitetsarbeid 

Konklusjon  

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge er tilfredsstillende: Alle krav i 
studietilsynsforskriften § 4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven 
§§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske 
kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.  

Komiteens kommentarer til konklusjonen 

Dokumentasjonen viser at Universitetet i Sørøst-Norges (USN) systematiske kvalitetsarbeid oppfyller 
alle krav i gjeldende lov og forskrifter. Komiteens intervjuer med ledelse på ulike nivåer, studenter og 
ansatte bekrefter at rutiner og systemer som beskrives i dokumentasjonen også fungerer i praksis. 
Universitetet har jobbet godt etter fusjonen og har etablert et kvalitetssystem som bidrar positivt til 
kvalitetsarbeidet. Med klare rolle- og ansvarsbeskrivelser brukes kvalitetssystemet aktivt i det daglige 
arbeidet med forbedring og utvikling av utdanningskvaliteten og i virksomhetsstyringen. Det er en god 
sammenheng i oppbygningen av systemet og tydelig ansvarsfordeling mellom institusjonen sentralt og 
det enkelte fakultet, med tilstrekkelig mulighet for lokal tilpasning.  

Kvalitetsarbeidet ved USN er tydelig forankret i delstrategien Studieportefølje og utdanningskvalitet 
og er godt synlig i arbeidet med utdanningskvalitet ved universitetet. Strategien er dekkende for 
vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.  

Komiteen opplever at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet ved USN, og at ledelsen på ulike 
nivåer arbeider kontinuerlig for å sikre kvalitet i utdanningen. Dokumentasjonen og intervjuene viser 
at styret både mottar informasjon om utdanningenes kvalitet gjennom virksomhetsrapportering og 
også kommer med bestillinger til organisasjonen. USN arbeider systematisk for å sikre god kvalitet på 
tvers av studiesteder, og for å sikre felles praksis og rutiner i kvalitetsarbeidet. Studenter er godt 
representert i ulike råd og utvalg og komiteen tviler ikke på at hele institusjonen samlet arbeider for et 
godt læringsmiljø og en god kvalitetskultur.  

Universitetet kontrollerer systematisk at alle studietilbud tilfredsstiller krav i lov og forskrifter 
gjennom særskilte rutinebeskrivelser for akkreditering, reakkreditering og endring av studietilbud. Det 
er også fastsatt rutiner for periodiske evalueringer for å sikre og videreutvikle kvaliteten i alle 
studietilbud. Komiteen oppfatter at USN har hentet nyttig lærdom fra sin første periodiske evaluering, 
og er ikke i tvil om at de reviderte retningslinjene vil føre til at evalueringene vil gjennomføres på en 
hensiktsmessig og systematisk måte. 

Universitetet har god informasjonsflyt om utdanningskvalitet i organisasjonen gjennom årlige 
rapporteringer på alle nivå, og både dokumentasjonen og intervjuer viser at USN iverksetter tiltak for å 
forbedre og rette opp mangler i utdanningen.  

Komiteen ser at resultater fra USNs kvalitetsarbeid inngår i vurderings- og beslutningsgrunnlaget for 
universitetets samlede studieportefølje på alle nivå, og at det er en rød tråd fra studietilbudsnivå, 
fakultetsnivå og opp til institusjonsnivå og øverste styre. Det jobbes systematisk med utvikling og 
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samordning av porteføljen i tråd med SEFØ-modellen, som bygger på strategisk betydning, 
etterspørsel, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft.  

Selv om det er tydelig for komiteen at det systematiske kvalitetsarbeidet ved USN oppfyller alle 
formelle krav, har kvalitetsarbeidet også noen forbedringspunkter. Blant annet kan USN med fordel 
utarbeide rutinebeskrivelser og tydeliggjøre hvordan universitetet arbeider for å sikre og utvikle 
kvaliteten i studentenes praksis. Universitetet bør etablere fastere struktur på tilbakemeldingssløyfen, 
slik at alle studenter får informasjon om resultater fra kvalitetsarbeidet. USN bør også legge bedre til 
rette for at Læringsmiljøutvalgets møtevirksomhet opprettholdes som planlagt. Komiteen har tillit til at 
universitetet vil arbeide videre med disse forholdene for å styrke det systematiske kvalitetsarbeidet 
ytterligere.  
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5 Vedlegg til komiteens rapport til NOKUT 

Råd til videreutvikling av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid 

I tillegg til å vurdere om kvalitetsarbeidet oppfyller kravene i studietilsynsforskriftens kapittel 4, 
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), ligger det i 
komiteens mandat å gi råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.  

Komiteens råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved USN 

• Komiteen mener at USN bør utarbeide rutinebeskrivelser og tydeliggjøre i 
kvalitetssikringssystemet hvordan universitetet arbeider for å sikre og utvikle kvaliteten i 
studentenes praksis.  

• Komiteen råder USN til å jobbe videre med formen på kvalitetsrådene og å klargjøre forholdet 
mellom funksjonen som rådgivende organ og statusen i den formelle linjen. 

• Komiteen mener at USN bør utarbeide og gjennomføre egne kandidatundersøkelser og 
systematisere informasjonshenting fra kandidater i arbeidslivet.  

• Komiteen mener at USN bør arbeide for å etablere et alumninettverk, for å styrke nettverket 
mellom universitetet, kandidater i arbeidslivet og studenter.  

• Komiteen mener at USN aktivt bør støtte studentdemokratiets arbeid med å finne en 
hensiktsmessig organisering, og gi studentene opplæring i kvalitetsarbeidet. 

• Komiteen ser at det kan ta tid å løse de utfordringer Læringsmiljøutvalget står i, og anbefaler 
at det kan være behov for vurdering av ytterligere tiltak for å styrke utvalgets arbeid med 
læringsmiljøet på tvers av alle campus og etablere en stabil møtevirksomhet. 

• Komiteen mener at USN må etablere fastere struktur på tilbakemeldingssløyfen, slik at alle 
studenter får informasjon om resultatene fra studentevalueringer, hvilke tiltak som skal 
iverksettes og når tiltakene skal iverksettes. 

• Komiteen råder USN til å prioritere opplæringstiltak med hensyn til evaluering og analyse av 
studiekvalitet for programledere og programkoordinatorer, for å styrke kvalitetsarbeidet på 
emnenivå og bidra til en enda bedre kvalitetskultur ved USN. 

• Komiteen råder USN til å fortsette arbeidet med å videreutvikle UFU til å bli et organ med 
mindre fokus på kontroll og mer fokus på strategisk utvikling. 
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6 Institusjonenes uttalelse til komiteens rapport 
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Kunnskapsdepartementet oppnevner styreleder, styremedlemmer og numeriske 

varamedlemmer til styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Medlemmene velges for 

perioden 1.august 2019 til 31. juli 2023.  

 

Vi viser til oppnevningsbrev av 15. mai 2019. Sverre Gotaas har etter oppnevnelsen trukket 

seg fra vervet som styreleder. Som ny styreleder ved USN oppnevnes: 

 

 Tore Isaksen (1959, Gjettum) 

Styrets oppgaver og ansvar 

Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av Lov om 

universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, 

treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet og strategisk 

ansvar for utviklingen av institusjonen. Styret skal sørge for at den faglige virksomheten 

holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, 

forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.  

Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset institusjonens 

egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn med 

institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter 

forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av 

beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta 

styreansvaret på en god måte.  
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Departementet har utarbeidet en veileder som angir rammer for arbeidet til styrene i 

sektoren, og som er lagt ut på regjeringens nettsider:  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/veiledere/veilederrammerstyre 

neweb.pdf. Veilederen vil komme i en revidert utgave sommeren 2019.  

 

Departementets føringer og forventninger til USN framkommer blant annet i departementets 

tildelingsbrev for 2019.  

 

Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet. 

 

Med hilsen 
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Vedtakssaker 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i Forskningsutvalget - 17. 
06.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 1/19 

 
Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte i Forskningsutvalget 17. juni 2019 godkjennes.  
 
Vedtak  

Innkalling og saksliste til møte i Forskningsutvalget 17. juni 2019 godkjennes. 
 
 

2/19 Gjennomgang av Forskningsutvalgets mandat 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 2/19 

 
Forslag til vedtak 

Forskningsutvalget tar gjennomgangen av utvalgets formål og mandat til etterretning 
 
Vedtak  

Forskningsutvalget tar gjennomgangen av utvalgets formål og mandat til etterretning. 
 
 

3/19 Godkjenning av forretningsorden for Forskningsutvalget 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 3/19 

 
Forslag til vedtak 

 
Forretningsordenen for Forskningsutvalget godkjennes med de merknader som kom frem på møtet  
 
Vedtak  

Forretningsordenen for Forskningsutvalget godkjennes. 
 
 

4/19 Møteplan Forskningsutvalget høsten 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 4/19 

 
Forslag til vedtak 

Høsten 2019 skal Forskningsutvalget ha møter xx.oktober i Vestfold og xx.november i Bø. I oktober vil 
Forskningsutvalget ha et seminar i forkant av møtet, xx.oktober. 
 
Vedtak  

Høsten 2019 skal Forskningsutvalget ha møter 25. oktober i Vestfold og 29. november i Bø.  
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I oktober vil Forskningsutvalget ha et seminar i forkant av møtet, den 24. oktober. 
18. desember holdes av til et mulig ekstra møte i høstsemesteret. 

 
 

5/19 Gjennomgang av doktorgradsutdanningene ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 5/19 

 
Forslag til vedtak 

Forskningsutvalget støtter følgende forslag til involvering i USNs gjennomgang av doktorgrads-
utdanningene: 
• Forskningsutvalget orienteres om resultatene av programutvalgenes og fakultetenes 

egenevalueringen og kan komme med innspill til komiteens delrapport. 
• Forskningsutvalget får sluttrapporten fra komiteen til uttalelse før den styrebehandles våren 2020. 
 
Vedtak  

Forskningsutvalget støtter følgende forslag til involvering i USNs gjennomgang av 
doktorgradsutdanningene: 
• Forskningsutvalget orienteres om resultatene av programutvalgenes og fakultetenes 

egenevalueringen og kan komme med innspill til komiteens delrapport. 
• Forskningsutvalget får sluttrapporten fra komiteen til uttalelse før den styrebehandles våren 

2020. 
 
 
 

6/19 Høring: Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 6/19 

 
Forslag til vedtak 

Forskningsutvalget anbefaler at følgende alternative publiseringsindikator velges, ……., og har følgende 
begrunnelse for valget; …………. 
 
Vedtak  

Forskningsutvalget anbefaler både alternativ 3 (Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik 
nivå 1 i en overgangsperiode) og alternativ 2a) (Fortsette med dagens indikator uendret, i 
kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering på begge nivåer). 
 Den viktigste begrunnelsen for alternativ 3 er at målkonflikten mellom Plan S og 
publiseringsindikatoren dempes ved at den ekstra økonomiske uttellingen for nivå 2 fjernes 
midlertidig. Forskningsutvalget viser også til at USN har underskrevet DORA-erklæringen som sier at 
vitenskap skal vurderes på eget grunnlag og ikke etter hvor det er publisert. 
Den viktigste begrunnelsen for alternativ 2a er at en egen indikator som belønner åpen publisering 
og som gir uttelling på begge kvalitetsnivå vil være et insentiv for å publisere i åpne tidsskrifter. Det 
er ikke ønskelig å avgrense indikatoren bare til å gjelde nivå 2 publiseringer. 
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Orienteringssaker 

1/19 Forslag om norskkurs for ansatte ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 1/19 

 
Medlem i Forskningsutvalget, Per Kristian Bolstad, hadde meldt inn et forslag om å tilby norskkurs gratis 
for ansatte ved USN. Forslaget var begrunnet i omfanget av utenlandske stipendiater og behovet for å 
beholde enhver stipendiat og forsker USN ansetter. 
 
Forskningsutvalget støttet forslaget om at utenlandske stipendiater bør få tilbud om norskkurs. Det må 
avklares hvilke tilbud som eksisterer i dag og hvilke aktører som burde tilby et slikt kurs for stipendiater 
ved USN. Viserektor Jarle Bjerkholt tar med seg innspillene til videre vurdering. 
 

2/19 Etablering av publiseringsutvalg ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 2/19 

 
Viserektor orienterte om at USN har etablert et publiseringsutvalg som skal behandle saker der det er tvil 
om hvilken kategori en publikasjon skal registreres og rapporteres under i Cristin. Medlemmene i utvalget 
er oppnevnt av viserektor for forskning etter forslag fra fakultetene. 
 

3/19 Nye publiseringsavtaler med forlagene 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 3/19 

 
Viserektor orienterte om at Unit har forhandlet frem nye avtaler med de store forlagene (Elsevier og 
Wiley) på vegne av UH-sektoren. Avtalene innebærer at USN betaler for lesetilgang til tidsskriftene som 
tidligere. I tillegg kan forskerne ved USN publisere åpent i de aller fleste av Elseviers og Wileys tidsskrifter 
uten å måtte betale forfatteravgift. Avtalene gjør det enklere å oppfylle kravene til egenarkivering, siden 
forfatteren ikke gir fra seg opphavsretten. 
 

4/19 USNs publiseringstall 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forskningsutvalget 2019 - 2023 17.06.2019 4/19 

 
Viserektor orienterte om publiseringstall ved USN for 2018 og sammenligning med publiseringstall 2017. 
Etter flere år med økning i publiseringstall var det fra 2017 til 2018 en liten nedgang. Endringen var kun på 
1,6%. Dette var likevel nok til å komme på DBH-sektoranalysens liste over institusjoner med størst 
nedgang i publiseringspoeng siden de fleste andre institusjoner i UH-sektoren fikk økt poenguttelling. Det 
er variasjon mellom fakultetenes publiseringspoeng. Se rapport om USNs publiseringsstatistikk på 
nettsiden: http://bibliotek.usn.nno/forskerstotte/cristin/   
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Eventuelt 
 
1. Spørsmål fra medlem i Forskningsutvalget om dr.philos.-ordning ved USN. 

Viserektor orienterte om at det ble lagt frem en sak om opprettelse av graden Doctor Philosophiae 
(dr. philos) ved USN i styrets møte 13. juni 2019. Her det ble det også lagt frem et utkast til forskrift 
for graden. om dr. philos. Styret fattet vedtak om at forslaget til forskrift går ut på høring like over 
sommeren med mål om å fremme en sak til styret om opprettelse av graden og vedta forskriften i 
november.  
 

2. Spørsmål fra medlem i Forskningsutvalget om Charter & Code 
Viserektor orienterte kort om prosessen så langt ved USN, og nedenfor følger en litt mer detaljert 
beskrivelse av prosessen: 
- I fjor høst tilsluttet USN seg til EUs «Charter & Code» initiativ. 
- Charter & Code består av 40 prinsipper som setter standarder for:  

• Forskningsetikk 
• Rutiner for rekruttering av forskere 
• Arbeidsbetingelser og trygd  
• Forskeropplæring og karriereutvikling 

- Prosessen innebærer:  
1. en gap-analyse av i hvilken grad USN oppfyller de 40 prinsippene 
2. utarbeidelse av en handlingsplan for å følge opp evt. mangler samt sikre et kontinuerlig fokus 

på kvalitetsutvikling innen disse områdene 
- Prosessen eies av PO og AFI og det er nedsatt en styringsgruppe (Viserektor forskning, Personal- 

og organisasjonsdirektør og Fakultetsdirektør HS), arbeidsgruppe (rådgivere fra PO og AFI) og 
referansegruppe (to forskere fra hvert fakultet, samt visedekaner for forskning og AFI ledere) 

- Det nasjonale regulatoriske rammeverket gjør at norske universiteter oppfyller de fleste 
prinsippene. Det kan imidlertid jobbes bedre med kvaliteten innen enkelte områder. 

- Etter at arbeidsgruppen har gått igjennom prinsippene viser analysen at USN, som de fleste andre 
norske universiteter, har forbedringspotensialer innen helhetlig karriereutvikling for forskere 
samt kan legge bedre til rette for forskermobilitet.  

- Analysen og utkast til handlingsplan vil bli sendt på høring i september og oversendelse til EU i 
oktober. 
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