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Arkivsak: 2014/1442

Saksbeh: Kjetil Hellang/Vidar Tønnessen

Dato: 10.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
94/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Regnskapsrapport per 2. tertial 2014 (regnskap per 31.8.14)

Hva saken gjelder

Enhetene har nå avlagt internregnskap for 2.tertial 2014.
Enhetene er bedt om å gi en kortfattet vurdering av den økonomiske situasjonen, og om å 
kommentere vesentlige avvik. Hva som er vesentlig varierer fra enhet til enhet og fra prosjekt til 
prosjekt. Generelt er vesentlighetsgrensen satt ved et avvik på +/- 1 mill kr, men her er enhetene 
bedt om å bruke skjønn. Økonomiavdelingen har gjennomført dialogmøter med alle 
økonomikonsulentene hvor detaljer og status er gjennomgått.

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapet per 2.tertial 2014 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt 
følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk.

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag

Rapporter
Tertialregnskapet rapporteres i to former: 

1. Eksternregnskapet - UiAs offisielle tertialregnskap til statsregnskapet (resultat, 
balanse, noter og kontantstrømanalyse). Eksternregnskapet har fokus på forbruk i 
perioden og beholdninger..

2. Internregnskapet - regnskapsrapport og – analyse basert på enhetenes periodisering av 
de rammene styret vedtok ved S-sak 100/13: Budsjett 2014 – Internfordelingen.

1. Eksternregnskapet
Resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrømanalyse og noter er godkjent av rektor i 
henhold til fullmaktssak 39/09.

Periodens resultat er kun knyttet til den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten og viser et 
overskudd på 0,248 mill kr. Resultatet av den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten 
framkommer som summen av overskudd og underskudd på de oppdragsprosjektene som 
regnskapsmessig er avsluttet i rapporteringsperioden. Det er avsluttet seks oppdragsprosjekter 
per 2.tertial 2014.

Utviklingen i den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten fremkommer i note 15. Dette er 
midler som er inntektsført, men ikke forbrukt på rapporteringstidspunktet. Midlene er avsatt til 
fremtidige forpliktelser. Per 2. tertial 2014 er denne avsetningen 225,71 mill kr, en økning på 
35,18 mill kr siden årsskiftet.

2. Internregnskapet

2.1 Prinsipper og grupperinger
Universitetet fører regnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandarder. I eksternregnskapet 
følges prinsipper om aktivering av eiendeler og avskrivninger av disse over eiendelenes antatte 
levetid.  Disse prinsippene påvirker ikke UiAs internregnskap.

2.1.1 Universitetets samlede økonomi

Den ordinære virksomheten per 2. tertial viser følgende:
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Tallene viser at UiA samlet sett har et mindreforbruk i perioden i forhold til budsjett for den 
ordinære driften på 29,42 mill kr. Utgående beholdning i denne sammenheng er et resultat av 
inngående beholdning og budsjettavvik.

For mer detaljert beskrivelse av universitetets samlede økonomi vises det til 
ledelseskommentaren til eksternregnskapet som følger i vedlegg.

Universitetets økonomi anses å være under kontroll i forhold til forpliktelsene.

2.1.2 Driften for enhetene

Enhetenes frie ramme viser per 2. tertial følgende:

For styret er det en netto inntektsføring på 8,99 mill kr. Dette er i hovedsak indirekte kostnader 
fra fakultetene og semesteravgift. På budsjettsiden er det fondsavsetningene som gir det store 
utslaget.

Enhetenes kommentarer til tertialregnskapet per 2. tertial følger i vedlegg.

Enhetene er bedt om å gi en kort vurdering av den økonomiske situasjonen og kommentere 
vesentlige avvik.

Enhetenes frie ramme 130 251        394 857        426 433        31 576          161 827        

Konto for faglig utvikling (KFU) 23 103          -1 929           -                     1 929            25 032          

Universitetsstyrets øremerkinger 34 460          237 613        233 298        -4 314           30 145          

Departementenes øremerkinger 2 719            -236              -                     236                2 955            

Sum ordinær virksomhet 190 533        630 304        659 731        29 427          219 960        

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Ordinær virksomhet per 2.tertial 2014

Rapportkategori Regnskap Budsjett Avvik

Inngående 

beholdning

Utgående 

beholdning

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap -9                   52 219          53 415          1 195            1 187            

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 3 419            61 930          64 518          2 588            6 007            

Fakultet for Kunstfag -4 037           29 796          27 671          -2 125           -6 162           

Fakultet for Teknologi og realfag 15 903          78 633          77 553          -1 081           14 822          

Handelshøyskolen 2 122            34 840          35 973          1 133            3 255            

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 14 048          34 926          35 653          727                14 775          

Sum fakultetene 31 447          292 345        294 782        2 438            33 884          

Universitetsbiblioteket 163                19 195          18 944          -250              -87                

Avdeling for lærerutdanning 2 248            8 254            7 666            -587              1 661            

Fellesadministrasjonen 3 824            76 633          78 322          1 689            5 513            

Styret 94 266          -8 990           20 410          29 400          123 666        

Ledelsen -1 697           7 420            6 307            -1 113           -2 810           

Sum øvrige 98 804          102 511        131 650        29 139          127 943        

Sum enhetenes frie ramme 130 251        394 856        426 433        31 577          161 827        

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Enhetenes frie ramme per 2.tertial 2014

Rapportkategori Regnskap Budsjett Avvik

Inngående 

beholdning

Utgående 

beholdning
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultetet har et mindreforbruk på 1,19 mill kr under den frie ramme per 2. tertial 2014.
På den ordinære ramme er det et akkumulert merforbruk på 0,75 mill kr. Ved årets begynnelse 
utgjorde akkumulert merforbruk under ordinær ramme 1,51 mill kr slik at fakultetet per 2. tertial 
2014 har klart å innhente 0,76 mill kr.

Fakultet for humanoria og pedagogikk
Fakultetet har et mindreforbruk på 2,58 mill kr under enhetens frie ramme per 2.tertial 2014.
På den ordinære ramme er mindreforbruket 1,76 mill kr. Akkumulert mindreforbruk på ordinær 
ramme har ved tertialets utgang økt til 2,43 mill kr. Universitetsdirektøren ser positivt på at 
fakultetet tross reduksjoner i budsjettrammen har klart å styre mot mindreforbruk.

Fakultet for kunstfag

Fakultetet har et merforbruk under den frie ramme på 2,12 mill per 2.tertial 2014. Det forventes 
at merforbruket ved årets slutt vil utgjøre ca 3 mill kr. Akkumulert merforbruk vil ved årets slutt 
nærmer seg 7 mill kr. Fakultetet argumenterer med at merforbruket skyldes omlegging fra FLU 
til BLU, samt utfordringer med dagens budsjettmodell. Universitetsdirektøren vil ha dialog med 
fakultetet.

Fakultet for teknologi og realfag

Fakultetet har hatt et merforbruk under den ordinære ramme på 3,39 mill kr. Under den frie 
ramme er merforbruket 1,08 mill kr. Dette er en planlagt reduksjon av tidligere avsetninger.
Fakultet har satt av 14,82 mill kr under den frie ramme per 2.tertial 2014 mot en avsetning på 
15,90 mill kr ved årets begynnelse.

Handelshøyskolen
Handelshøyskolen har et mindreforbruk under den ordinære ramme per 2.tertial 2014 på 1,06 
mill kr, som fordeler seg på alle instituttene.Det forventes at dette mindreforbruket vil være 
brukt opp ved årtes utgang.
Fakultetet har satt av 3,5 mill kr til strategiske formål. Fakultetet har planer for bruk av midlene.

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultetet har et mindreforbruk på 2,6 mill kr under den ordinære ramme per 2.tertial 2014, som 
fordeler seg på alle instituttene. Det forventes at  dette mindreforbruket vil være brukt opp ved 
årets utgang.
Fakultetet har satt av 8,8 mill kr til strategiske formål for instituttene. Ved årets begynnelse var 
avsetningen til strategiske formål ca 9 mill kr. Det er laget planer for videre bruk av pengene.
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Universitetsbiblioteket
Biblioteket har hatt et merforbruk på 0,25 mill kr under den frie rammer per 2.tertial 2014.
Merforbruket er knyttet til mediebudsjettet. Det forventes at årets budsjettmidler samt overførte 
midler fra 2013 blir brukt opp til årsskiftet.

Avdeling for lærerutdanning

Avdelingen har hatt et merforbruk på 0,34 mill kr under den orinære ramme per 2.tertial 2014.
Merforbruket antas å bli innhentet i løpet av året.
Universitetets strategiske tildelinger har akkumulert seg til 3,43 mill kr i mindreforbruk. Dette 
skyldes forsinkelser med tilsettinger.

Fellesadministrasjonen
Avdelingen har ingen vesentlige avvik per 2.tertial 2014. Det kan imidlertid gå mot et 
merforbruk for overgang til digital eksamen og særkostnader for eksamensvakter.

2.2 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

BOA defineres av universitetet som midler som tilføres utover KDs generelle tildelinger. 

BOA- aktiviteten per 2. tertial 2014 viser en nedgang på 1,36 mill kr i forhold til tilsvarende 
periode i fjor. Budsjettanslaget for 2014 viser en svak nedgang i forhold til regnskapstall for 
2013.

Rapportkategori

Regnskap 

per 2.tertial 

2013

Regnskap 

per 2.tertial 

2014

Regnskap 

2013

Budsjett 

2014

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 6 960            8 178            14 161          17 274          

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 14 824          11 830          21 486          15 466          

Fakultet for Kunstfag 6 774            6 013            10 110          7 090            

Fakultet for Teknologi og realfag 14 991          15 890          25 256          36 050          

Handelshøyskolen -                     6 188            -                     17 724          

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 19 661          12 732          35 109          15 375          

Sum fakultetene 63 211          60 831          106 121        108 979        

Universitetsbiblioteket -                     302                337                -                     

Avdeling for lærerutdanning 1 474            1 266            2 413            2 353            

Fellesadministrasjonen 1 512            2 411            3 349            -                     

Ledelsen -214              -182              -302              -                     

Sum øvrige 2 771            3 796            5 797            2 353            

Sum omsetning BOA 65 982          64 627          111 918        111 332        

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
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Omsetning Norges Forskningsråd (NRF)

Til tross for at den samlede BOA-aktiviteten har falt noe, har tilskudd fra NFR/RFF økt med 
2,07 mill kr. Budsjettanslaget for NFR/RFF viser en liten nedgang i forhold til regnskapstallene 
for 2013.

Enhetene er bedt om å kommentere vesentlige avvik mellom omsetning og budsjett, samt 
prosjekter med vesentlig underskudd eller forventet underskudd ved prosjektets slutt.

Prosjekter for særskilt oppfølging

For prosjekt «ICE fundamentals – Norsk Titanium Tech» (fakultetet for teknologi og realfag) er 
det påløpt inntekter på 2,08 mill kr som ikke er fakturert. Prosjektet hadde oppstart i 2011. Det 
er sannsynlig at det går mot et tap for dette prosjektet. En del av utstyret som er innkjøpt til dette 
prosjektet kan imidlertid brukes av fakultetet til andre formål. Universitetsdirektøren vil derfor 
følge utviklingen i prosjektet.

Vedlegg
1 Kommentarer fra enhetene
2 Regnskapstabeller per enhet

Rapportkategori

Regnskap 

per 2.tertial 

2013

Regnskap 

per 2.tertial 

2014

Regnskap 

2013

Budsjett 

2014

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 2 353            2 840            5 128            5 824            

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 3 787            3 532            5 728            4 025            

Fakultet for Kunstfag 431                1                    597                -                     

Fakultet for Teknologi og realfag 4 126            5 276            5 655            8 950            

Handelshøyskolen -                     1 062            -                     3 132            

Fakultet for Samfunnsvitenskapelige fag 2 088            1 508            5 131            783                

Sum fakultetene 12 784          14 219          22 239          22 714          

Universitetsbiblioteket -                     -                     -                     -                     

Avdeling for lærerutdanning -                     -                     -                     -                     

Fellesadministrasjonen 872                1 510            1 988            -                     

Ledelsen -                     -                     -                     -                     

Sum øvrige 872                1 510            1 988            -                     

Sum omsetning NFR/RFF 13 656          15 729          24 227          22 714          

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning NFR/RFF
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Arkivsak: 2014/1108

Saksbeh: Ellen Frivold/Hilde Inntjore

Dato: 10.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
95/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Evaluering av toppsatsingsområdene ved UiA, Fornybar Energi og Multimodalitet og 
kulturell endring

Hva saken gjelder

Styret har i henholdsvis 2009 og 2010 etablert toppsatsingsområdene Fornybar Energi og 
multimodalitet og kulturell endring (MULTIKUL). Tildelingene til Fornybar Energi ble 
avsluttet i 2013 i henhold til tilmålt periode. MULTIKUL er inne i sitt siste år med 
toppsatsingsmidler.

Forskningssekretariatet har gjennomført en evalueringsprosess på vegne av styret. Prosessen er 
dokumentert i saken og har vært diskutert i Det sentrale forskningsutvalget.

Forslag til vedtak:
1. Styret vil takke fagmiljøene og fakultetene for deres bidrag til evalueringene av 

satsingsområdene Fornybar energi og MULTIKUL.
2. Styret tar saken til etterretning

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag

Bakgrunn
De to fagmiljøene Fomybar energi og Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL) har værert
etablert som satsingsområder ved UiA og har hatt strategiske midler fra Styret fra henholdsvis
2009 og 2010. Perioden med de strategiske midlene er nå i avsluttet, og det er gjort en 
postevaluering av satsingen. I denne saken presenteres først evalueringen fagmiljøene gjennomgikk,
deretter hvert fagmiljøs resultat av evalueringen, og så hva evalueringen kan gi av bakgrunn for
Styrets fremtidige innretninger av satsingsomrader ved UiA.

Evalueringsprosessen

Målet med evalueringen har vært a gi Styret en tilbakemelding på den tidligere utvelgelsen av
fagmiljøer til satsingsområde, hvilken posisjon miljøene har etablert seg på nasjonalt, og hvilket
potensiale de har internasjonalt. Tilbakemeldingen vil dermed kunne gi Styret et
beslutningsgrunnlag for kommende etableringer av satsingsområder. Samtidig er det et mål at
evalueringen skal gi miljøene selv et grunnlag for videreutvikling.

Evalueringen har bestått av tre deler. Den første delen var satsingsområdenes egenevaluering,
som særlig knyttet an til fagmiljøets måloppnåelse i forhold til egen strategi, og videre til
avlagte doktorgrader, publisering, formidling, deltakelse i større prosjekt, konferansebidrag,
ressursbruk internt og mengden av ekstern finansiering. Den andre delen var fakultetenes
evaluering, som rettet seg mot hvordan de strategisk tildelte midlene ble anvendt, tildeling av
forskningstid, støttefunksjoner inn mot fagmiljøene, og deres videre strategi i forhold til dem.
Fakultetene gjennomførte også en SWOT -analyse. Den tredje delen av evalueringen ble utført
av en ekstern sakkyndig, på bakgrunn av materialet som fagmiljøene og fakultetene spilte inn.
Ved siden av å vurdere nasjonal status og internasjonalt potensiale skulle ekstern sakkyndig gi
sine anbefalinger til universitetet og fagmiljøer angående videre retning for satsingsområdene.

Prosessen har frem til nå bestått av tre faser. Først har fagmiljøene og fakultetene gjort sin
evaluering, med frist 20.mai. Deretter har de eksterne sakkyndige gjort sin evaluering, med frist
15. august. Som et siste ledd har det vært dialogmøter med fagmiljøene omkring resultatene, og
de har i etterkant gitt sine kommentarer i skriftlig form.

Fornybar energi

Fornybar Energi (tidligere Senter for Fornybar Energi) ble etablert som satsingsområde
(S-SAK 9109) i 2009.
Se http://old.uia.no/content/downloadll 0483811689314/file/s00909-Vedlegg.pdf

Ett av premissene for etableringen var at fagmiljøet skulle gå inn i et samarbeid med UiS, IRIS
og Teknova om et «Senter for Energi og Miljø (CenSe). Det skulle utarbeides en felles strategi,
miljøet skulle intensivere nettverksbyggingen nasjonalt og internasjonalt, det skulle ansettes en
professor II og fagmiljøet skulle samlet sett arbeide for a utvikle seg til et toppmiljø. Fakultetet
er tilført midler i perioden 2010 -13. Første år gikk 1 million av bevilgningen på 1.5 millioner
direkte fra styrets disposisjonsfond til samarbeidet med CenSe. Samarbeidet i CenSe er i dag
marginalt. Fra 2011 - 13 har fakultetet mottatt en årlig bevilgning pa 1.5 millioner til styrking
av toppsatsingsområdet Fornybar Energi. Totalt har fakultetet mottatt kr. 5 millioner.

Selvevalueringen fra fagmiljøet
Fagmiljøet deltar i 2014 også i Norges Forskningsråds evaluering av grunnleggende forskning
innenfor teknologifagene. Resultatet av denne evalueringen foreligger i 2015. Gjennom NFRs
evaluering blir miljøet Fornybar Energi også evaluert av et internasjonalt panel.
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Faglige ressurser og organisering
Fagmiljøet består i dag av: 6 professorer, 3 professor II, 7 førsteamanuenser + en 30 % stilling, 1
Postdoc og 11 stipendiater. Det har vært avlagt 5 doktorgrader innenfor fagområdet fra 2009 -
2013. Per 2014 består Fornybar Energi av tre forskningsgrupper som eksklusivt forsker på
fornybar energi, ledet av professor Henrik Kofoed Nielsen. I tillegg har det en forskningsgruppe
som også er knyttet opp mot byggfagmiljøet. Gjennomsnittlig bruker forskerne mellom 25 - 30
% av sin tid til forskning. Det er stort fokus på utdanning grunnet stor vekst i antall studenter.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
20 % av faggruppens medlemmer har sin bakgrunn utenfor Norge, noe som også bidrar til økt
nettverksbygging og kultur for forskningsopphold i utlandet. To stipendiater har også i 1øpet av
perioden oppholdt seg utenlands i en periode på 3-6 maneder. Fagmiljøet mener allikevel at det
internasjonale forskningssamarbeidet burde være større. Fagmiljøet har utstrakt samarbeid med
industrien både i og utenfor Norge. Dette er utførlig redegjort for i evalueringen til NFR som er
en del av fakultetets evaluering (vedlegg 5).

Publisering
Evalueringen inneholder en omfattende publikasjonsliste. Denne viser en sterk vekst i antall
publikasjoner i perioden. 1 2009 er det registrert 7 bidrag. 1 2010 var det 25. 1 2011 var det 35
bidrag. 1 2012 var det 41 bidrag, og i 2013 var det 43 bidrag.

Evalueringen fra Fakultet for teknologi og realfag
Totalt har fakultetet mottatt kr. 5 millioner. I samme periode har fagmiljøet fått nye
laboratoriefasiliteter i forbindelse med ny campus i Grimstad. Deler av styrets bevilgning er brukt til 
nyanskaffelser som ellers ikke hadde vært mulig.

I SWOT-analysen påpeker fakultetet at svakhetene ved miljøet er at grunnforskningsnivået er lavt og 
at det internasjonale samarbeid må styrkes. Behovet for flere stipendiater er stort og nødvendig for å
kunne øke forskningsinnsatsen og forskningsgruppene er for små. Rent vitenskapelig er det viktig 
for miljøet at forskningen innen materialteknologi økes og
eksempelvis bør nano-teknologi prioriteres. Fakultetet påpeker også at man beveger seg i et
vanskelig marked der norsk solarindustri er truet av økt konkurranse fra Kina.

Finansieringen av de nye universitetene anses som en trussel i konkurransen mot de etablerte
universitetene om forskningstid og fasiliteter, noe som dermed også utgjør et
rekrutteringsproblem.

Fakultetet påpeker at ettersom Fornybar Energi er et multi-disiplinert forskningsområde, sa kan
det være vanskelig å holde fokus, ettersom antall ansatte er relativt lavt. På den positive siden
kan man se et utstrakt samarbeid med industrien og at en del av de vitenskapelige arbeidene som
er produsert har vakt stor interesse i andre miljøer, også internasjonalt. Fakultetet ser det som
positivt at man har en stor prosent ansatte med internasjonal utdanning og forskningserfaring.

Evaluering av Fornybar Energi fra ekstern sakkyndig
Ekstern evaluator mener at fagområdet har gjennomgått en meget positiv utvikling i
satsingsperioden, bl.a at antall PhD-studenter har steget i perioden, at det har vært en markant
utvikling i laboratoriefasiliteter, at flere studenter søker seg til området og at publikasjonsnivå
har økt.

Ekstern evaluator påpeker at den største svakheten for fagmiljøet er manglende tid til forskning
og at antall stipendiater er for lavt. Han påpeker også at de strategiske målene for forskningen er
for diffuse og mangler detaljering. Miljøet bør ha en tallfesting av sine mål. Evaluator mener det
er vesentlig å involvere masterstudenter tettere i forskningssamarbeidet, også for a øke
rekrutteringen til PhD-stillinger senere.
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Evaluator mener at toppsatsingsomradet bør ha finansiering i 10 år for a etablere og konsolidere
seg. Videre mener han at målsettingen for fakultetet bør være at hver av de tre faggruppene
under Fornybar Energi (se vedlegg 4) skal ha 8-10 stipendiater for videreføringen av den
forskningen som pågår, og for å øke publiseringen til miljøet. Han mener videre at publiseringen
bør dreies fra konferanseartikler til artikler i internasjonale tidsskrift.
Fagmilj0ets kommentar til den eksterne sakkyndige er lagt i vedlegg 7.

MULTIKUL

MULTIKUL ble etablert i forbindelse med Styrets initiativ om å opprette satsingsområder i
2009, og fikk 200 000 kr. i 2010 for a utarbeide en strategi- og handlingsplan.
Se http://old.uia.no/content/downloadI140596123 72827/file/s15709 .fagligtoppmili0.pdf

Fagmiljøet ble deretter finansiert med 1 500 000 per år fra og med 2011 til og med 2014.
Se http://old.uia.no/contentldownload/195543/3492543/file/s 120 1 0-
UiAs%20budsjettforslag%20for%202012%20-%20satsingstiltak.pdf

Selvevalueringen fra fagmiljøet
Gruppen ble dannet av to allerede etablerte forskningsgrupper med ekstern finansiering,
sammen med flere mindre grupper og enkeltforskere, alle med en forskning som tematisk kunne
falle inn under MULTIKUL. Ved utgangen av perioden teller miljøet rundt 35 forskere. De er
alle tilknyttet en eller flere av de fire forskningsgruppene som ble dannet i 2012, og som miljøet
nå består av MULTIKUL har vært en paraplyorganisasjon for forskningsgruppene, med en egen
styringsgruppe bestående av lederen for hver av dem, under ledelse av professor Elise Seip
Tønnessen. Miljøet har også hatt en koordinator i 50 % stilling.

Phd-utdanning, stipendiater og doktorgrader
MULTIKUL melder om en god tilslutning til miljøet til sitt doktorgradsprogram. Miljøet har
hatt en kombinasjon av stipendiater og ansatte ved UiA som arbeider med en doktorgrad (11),
eksterne stipendiater på Phd-programmet (3), eksterne stipendiater med biveileder fra miljøet (2)
og en intern postdoc. Det meldes om tre avlagte doktorgrader. I perioden har miljøet holdt to
Phd-kurs.

Publisering og formidling, nasjonale og internasjonale konferanser
Bidragene innen publisering og formidling var 93 i 2011, 76 i 2012 og 119 i 2013. Bidrag på
konferanser og seminarer var den største enkeltposten, med 43 i 2011, 26 i 2012, og 38 i 2013.
Tallene samler svært ulike bidrag. MULTIKUL trekker spesielt frem 9 internasjonale
konferanser hvor de har hatt bidrag. Miljøet arrangerte selv 4 internasjonale konferanser, 1
internasjonalt symposium, 1 nordisk workshop og 1 nasjonal konferanse.

Prosjekter, ressursbruk og eksternfinansiering
MULTIKUL har utviklet større prosjekter internt og vært i prosjektsamarbeid med andre
milj0er. Det er søkt om tildeling av Senter for fremragende forskning (SFF), 3 søknader er sendt
til programmet SAMKUL under Norges forskningsråd, og andre søknader er sendt til FRIHUM
samme sted. I tillegg er det Søkt Nordisk forskningsråd om nettverksmidler, og det er innvilget
en søknad fra Ugland-gaven. Flere prosjektsøknader er under utarbeiding, blant annet er det søkt
om nettverksmidler fra Norges forskningsråd for å utvikle en EU -søknad. De samlede utgiftene
for satsingsområdet er satt til 4 160 646 kr., mens inntektene er satt til 4 943 074 kr. I tillegg
kommer egeninnsatsen på 5 140 000 kr. Ekstern finansiering består av Ugland-gaven på
3 226 000 kr., og 50 000 til hvert av tre forskerkurs som er arrangert i samarbeid med NAFOL,
og noe støtte til to kurs holdt i regi av en nasjonal forskerskole.
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Måloppnåelse egen strategi
MULTIKUL påpeker at miljøet både skulle profilere UiA nasjonalt og internasjonalt og berike
det interne fagmiljøet. Det skulle ha en god forskningspublisering og undervisning, ha god
rekruttering og bli oppfattet som en interessant samarbeidspartner internasjonalt. MULTIKUL
trekker frem at satsingen har bidratt til forskningskvalitet ved å tilby et godt forskerfellesskap og
samarbeidsmiljø og til resultater av omfang og dybde som ikke var mulig uten satsingen.
Spesielt har den felles organiseringen vært viktig for yngre forskere, og gjort miljøet attraktivt
for rekruttering. Selv om MULTIKUL i perioden har fremstått som ledende på multimodalitet i
Skandinavia er erfaringen at det tar lengre tid å utvikle et miljø som lykkes med ekstern
finansiering. Ekstern finansiering er viktig for institusjonen og for rekruttering, men for den
enkelte kan også egen forskningstid og små driftsmidler være gunstige. Det gjelder særlig innen
fagfelt der forskerens tid er viktigste innsatsfaktor. Miljøet trekker også frem at den brede og
inkluderende satsingen har vært både en styrke og svakhet. De har klart a samle forskerperspektiv 
som før har vært adskilt, samtidig har det vært en utfordring a bygge et fremragende milj0 med flere 
forskningsinteresser og praksiser inkludert.

Evalueringen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk
Fakultetet melder at det har vært svært positivt å ha fått strategiske midler til satsingsområdet.
MULTIKUL bidro til økt forskersamarbeid, forskningskvalitet og forskningsproduksjon. Den
brede inkluderingen integrerte flere forskere i miljøet lokalt og i nettverk nasjonalt og
internasjonalt, og ga flere erfaring med a delta i søknadsprosesser. I SWOT-analysen angir
fakultetet det samtidig som en mulig svakhet at bredden kan ha gått på bekostning av spissen.

Evaluering av MUL TIKUL fra ekstern sakkyndig
Den sakkyndige har foruten innspillene fra MULTIKUL og fakultetet bedt om ytterligere
informasjon og har derfor fått styrepapirer fra utvelgelsesprosessen, miljøets eget strateginotat
og søknad om SFF-status og vurderingen av den. Han bedømmer publikasjonsfrekvensen, og
trekker spesielt frem at miljøet har avholdt hele 7 nasjonale eller internasjonale konferanser eller
seminarer. Angående publiseringen nevner han at få forskere star for størstedelen av den, noe
han knytter sammen til for lite forskningstid for de fleste som er knyttet til miljøet.
Av innspill for den videre utviklingen legger sakkyndig vekt på fire forhold. Det første er at de
deltakende bør gis tilstrekkelig forskningstid. 20 % angis som et minimum. Det andre er at
miljøet må være presist og oppdatert i sin presentasjon, særlig på internett. For å rekruttere
internasjonalt er nettet avgjørende, og å søke på internett er standard prosedyre for de som vil
orientere seg. Det tredje er en oppsplitting av paraplyorganisasjonen. Hver forskningsgruppe
ville da kunne fokusere enda mer på eget tema, og dermed kunne rendyrke sin forskning. Det
fjerde er at miljøet bør droppe fokuset mot kulturendringer og døpe forskningstemaet om til
«multimodalitet». Han mener det viI fokusere miljøet ytterligere og at det dermed kan ta en
tydeligere rolle internasjonalt. Mer generelt peker sakkyndig på valget mellom å satse i bredden
eller mot toppen. For en toppsatsing mener han tydelig at det må fokuseres enda strammere,
enten ved a splitte miljøet opp i de fire forskningsgruppene igjen, eller ved kun a beskjeftige seg
med multimodalitet i ulike kontekster.

Spenningen mellom å satse bredt og spisst tas også opp, for mens Styret i hans tolkning har
villet en spisset utvikling så har målsettingene i miljøets strategi vært mer i retning av solid og
god forskningsproduksjon. For å nå videre i elitistisk retning mener han en oppsplitting er
nødvendig, eventuelt at miljøet fortsetter som en paraplyorganisasjon men da fokuserer på
multimodalitet og sløyfer perspektivet på kulturendringer.
Fagmiljøets kommentar til den eksterne sakkyndige er lagt i vedlegg 11.
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Innretting av fremtidige satsingsomnlder
Evalueringen har vært særlig rettet inn mot de to fagmiljøene, og gitt konkrete anbefalinger for
deres videre utvikling. Samtidig kan vi lese ut mer generiske anbefalinger i forhold til hva som
er viktig for a utvikle satsingsområder til sterke miljøer bade nasjonalt og internasjonalt. Disse
anbefalingene retter seg både mot fakultetene og Styret.

De to satsingsområdene er resultater av ulike prosesser. Styrets etablering av Fornybar Energi
var en strategisk avgjørelse ut fra flere hensyn, som regionens kompetansebehov, samarbeid
med Universitetet i Stavanger, og trender knyttet til forskningsfinansiering. Styret vedtok
samtidig å starte en intern prosess for a utpeke kandidatmiljø fra hvert fakultet for mulige
satsingsområder. MULTIKUL var det eneste miljøet som ble etablert som satsingsområde etter
denne prosessen. De to satsingsområdene representerer også to svært ulike fagområder.

Et sentralt spørsmål i innrettingen av fremtidige satsingsområder er nettopp hvordan de skal
forankres og utpekes. En mulighet er å ha en ny bred prosess internt, med identifisering av
kandidatmiljø fra hvert fakultet og en utvelgelse av endelige satsingsområder. Kriteriesettet fra
forrige runde kan benyttes på ny, med justeringer ut fra hvor UiA er i dag. UiA har gjort en
gjennomgripende endring ved at all FoU-aktivitet nå er organisert i forskningsgrupper, og disse
har et fast kriteriesett å forholde seg til. Ett av kriteriene retter seg mot utarbeiding av en
langsiktig plan, som nettopp skal definere forskningsfokus, finansieringskilder, rekruttering,
prosjektportefølje, publisering og formidling. Med denne endringen skulle fakultetene være
enda bedre rustet til å fremsette kandidatmiljøer for satsingsområder nå enn tidligere. En annen
måte å etablere nye satsingsområder på er gjennom ansettelser. Ved ansettelse av en
internasjonalt anerkjent toppforsker med erfaring i forskningsledelse og i å skaffe ekstern
finansiering, kan et miljø bygges rundt denne personen ved ytterligere ansettelser og midler til
flere rekrutteringsstillinger.

Et nytt satsingsområde kan utpekes innen et miljø som allerede har vist sin posisjon, og som
allerede har erfaring med å søke ekstern finansiering til større prosjekter. Med større prosjekter
forstås prosjekter som har flere partnere og fortrinnsvis retter seg mot EU-midler. Det kan gis
betydning at miljøet allerede er posisjonert til a søke midler innen Horisont 2020.

Hva som er av betydning a legge vekt på ved kommende etablering av satsingsområder uansett
prosess, kan oppsummeres i følgende mer generiske punkter:
For fakultetene:
• øke forskningstiden til de som er i satsingsområdet
• Gi tydelig oppfølging og støtte
• Avsette ressurser til forskningsadministrasjon
• Inkludere studenter i forskningen
• Tydelige strategier for rekruttering

For Styret:
• Klare strategiske mål og tydelig ambisjonsnivå for toppsatsinger
• Suksesskriterier må følges opp av fremdriftsplan med målbare milepeler
• Finansieringen må strekke seg over en lenger periode enn fire år
• Finansieringen må gi rom for økt forskningstid til de som er i satsingsområdet
• En midtveisevaluering knyttet til måloppnåelse må gjennomføres
• Ved behov for laboratorier må investeringen økes og det må lages en strategi for
   utnyttelse av fasilitetene
• Finansiere dekning av kritisk masse på stipendiater
• Inkludere studenter i forskningen i økende grad
• Tydelig oppfølging fra Styret gjennom etterspørring av planer og rapporter
• Avsette ressurser til forskningsadministrasjon og forskningsledelse
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Begrepsbruken rundt tidligere satsinger og etableringer
I forbindelse med etablering av topp-/satsingsområdene ved UiA har det vært en rekke begreper
i bruk, som: satsingsområde, toppsatsingsområde, toppforskning, faglige satsingsområder,
faglige toppsatsingsområder, kandidatmiljø m.m. Dette mangfoldet illustrerer den kompleksitet
som kan oppstå om det ikke er en tydelig, felles avklaring for bruken av terminologien.

SFU drøftet deler av problematikken i sak 14/14 med søkelys på forskningsgrupper versus
sentre, og vedtok a se nærmere på dette i forbindelse med evalueringen av satsingsområdene.
Hensikten var å få et mer presist begrepsapparat, og gi grupperinger og satsinger på samme nivå
mer likelydende omtale, noe det er behov for både for intern og ekstern kommunikasjon.

Når det gjelder sentre så har det vært en rekke ulike senterdannelser ved UiA. Noen senter ble
dannet som tverrfakultære initiativer ved UiA, gjerne med maået å synliggjør et satsingsområde
(for eksempel Senter for e-Helse, Senter for integrert krisehandtering). I andre tilfeller har
sentrene blitt dannet i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere - bade næringslivet og det
offentlige (for eksempel Praxis-Sør). Etter at Norges forskningsråd startet med a tildele midler
til sentre av fremragende betydning fra 2002, har bruken av begrepet senter økt i sektoren. For
sentrene med en tildeling av status fra forskningsrådet er betydningen definert, men for andre
grupper kan det være nødvendig med en økt bevissthet rundt begrepsbruken.

Forskningsgruppene ved UiA er nå definert med et eget sett kriterier, vedtatt i Styret. Med den
oppmerksomheten som har vært rettet mot dem inneværende år, sa er dette begrepet langt bedre
innarbeidet i organisasjonen nå enn tidligere. Det er viktig at ikke sentre forveksles med
forskningsgrupper. Det vil være naturlig å bruke senterbegrepet i de tilfeller der institusjonen
ønsker a synliggjøre samarbeid med eksterne partnere, eller på tvers av fagområder der flere
forskningsgrupper er involvert.

Av de andre begrepene brukt rundt topp-/satsingsområdene er det viktig i det videre arbeidet
med etableringen av satsingsområder at begrepsbruken er avklart og enhetlig. Det er også viktig
at begrepene gjenspeiler det nivået den omtalte grupperingen er på.

Det sentrale Forskningsutvalget har diskutert saken i utvalgsmøtet 9. oktober. Utvalget sier seg
tilfredse med evalueringene og vil påpeke at ved fremtidige satsinger på utviklingen av
toppsatsingsområder, bør det vurderes a stille forventninger om at miljøene tydeliggjør sine
ambisjoner i retningen av en utvikling mot et Senter for fremragende forskning (SFF). Videre
bør styret vurdere om antall år med støtte bør økes, i tråd med evaluatorenes anbefalinger.

Forøvrig tok utvalget saken til etterretning.

Vedlegg
1 Brev til fakultetene om evalueringen
2 Evalueringens bakgrunn og formål (til orientering)
3 Evalueringens hoveddeler (utarbeides av fagmiljøet og fakultetet)
4 Egenevaluering fra Fornybar Energi
5 Evaluering av Fornybar Energi - ekstern sakkyndig
6 Tilsvar til ekstern sakkyndig fra Fornybar Energi
7 Egenevaluering fra MULTIKUL
8 Egenevaluering fra Fakultet for humaniora og pedagogikk
9 Evaluering av MULTIKUL fra ekstern sakkyndig
10 Tilsvar til ekstern sakkyndig fra MULTIKUL
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Evalueringens bakgrunn og formål (til orientering)

Bakgrunn 

De to satsingsområdene MULTIKUL og Fornybar energi skal evalueres i løpet av 2014. 
Miljøene har fått tildelt strategiske midler fra Styret fra henholdsvis 2010 og 2009. Disse 
midlene ble tildelt som en del av prosessen mot å utvikle sterke miljøer innen disse 
fagområdene. Evalueringen skal derfor gi en kritisk gjennomgang av miljøene per i dag, og se 
hvor langt de er kommet i denne prosessen. 

Mål

Målet med evalueringen er å gi Styret en tilbakemelding i forhold til tidligere utvelgelser av 
satsingsområder, og å gi det en innsikt i miljøenes posisjon nasjonalt og videre potensiale 
internasjonalt. Videre skal evalueringen gi Styret et beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilke 
prosesser som skal legges til grunn ved eventuelle senere utvelgelser av satsingsområder. 
Evalueringen skal også gi miljøet selv et grunnlag for egenutvikling, og gi organisasjonen et 
bedre redskap for å måle utvikling av kvalitet. 

Evalueringens innhold

Evalueringen er en post-vurdering, derfor er miljøets utvikling og produksjon sentralt. Det 
etterspørres resultat på gjennomføring av miljøets egen strategi, publisering, rekruttering og 
ekstern finansiering for sin virksomhet. 

Evalueringen knytter seg til fire overordnende faktorer:

o Forskningens kvalitet og dens relevans
o Organisering, utdanning og samarbeidspartnere
o Ekstern finansiering 
o Potensiale og premisser for videre utvikling 

Evalueringen er videre knyttet til den enkelte forsker, fagmiljøet og fakultetet. Den enkelte 
forsker bes å fylle ut CV etter vedlagt mal. Fagmiljøet bes å gi en oversikt over virksomheten 
i perioden og en egenvurdering etter punktene nedenfor. Fakultetet bes på samme måte å gi en 
oversikt over virksomheten og tilbakemelding på dets videre strategi for fagmiljøet etter 
punktene nedenfor.

Ekstern evaluering 

Evalueringen skal ha et eksternt bidrag i form av en oppnevnt sakkyndig innen feltet, som 
oppnevnes etter innspill fra fagmiljøet. Den sakkyndige skal gi en vurdering av det samlede 
materialet fra enkeltpersoners, fagmiljøets og fakultetets innspill til evalueringen. Videre skal 
den sakkyndige vurdere miljøets nivå og relevans nasjonalt og internasjonalt, og gi fagmiljøet 
og UiA anbefalinger for videre utvikling og eventuell videre satsing. 
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Oppfølging

I etterkant av den interne evalueringen og den eksterne vurderingen tas det kontakt med 
miljøet for en dialog om innholdet. Miljøet vil da få anledning til å kommentere den eksterne 
sakkyndiges vurdering. Det vil eksempelvis være gunstig at miljøet selv gir sitt synspunkt på 
de anbefalinger for videre utvikling og eventuell satsing på miljøet som er gitt. 

I etterkant av nevnte dialog får Styret sin rapport. Rapporten vil bygge på den interne 
evalueringen, den eksterne vurderingen og dialogen med miljøet. 
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Evalueringens hoveddeler (utarbeides av fagmiljøet og fakultetet)

Dokumentasjon av virksomheten for den enkelte og for fagmiljøet gjelder her den faglige 
virksomhet knyttet opp til det aktuelle toppsatsingsområdet. Ved store antall oppføringer 
under enkelte punkter i evalueringen, eksempelvis publikasjoner eller bidrag på konferanser, 
ber vi om en mer summarisk tilbakemelding, der de viktigste postene prioriteres. 

Dokumentasjon av virksomheten, for den enkelte

Vi ber den enkelte i fagmiljøet fylle ut CV etter vedlagte mal. Punktet om forskningsopphold i 
utlandet gjelder for opphold av en viss varighet, og eksempelvis ikke opphold på konferanser 
eller seminar.

Dokumentasjon av virksomheten, for miljøet samlet

Miljøet bes å dokumentere hvilke strategiske planer, eventuelt andre plandokumenter, det har 
for sin virksomhet. Dette gjelder planer for fagmiljøet selv, og eksempelvis ikke fakultetets 
strategi.

Miljøet bes å gi en oversikt over tidligere og nåværende ansatte, med tidsbruken inn i miljøet 
oppgitt i prosent av årsverk. Også stipendiater og postdocs skal tas med i oversikten.

Videre bes miljøet å gi en oversikt over:

o Avlagte doktorgrader
o Publisering og formidling 
o Deltakelse i prosjekter nasjonalt og internasjonalt (med vekt på større, eksternt 

finansierte prosjekter)
o Bidrag på konferanser nasjonalt og internasjonalt
o Interne midler og kostnader
o Ekstern finansiering miljøet har anskaffet 

Egenvurdering av miljøet

Miljøet bes å gi en egenvurdering av dets utvikling og måloppnåelse jamfør egen strategi. 
Videre bes miljøet gi en vurdering av hvilken effekt statusen som satsingsområde ved UiA har 
hatt for utviklingen av miljøet. 

Fakultetets dokumentasjon av virksomheten og deres egenvurdering

Fakultetet bes å dokumentere virksomheten i form av etablerte støttefunksjoner, tildeling av 
interne midler og forskningstid til miljøene. Dokumentasjonen skal vise hvordan de tildelte 
midlene til satsingen er anvendt.   

Fakultetet bes også å gi en tilbakemelding på hvilken strategi det har for den videre støtten til 
miljøets utvikling.

Videre bes fakultetet om å utføre en SWOT-analyse, etter vedlagte mal. 
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Introduktion	og	baggrund	
Denne rapport evaluerer status for fagområdet “Fornybar energy” ved Universitetet i Agder baseret på 

selvevalueringer fra Fakultetet og fagområdet samt CV’er for de individuelle forskere. Der fokuseres i 

rapporten på resultater og områdets udvikling i perioden 2009‐2013, hvor fagområdet fornybar energi har 

modtaget ekstra støtte som topsatsningsområde. Rapportens opbygning følger de fire overordnede 

faktorer som omtales i selvevalueringerne og opdraget fra ledelsen. Til sidst gives generelle kommentarer 

som primært er fremadrettede og har til formål at give mine anbefalinger til den videre udvikling og 

satsning på området. 

Ud over det fremsendte materiale tager evalueringen udgangspunkt i mit kendskab til norske forhold, men 

vil på nogle områder også være baseret på erfaring fra det danske system. De centrale områder vedrører 

samarbejde med industrien, det nationale energisystem og overgang til forsyning fra fornybar energi, 

offentlige bevillinger til forskning samt uddannelsesområdet. 

Miljøets	niveau	og	relevans		
Det fremgår af de to rapporter at faggrupperne under fornybar energi har haft noget forskelligt 

udgangspunkt ved periodens start, hvor energimaterialer i 2009 allerede havde forskningsaktiviteter 

(ekstern finansiering, PhD studerende og publikationer), mens de andre grupper i højere grad synes at have 

fokuseret på undervisning.  

Det bemærkes at antallet af PhD studerende er steget i perioden og at fordelingen mellem de forskellige 

faggrupper er mere jævn end ved periodens start, hvor alle igangværende PhD forløb var inden for 

energimaterialer. Som beskrevet i selvevalueringen vil det være nødvendigt forsat at øge antallet af PhD 

studerende i faggrupperne. En målsætning om 8‐10 PhD studerende inden for hver faggruppe vil efter min 

mening sikre god interaktion mellem de studerende og at der er et passende antal på de forskellige stadier 

af PhD studiet således viden overføres fra et afsluttet PhD forløb til at nyt og at den skabte viden ikke går 

tabt. 

For så vidt angår områdets relevans så må energiområdet betragtes om et af de mest relevante 

forskningsområder internationalt. Der er et massivt behov for en radikal ændring i verdens 

energifremstilling og forbrug, hvilket afspejles af de strategiske forskningsplaner blandt andet i EU’s 

Horizon 2020 program. Set i forhold til Norges position som central spiller inden for energiområdet er det, 

for mig at se, helt oplagt og yderst relevant at opbygge stærke kompetencer på området, hvor der desuden 

er et stort globalt markedspotentiale. I forhold til de fokusområder faggrupperne repræsenterer så er de 

yderst relevante og der er potentiale for en høj grad af synergi mellem dem. Udviklingen af nye 

energimaterialer og optimeringen af eksisterende materialer er vigtig for at skabe grundlag for forbedringer 

af effektivitet og levetid med reducerede omkostninger. På energisystemniveau kan teknologierne 

indpasses i det samlede energisystem med fokus på effektivitet, pris, levetid og forsyningssikkerhed. 

Indpasningen af fornybare energiteknologier er et vigtigt forskningsområde med stort impact. Erstatning af 

fossil energi med fornybar energi indgår i mange nationers strategiske planer, men det udgør samtidigt en 

stor udfordring, da de fleste fornybare energikilder ikke kan kontrolleres (vind, sol og bølger). Biomasse vil 

derfor udgøre en central ressource, der i modsætning til de andre kan kontrolleres. 
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Laboratoriefaciliteter	
Fagområdet har i perioden 2009‐2013 gennemgået en meget positiv udvikling på flere områder hvor af det 

vigtigste er en markant udvikling af laboratoriefaciliteterne. Dette er en helt afgørende faktor for områdets 

videre udvikling og positionering både nationalt og internationalt. Det udgør et vigtigt fundament for 

udarbejdelse af videnskabelige artikler på topniveau, bevilling af ekstern finansiering og rekruttering af de 

bedste forskere til såvel PhD stillinger som faste stillinger. Jeg er således helt enig i den prioritering af 

topforskningsmidlerne som er foretaget. Det er desuden positivt at der er etableret et netværk 

”Sørlandslab” hvor faciliteterne deles med industrien og andre forskningsinstitutioner. Det er meget vigtigt 

at dette fokus på gode laboratoriefaciliteter fastholdes, hvilket omtales yderligere i mine anbefalinger 

nedenfor. Den strategiske anvendelse af laboratoriefaciliteter ved internationale samarbejdspartnere er 

desuden meget positiv. Dette bidrager til netværksskabelse og opbygning af erfaringer, som kan overføres 

og anvendes til målretning af egne investeringer. 

Studieområdet	
På studieområdet er der sket markante ændringer med kraftig forøgelse i søgningen til uddannelserne. 

Fakultetets målsætning om at gå fra mindre end 1 til omkring 3 ansøgere per plads er opnået, hvilket må 

betragtes som meget flot. Hvordan den generelle trend for søgningen til ingeniøruddannelserne har været i 

Norge i denne periode er ukendt. Udviklingen inden for fagområdet fornybar energi omtales stort set ikke i 

selvevalueringen, hvilket indikerer det primære fokus har været på opbygning af forskningen. Der vil dog 

være en betydelig synergi gennem studerendes arbejde på projekter. Det er ikke helt klart i hvor stort 

omfang dette udnyttes og om der findes nogen konkret strategi og handlingsplan for at udnytte det mere 

systematisk. 

Personale	
På dette områdes bemærkes det at der i perioden er gennemført et generationsskift i det fastansatte 

personale. Dette kan medvirke til et hurtigere kulturskift i retningen af forskning og videnskabelige 

publikationer. Samtidigt stiller det store krav til de strategiske overvejelser og arbejdet med at sikre alle 

forskere arbejder i samme retning og på denne måde opnår den kritiske masse, som er krævet for at nå et 

højt niveau. Der er i perioden ansat en del nye medarbejdere som endnu ikke har etableret deres 

forskningsområde. De publicerer aktivt, men ofte i forlængelse af emnet for deres PhD studie. Det er vigtigt 

disse guides ind således der opnår de nødvendige synergier. En betydelig del af de nyansatte er rekrutteret 

internationalt, hvilket klart bidrager positivt med ny viden og nye ideer ude fra. Det kræver dog samtidigt 

opmærksomhed på indslusningen i miljøet og tilpasning til den eksisterende kultur. Det kan ikke forventes 

at disse på eget initiativ finder et fokusområde og etablerer sine forskningsmæssige aktiviteter. Dette vil i 

så fald sandsynligvis medføre en fragmenteret indsat som ikke når det ønskede niveau. 

I forhold til rammebetingelserne, så er det helt klart en udfordring at opbygge et forskningsmiljø på højt 

niveau med en undervisningsbelastning på 65% og kun 30% tid til forskning. Forskningslederen skal sikres 

tid og økonomisk ro/stabilitet, gennem længerevarende bevillinger, til at fokusere på opbygningen af 

gruppen. For de øvrige ansatte skaber undervisning ligeledes i sagens natur konstante brud i forskningen 

pga. klasseundervisning og forberedelsen her af. Dette giver ikke den nødvendige tid til fordybning, hvis det 

udgør en for stor del af arbejdstiden.  

I forhold til interaktionen med den lokale industri er det en meget god ordning at fastansatte har mulighed 

for at arbejde deltid i en virksomhed. Denne ordning bruges aktivt af medlemmer i fagområdet.  

Side�69



Personalet vurderes desuden at have meget gode muligheder for at opbygge internationale netværk 

gennem en række ordninger på fakultetet. Dels støttes de fastansattes deltagelse i videnskabelige 

konference, hvor der er meget gode muligheder for at opbygge relationer og få input til egen forskning. Det 

er samtidigt en vigtig kilde til inspiration ved udvælgelse af fokusområder i forbindelse med den strategiske 

planlægning og udvikling.  

De fastansatte har i stort omfang været på oftest kortere ophold ved internationale miljøer. Dette vurderes 

at kunne være en stor styrke for områdets udvikling og medvirke til at sikre aktiviteterne når internationalt 

topniveau. Der savnes dog i evalueringen en lidt dybere beskrivelse af hvordan faggrupperne bruger disse 

ophold strategisk og hvorvidt der opnås det fulde udbytte her af. Er det til opbygning af 

samarbejdsrelationer, for at få adgang til laboratoriefaciliteter, indhente viden fra førende eksperter eller 

lignende? 

I forhold til den norske stillingsstruktur er jeg ikke helt sikker på placeringen af kategorien lektor/associate 

professor. Med udgangspunkt i den danske model opfylder de nyansatte ikke kravene her til hvad angår 

publikationer og forskningserfaringer. De må betegnes som værende på postdoc/assistant professor 

niveau. Fagområdets niveau og modenhed er der for ikke på så højt niveau som det umiddelbart kan synes 

ud fra bemandingens fordeling på stillingskategorier. Der vil klart være behov for fortsat forskertræning af 

personale med kun 1‐2 års erfaring efter afsluttet PhD.  

Publikationer	og	eksternt	finansierede	aktiviteter	
Udarbejdelse af videnskabelige publikationer og tildeling af eksternt finansierede forskningsprojekter 

anvendes ofte som en indikator på forskningsaktiviteten. Publikationsniveauet for fagområdet fornybar 

energi steg kraftigt fra 2009 til 2010 og er efterfølgende fortsat steget støt. Med forøgelsen i antal PhD 

studerende og antallet af eksternt finansierede projekter forventes denne stigning at kunne fastholdes. 

Som nævnt i selvevalueringen bør fokus også fremadrettet være på publicering. 

Niveauet og omfanget af den eksternt finansierede forskningsaktivitet er svært at vurdere idet der ikke 

findes nogen detaljeret opgørelse her af. Det bemærkes dog at i årene 2011 til 2013 er omkring 20% af 

udgifterne til fagområdets drift kommet fra eksterne kilder. Der findes ingen opdeling på faggrupperne og 

det er heller ikke muligt at se hvor mange projekter det drejer sig om. Projektlisten i fagområdet 

selvevaluering indeholder ikke projektets budget, men det fremgår at projekterne meget ofte har eksterne 

samarbejdspartnere og ligeledes involverer industrien. Dette er meget positivt i forhold til at sikre relevans 

og overføring af viden. Vurderingen er at fagområdet samlet set har potentiale til at øge den eksterne 

finansiering og på sigt kan det med fordel i stigende grad være med internationalt samarbejde. 

Anbefalinger	til	videre	udvikling	
Det er min erfaring at det er vigtigt aktivt at arbejde med den administrative del af forskningsmiljøets 

udvikling og sikre passende fokus på de ledelsesmæssige aspekter. Den ansvarlige forskningsleder bør 

deltage i kurser som sikrer den nødvendige viden på dette område samt få tildelt tilstrækkelig tid til at 

arbejde med det strategiske niveau. 
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Jeg har konstateret at der findes strategiske mål og en handlingsplan for Fakultetet på centrale områder 

som publikationer, eksterne bevillinger til forskning og uddannelserne. Gennem en konkret handlingsplan 

er disse mål langt hen ad vejen opfyldt i perioden, hvilket er positivt. 

For fagområdet er de strategiske mål noget mere diffuse og på et ret overordnet niveau. Der listes 3‐4 

emner for hver faggruppe, men efter min mening er det slet ikke detaljeret nok. Der er ingen målbare 

strategiske mål eksempelvis omkring publikationer, ekstern finansiering, antal PhD studerende på området, 

PhD kurser og seminarer, udvidelser af laboratoriet og så videre. Der findes så vidt det fremgår af 

rapporten ikke nogen konkret handlingsplan hverken overordnet for fagområdet eller for faggrupperne. 

Det anbefales kraftigt at arbejde mere systematisk med dette. Efter min mening er det yderst vigtigt, hvis 

området skal opnå et højt internationalt niveau, at fokusere og målrette indsatsen. Der bør helt sikkert 

tages stillingen til hvordan de strategiske mål skal opnås og hvilke ressourcer fagområdet har. 

En konkret strategi og handlingsplan for områdets udvikling bør blandt andet adressere: 

‐ Hvad er konkrete satsninger og fokusområder? Findes der nicher, hvor grupperne kan opnå 

internationalt højt niveau? 

o Hvilke kompetencer og interesser findes hos personalet? 

o Hvilke laboratoriefaciliteter findes og hvad kan/skal eventuelt udbygges? 

o Hvordan udnyttes muligheder for eksterne ophold strategisk til at få adgang til faciliteter og 

viden? 

o Hvordan udnyttes konferencedeltagelse til at få inspiration og definere mål? 

o Hvilke PhD studier bør igangsættes de kommende 2‐3 år? 

o Hvilke forskningsprojekter skal ansøges og med hvilke samarbejdspartnere? 

‐ Hvad er succeskriterierne 

‐ Findes der milestones og/eller tidsplan for perioden 

I forhold til den faglige udvikling i grupperne kan det anbefales at etablere faste møder, hvor M.Sc. 

studerende deltager så der skabes et forum for videnskabelig diskussion og læring. Det er min erfaring at 

der opnås store synergier mellem uddannelse og forskning ved at integrere de studerende i forskningen. 

Mindst lige så vigtigt kan det medvirke til at løse rekrutteringsproblemer til PhD stillinger når M.Sc. 

studerende får indsigt i hvad en forskerkarriere omfatter. 

På publikationsområdet bør en drejning fra konference artikler til internationale tidsskrifter overvejes. Her 

opnås større international opmærksomhed og ligeledes i højere grad input fra internationaler fagkolleger 

gennem kritisk peer‐review.  

Anbefalinger	til	videre	satsning	
Det anbefales klart at fortsætte satsningen på dette meget vigtige område, hvor der de seneste 4‐5 år gjort 

store fremskridt og opbygget en solidt niveau. Det tager typisk 10 år at etablere og konsolidere et stærkt 

forskningsmiljø og der bør klart ydes økonomisk støtte mindst i 5 år yderligere.  Der findes et godt 

fundament til at opnå højt internationalt niveau inden for faggrupperne. Det anbefales at den økonomiske 

støtte ydes som en rammebevilling med udgangspunkt i faggruppernes strategi og handlingsplan med en 

midtvejsevaluering af målopnåelsen. Her kan eventuelt inddrages en ekstern vurdering. 
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Der er etableret gode laboratoriefaciliteter, men forsat behov for yderligere investeringer. Der bør 

udarbejdes en detaljeret strategi for hvilke spidskompetencer, der ønskes udviklet i hver faggruppe 

(jævnfør ovenstående) og med udgangspunkt her i laves en plan for, hvordan investeringerne i laboratoriet 

bedst understøtter dette. Her bør opbygning af grundlæggende kompetencer også prioriteres (som det 

nævnes for energimaterialer), da det vil være et fundament for de individuelle forskningsprojekter og sikre 

den langsigtede overlevelse af faggrupperne.  

Vægtning mellem forskning og undervisning bør være et fortsat fokuspunkt. Det vurderes at 30% tid til 

forskning og her under formodentligt ansøgning om nye eksterne projekter bør være et minimum. Det giver 

kun begrænset tid til forskning og opbygning af miljøet og er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt til at nå højt 

internationalt niveau. 
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INTERNT NOTAT 

Til:  Forskningssekretariatet  
Fra:  Institutt for Ingeniørvitenskap  

v/Professor Henrik Kofoed Nielsen (faggruppeleder) og instituttleder Rein Terje Thorstensen 
  
Dato:  24.09.2014 

 
 
Sak:  

 
FAGMILJØETS TILSVAR TIL EKSPERTUTTALELSEN VEDR EVALUERING AV TOPPFORSKNINGSOMRÅDET 

FORNYBAR ENERGI 
  

Innledningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for statusen som toppforskningsområde, og de goder dette har 

medført i form av ekstra fokus og ressurser. Dette har betydd mye for den oppbygning og suksess som fagområdet 

har oppnådd.  

Dernest vil vi fremheve at vi finner ekspertuttalelsen fra professor Søren Knudsen Kær å være saklig, grundig og 

treffende. Vi kjenner oss lett igjen i både de suksesser professor Kær fremhever, og også i de forestående 

utfordringer han påpeker.   

Professor Kær berømmer universitetsstyret for avgjørelsen om å prioritere Fornybar energi som 

toppforskningsområde, idet dette må «betragtes om et af de mest relevante forskningsområder internationalt». 

Han underbygger dette med å henvise til tilsvarende prioritering innen EUs strategiske forskningsplaner i Horizon 

2020. Vi slutter oss til professor Kærs honnør til styret.  

 

Av de forhold professor Kær fremhever, vil vi gjerne fremheve følgende: 

 

1. Ressursbruk 
Fagmiljøet berømmes for å ha prioritert å bygge opp den fysiske infrastrukturen for forskning, ved å 

investere i avansert laboratorieutstyr som ikke ville ha vært mulig uten ekstrabevilgningene som fulgte 

med toppforskningsstatusen. Vi setter pris på denne positive bekreftelse på våre prioriteringer. Dette øker 

potensialet for forskning også i lang tid etter at den særskilte statusen har utløpt. 

 

2. Oppbygning av forskningsgrupper 
Valget av fokus for de tre forskningsgrupper Energimaterialer, Bioenergi & termisk energi samt 

Energisystemer, betegnes som «yderst relevante og der er potentiale for en høj grad af synergi mellem 

dem». Vi setter pris på denne positive bekreftelse på våre prioriteringer.  

 

3. Studieområdet 
Den kraftige veksten i antallet studenter fremheves som svært viktig for forskningen, da «der vil være en 

betydelig synergi gennem studerendes arbejde på projekter». Det er ikke helt klart for professor Kær 

hvorvidt dette potensialet utnyttes. Vi er svært glade for at evaluator fremhever den betydning suksess i 

undervisningen har for forskningen. Vi har lenge vært av den oppfatning at god tilgang på studenter 

styrker forskningen, men finner ikke alltid at dette syn deles av andre enheter ved UiA.  

 

4. Personalet 
Generasjonsskiftet som er foretatt i bemanningen, påpekes som en mulig utfordring ved at det er viktig at 

nye medarbeidere uten vel etablerte forskningsområder, sluses inn i våre prioriterte forskningsområder. 

Fagmiljøet berømmes for stor grad av internasjonal rekruttering, noe som kan bidra til økt tilfang av nye 

ideer. Bruk av internasjonalt nettverk til strategisk kompetanseoppbygning fremheves som en viktig 

mulighet. Vi berømmes også for vårt nære forhold til industrien, herunder muligheten våre ansatte gis til 

å ha deltidsstilling i partnerbedrifter. Avslutningsvis påpeker evaluator at han mangler innsikt i det norske 

stillingssystem, og derfor ikke kan si stort om sammensetningen. Til sistnevnte kan vi opplyse at innen 

faggruppen Fornybar energi er 93% av de ansatte på førstenivå eller høyere. UiAs målsetning er som 

kjent 70% innen strategiplanperiodens utløp. I tillegg nevner vi at UiAs tre eneste kvinnelige PhD-

studerende innen de klassiske ingeniørfagene, har vært innen fornybar energi. To av dem har fullført.  
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Forøvrig er vi enige med evaluator i de utfordringer som påpekes mhp innslusing av nye ansatte i 

prioriterte forskningsområder. Forskningsgruppene er ment å virke som «forskningsskoler» for nye 

kolleger, og skal bidra til at dette skjer. Avslutningsvis bemerkes evaluators positive innstilling til 

deltidsansettelser i industrien. Denne ordningen kan utnyttes enda bedre innen fornybar energi.  

 

5. Publisering og eksternfinansierte aktiviteter 
Faggruppen berømmes for en kraftig vekst i publiseringsaktiviteten i evalueringsperioden 

(toppforskningsperioden). Samarbeidet med industrien fremheves nok en gang som positivt, og det 

påpekes at vi antakelig har godt potensiale for å øke mengden eksternfinansierte aktiviteter, og at dette i 

økende grad bør skje gjennom internasjonalt samarbeid. Vi setter pris på tilbakemeldingen, og sier oss 

enig i det potensialet som påpekes. Vi mener imidlertid at den modningsprosess vi har gjennomgått, har 

vært nødvendig for at vi nå er i posisjon for slik deltakelse.  

 

6. Anbefalinger til videre utvikling 
Evaluator peker på følgende utfordringer: 

a. Bedre detaljering av strategiske mål for forskningen (satsnings- og fokusområder, publisering, 

finansiering, antall PhD, laboratorieutvikling osv) 

b. Økt fokus på forskningsadministrasjon og –ledelse 

c. Suksesskriterier og fremdriftsplan med målbare milepæler 

d. I økende grad å inkludere studenter i forskningen 

 

Vi erkjenner at dette er utfordringer som vi nå må og vil prioritere.  

 

Vi vil imidlertid påpeke at det arbeid som har vært gjort til nå har vært en nødvendig 

modningsprosess for å utvikle vårt nivå og potensiale for forskning, og at de ovennevnte punkter 

utgjør neste nivå av utviklingen. Omfanget av de målsetninger som det vil være realistisk å sette 

seg, er imidlertid sterkt avhengig av fremtidig ressurstilgang: 

i.  Fortsatt prioritering i form av status som toppforskningsområde ved UiA, vil bidra sterkt 

til at vi lykkes i dette arbeidet, slik at virksomheten kan bli selvfinansierende på sikt.  

ii. Ekstern finansiering gjennom næringsrettet og internasjonalt forskningssamarbeid.   

 

 

Konklusjon  

For å oppnå varig virkning av de suksesser som er nådd i evalueringsperioden, påpeker evaluator at det 

er nødvendig at UiA opprettholder prioriteringen av Fornybar energi. Han angir at 10 år er normal tid 

for å etablere og konsolidere et sterkt forskningsmiljø. Vi er enige i denne analyse og konklusjon.  

 

 

 

Fagmiljøets råd til styrende organer, om forskningsprioritering (som etterspurt av forskningssekretariatet) 

Vi konkluderer vår egen erfaring med at universitetets verbale, mentale og pengemessige prioritering av 

fagområdet Fornybar energi har vært av avgjørende betydning for den suksess vi har oppnådd.  

 

På tross av dette, mener vi at en ukritisk strøm av god vilje og ressurstildeling, ikke nødvendigvis fremmer 

hensikten. En første prioritetsperiode på eksempelvis fire til fem år bør være nok til å evaluere hvorvidt 

satsningen har livets rett. Dersom det ikke er oppnådd gode resultater innen denne perioden, bør ikke satsningen 

videreføres. Dersom satsningen kan vise til gode resultater, bør den imidlertid videreføres med en ny periode, 

slik at man sikrer konsolidering og varige resultater.  

 

I tillegg vil vi nevne at det å bli utsatt for evaluering er en krevende prosess, som likevel er meget givende både 

som drivende faktor og som grunnlag for å bygge stolthet over oppnådde resultater. Det bør kreves hyppig 

rapportering av oppnådde resultater, gjerne fulgt opp med internasjonal ekspertevaluering hyppigere enn det 

som til nå har vært tilfelle.  

 

Med vennlig hilsen 

Henrik Kofoed Nielsen og Rein Terje Thorstensen 
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Evaluering	av	satsningsområdet	MULTIKUL

Dokumentasjon	av	virksomheten,	for	den	enkelte
Liste over CV. Se vedlegg.

Dokumentasjon	av	virksomheten,	for	miljøet	samlet
Årsmelding 2011, 2012, 2013. Se vedlegg 1-3.

Organisering
Det er vel 35 forskere som sogner til Multikul, men ikke alle er like aktive. Oversikten i tabellene er 

basert på aktiviteten i 2013. Fra 2012 har Multikul vært organisert i fire prosjektgrupper:

Interne deltagere Stillingsprosent MULTIKUL

Margareta Dancus 10 %

Martin Engebretsen 30 %

Anne Marit Foss 10 %

Elisabeth Haakedal 10 %

Randi Eidsaa 10 %

Sissel Undheim 10 %

Tormod Wallem Anundsen 10 %

Sissel Rike 10 %

2) Multimodalitet og læring (6 medlemmer) har finansiering fra Uglandgaven (2012 – 2014) til et 

felles prosjekt: Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning.

Interne deltagere Stillingsprosent MULTIKUL

Frikjøp Egen FoU-tid

Elise Seip Tønnessen 35 % 20 %

Eli-Marie Drange 25 % 20 %

Gro-Reneé Rambø 25 % 20 %

Magnhild Vollan 25 % 20 %

Nils Rune Birkeland 25 % 10 %

Gunhild Kvåle 25 % 10 %

3) Early Modern Research Group (medlemmer fra Fakultet for Hum og Ped og Fakultet for kunstfag).

Interne deltagere Stillingsprosent MULTIKUL

Roy Eriksen 50 %

Robin Rolfhamre 10 %

Kate Maxwell 10 %

Inga Marie Nesmann 10 %

Per-Kjetil Farstad 10 %
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Ståle Wikshåland 10 %

Charles Armstrong 10 %

Oddvar Holmesland 10 %

Henny Hägg 10 %

Årstein Justnes 10 %

Andreas Lombnæs 10 %

Håvard Løkke 10 %

Jahn Thon 10 %

Sissel Undheim 10 %

Tor Vegge 10 %

Peter Young 10 %

4) Musikk og Lyrikk (medlemmer fra Fakultet for Hum og Ped og Fakultet for kunstfag).

Interne deltagere Stillingsprosent MULTIKUL

Andreas Lombnæs 10 %

Frida Forsgren 10 %

Magnus Thunes Jensen 50 %

Roy Tommy Eriksen 10 %

Kate Maxwell 10 %

Signe Mari Wiland 10 %

Randi Eidså 10 %

Bjarne Markussen 30 %

Svein Slettan 10 %

Tormod Anundsen 10 %

Inga Marie Nesmann 10 %

Harald Olsen 10 %

Eksterne deltagere Stillingsprosent MULTIKUL Institusjon

Anders Bonde 10 % Aarhus Universitet

Torgeir Nærland 10 % Universitetet i Bergen

Jan Øyvind Moskvil 10 % Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold

Styringsgruppa:

Professor Elise Seip Tønnessen (leder)

Professor Martin Engebretsen

Professor Roy Eriksen

Førsteamanuensis Bjarne Markussen

Professor	II	stillinger	2011-2013:	

Professor Carey Jewitt, Institute of Education, University of London (2011)

Professor Andrew Burn, Institute of Education, University of London (2012-2013)

Professor Stuart Sillars, Universitetet i Bergen (2011-2013)
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Mentorer	i 2014:

Professor Theo van Leeuwen, Syd Dansk Universitet

Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Professor Birgitte Holm Sørensen, Ålborg Universitet

Koordinator	

Dr. Frida Forsgren (50% administrasjon + 50% forskning)

Koordinator har hatt ansvar for å følge opp rutiner med årsmelding og virksomhetsplan, nettside, 
informasjon, forskningsarrangementer og gjester.

Postdoc	

Dr. Kate Maxwell (2013-2015), finansiert av Fakultet for humaniora og pedagogikk

Stipendiater

MULTIKUL har fungert som forskningsmiljø for forskerrekrutter som arbeider med sin PhD-

avhandling, både de som er/har vært ansatt i stipendiatstilling, og ansatte ved UiA som har arbeidet 

med avhandling innenfor sin faste stilling.

Adrian Førde Andersson (2008-2011)

Tormod Wallem Anundsen (ansatt Fakultet for kunstfag, disputas 2014)

Agnes-Margrethe Bjorvand (ansatt, sluttseminar 2014)

Randi Margrethe Eidså (ansatt Fakultet for kunstfag)

Allan Folkestad (ansatt, disputas 2012)

Anne Marit Foss (2010-2014)

Gunhild Kvåle (2007-2011, disputas 2012)

Siri Hempel Lindøe (ansatt, sluttseminar 2013)

Solbjørg Nes (2007-2014)

Bjørg Marit Nyjordet (2009-2013)

John Wilhelm Vinje (2009-2012)

Eksterne stipendiater som har søkt seg til vårt program for å få veiledning om multimodale tekster:

Trine Solstad (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Ingunn Flatøy (Høgskolen i Buskerud)
Kirsten Linnea Kruse (Høgskolen i Telemark)

Stipendiater med  biveileder fra MULTIKUL-miljøet:
Magne Rogne (Universitetet i Stavanger. Disputas 2012)
Ingrid Jacobsen (Universitetet i Tromsø)

Avlagte	doktorgrader

Allan Folkestad, Space in early modern English drama: the literary dramaturgy of space in the 

comedies of John Lyly, Fakultet for humaniora og pedagogikk 5. og 6. november 2012.
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Gunhild Kvåle, Multimodalt samspill i bildeskriftkomplekser. En sosialsemiotisk undersøkelse av 

relasjoner mellom skrift og bilde, Fakultet for humaniora og pedagogikk 6. og 7. desember 2012. 

Tormod Wallem Anundsen, Mainstream or marginal? A study of the musical practices of three 

African immigrant performers in Norway, UiO, 27. og 28. februar 2014.

Publisering	og	formidling	

I Multikuls årsrapporter for 2011/2012/2013 er det registrert følgende publikasjoner og 

formidlingsvirksomhet. Se årsrapporter for detaljer:

2011 2012 2013

Paper på konferanser og seminar 43 26 38

Tidsskriftartikler og kapitler i vitenskapelig 
antologi

25 15 33

Bøker 6 1 5

Formidling (populærvitenskapelige foredrag) 8 22 21

Medieoppslag 6 5 8

Bidrag fra professor II (Andrew Burn og Stuart Sillars)

Bøker 3 3 4

Tidsskriftartikler og kapitler i vitenskapelig 
antologi

2 4 10

Deltakelse	i	prosjekter	nasjonalt	og	internasjonalt	(med	vekt	på	større,	eksternt	finansierte	

prosjekter)

Prosjektsøknader utviklet i miljøet eller i samarbeid med andre miljøer:

- NFR (SFF-søknad, 3 søknader til SAMKUL, søknader til FriHUM)

- Søknad til Nordisk forskningsråd om nettverksmidler 

- Ugland-gaven: En søknad innvilget 

Bidrag	på	konferanser	nasjonalt	og	internasjonalt

Deltagelse ved en rekke nasjonale og internasjonale konferanser i perioden 2011 – 2013, bl.a.:

European Conference on Education Research (Tyskland)

The 6th International Conference on Multimodality (England)

Nettverk for SFL-studier (Danmark)

Seminar i funksjonell lingvistikk (Australia)

Verbal Visual Text Symposium (Canada)

5th International Language in the Media Conference (England)

24th European Systemic Functional Linguistics Conference & Workshop (England)
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W.B. Yeats and Modern Poetry (Korea)

The 3rd Symposium on New Impulses in Picturebook Research (Tyskland)

For flere eksempler se vedlegg 1-3: 

Konferanser,	PhD-kurs	og seminar	arrangert	av	Multikul

I 2011 arrangerte vi to internasjonale konferanser («Multimodalitet, Sjanger og Design», «First 

National Conference of Early Modern Studies») og et PhD-kurs (Multimodalitet og læring; teori og 

metode).

I 2012 arrangerte vi et PhD-kurs (Multimodalitet og læring; teori og metode), en nasjonal konferanse

(«Norsk Medieforskerlags 15. medieforskerkonferanse») og et internasjonalt symposium

(«Shakespeare: Page and Stage»).

I 2013 har vi arrangert et forskerseminar på Lesbos («Multimodalitet og kulturendring»), to 

internasjonale konferanser («Out of the Shadows», «The Public Sphere in the Age of Absolutism»), 

en nordisk workshop («9. nordiske workshopen om sosialsemiotikk og systemisk-funksjonell 

lingvistikk»), og et internasjonalt forskerkurs («Visuality in the Age of Shakespeare»). 

Se tabell ovenfor- og oversikt over papere i årsmeldingene. 

Interne	midler	og	kostnader

Utgifter:

Lønn kr  2 817 299 

Husleie kr          1 060 

Fremmede tjenester kr      342 022 

Reise kr      803 764 

Markedsføring kr        25 437 

Andre driftskostnader kr      170 365 

Litteratur kr              698 

totale utgifter kr  4 160 646 

Inntekter
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2010 forprosjekt kr      200 000 

2011 prosjekt kr  1 500 000 

2012 prosjekt kr  1 500 000 

2013 prosjekt kr  1 500 000 

Lønnsrefusjon utsatt forskningstid Frida Forsgren pga 

undervisning kr      159 215 

Lønnsjustering direktelønnet kr        21 848 

Andre Inntekter: overskudd ph.d.-kurs, seminarstøtte 

fakultet o.l. kr        62 011 

Sum inntekter kr  4 943 074 

Balanse 31.12.13, restmidler overført 2014* kr      782 428 

*av restmidlene er 159 215 kr øremerket utsatt 

forskningstid Forsgren

Egeninnsats: (ikke inkludert i regnskapet)

Postdokstilling, fakultetets 2-årig, 1,5 år i denne tidsperioden kr   1 200 000

Arrangementsstøtte kr      200 000

Reisestøtte kr      150 000

Trykkestøtte kr      190 000

FoU-tid – estimert, 15 personer 10% fou-tid i 3 år kr   3 400 000

Totalt estimert egeninnsats kr   5 140 000

Ekstern	finansiering	miljøet	har	anskaffet	

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU) ble 

tildelt midler fra Ugland-gaven for 2013-2014 (kr. 3 226 000 over to år)

Finansiering til forskerkurs 

Tre kurs (a kr. 50 000) i samarbeid med NAFOL

To kurs i samarbeid med den nasjonale forskerskolen Tekst, Lyd, Bilde, Rom m/delvis ekstern 

finansiering

Publiseringsstøtte fra eksterne kilder, ca. kr. 200 000
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Som vist i punktet om deltakelse i prosjekter ovenfor, har miljøet arbeidet jevnlig med støtte om 

ekstern forskningsfinansiering. For tiden er flere prosjekter under utvikling med tanke på søknader til 

NFR program for frie forskningsmidler.

En søknad er under behandling i Nordisk forskningsråd; «Nordic-English Network for Research on 

Digital Literacy Practices and Knowledge Production».  Den gjelder nettverksmidler med tanke på å 

arbeide videre med å utforme en søknad til EUs program Horizon 2020.
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MULTIKULS	Egenvurdering	av	miljøet

Bakgrunn
Da temaet Multimodalitet og kulturell endring ble spilt inn til UiAs styre som et forskningsområde å 

satse på høsten 2009, var det på grunnlag av to etablerte forskningsgrupper som hadde NFR-

finansiering til prosjekter om multimodalitet i en sosialsemiotisk teoritradisjon, og en samling 

grupper (bl.a. Early Modern Research Group) eller enkeltforskere som hadde vist interesse for 

multimodale eller sammensatte tekster. Satsingen bygde altså på felles interesser innenfor et 

tematisk felt, der noen av deltakerne hadde utviklet et felles teorigrunnlag, mens andre kom til feltet 

med andre teoretiske perspektiver.

I plandokumentet som ble utarbeidet våren 2010, heter det om målet med MULTIKUL-satsingen:

Målet er å utvikle dette satsingsområdet til et fremragende forskningsmiljø som kan profilere UiA 

både nasjonalt og internasjonalt, og berike det faglige miljøet internt. Et slikt miljø vil kjennetegnes 

av jevn og kvalitativt god forskningspublisering og god undervisning. Det må markere seg nasjonalt 

og internasjonalt, slik at det trekker til seg gode forskere og forskningsrekrutter, og oppfattes som en 

interessant samarbeidspartner på en internasjonal forskningsarena. Sentrale suksesskriterier vil 

være:

 eksternt finansierte forskningsprosjekter

 deltakelse i internasjonale forskningskonsortier

 publisering på høyt nivå 

 god rekruttering til vitenskapelige stillinger

 stipendiater med ekstern finansiering søker til våre program for veiledning

 attraktive forskerutdanningskurs

I denne egenvurderingen tar vi utgangspunkt i disse kriteriene, og ordner våre refleksjoner i fire 

delkapitler: Prosjekter, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, publisering og rekruttering. Vi innleder 

med et avsnitt om arbeidsformene i MULTIKUL, og avslutter med en oppsummering.

Arbeidsformer
Kjernen i MULTIKULs virksomhet internt har vært konkret prosjektarbeid i forskergrupper og 

fellesseminar for alle gruppene. Forskergruppene har arbeidet målrettet med å drøfte teori, utvikle 

prosjekter og holde skriveseminar, og har også bygget kontakter til eksterne forskningsmiljøer. 

Fellesseminarene har fungert som en arena for å lufte teoretiske perspektiver på et mer generelt 

plan, og har også hatt en viss funksjon i rekruttering av nye forskere med interesse for feltet. Våre to 

professor II-stillinger har i stor grad vært brukt i fellesseminarene, i tillegg til at de har fungert som 

veiledere for forskergruppene. Fra 2014 er to professor II stillinger byttet ut med tre mentorer, 

håndplukket som samtalepartnere og fagfeller for de aktive forskergruppene. 
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I MULTIKULS budsjett har vi satt av ca. 250 000 kroner hvert år til driftsmidler til å dekke bl.a. reiser, 

gjesteforskere, publiseringsstøtte og egenandel ved arrangementer (konferanser, forskerkurs). 

Erfaringen viser at selv et forholdsvis begrenset driftsbudsjett gir stor gevinst i form av aktivitet. Alle 

tildelinger har vært behandlet i styringsgruppa, som har lagt stor vekt på å bruke midlene på formål 

som anses som tematisk relevante, og som kunne føre til publisering eller andre forskningsresultater. 

I første fase av arbeidet var støtte til deltakelse på konferanser den største utgiftsposten, mens vi ser 

at publiseringsstøtte (språkvask og trykkestøtte) har blitt viktigere etter hvert som forskergruppene 

har resultater å publisere. Ved to anledninger har frigjorte lønnsmidler blitt omdisponert til frikjøp av 

forskningstid til konkrete prosjekter. I 2014 har vi prioritert støtte til doktorgradsarbeid i sluttfasen, 

for å stimulere tre kandidater til å sluttføre sine avhandlinger i løpet av MULITKULS femårsperiode. 

For å synliggjøre miljøet og bygge kontakter har det vært viktig å arrangere konferanser og 

forskerkurs og bidra i publiseringsarbeid. MULTIKUL har overoppfylt målet som i utgangspunktet var 

å være vertskap for minst en nasjonal eller internasjonal konferanse og ett forskerkurs hvert år. I de 

opprinnelige planene lå det også en ambisjon om å starte et elektronisk tidsskrift. Etter erfaring med 

å drive elektronisk tidsskrift i EMRG-gruppa (som ga ut EMCO i perioden 2010-2012), og råd fra 

erfarne tidsskriftredaktører, ble dette i første omgang lagt på is, og vi prioriterte heller rollen som 

gjesteredaktør (temanummer av Norsk medietidsskrift nr. 3, 2013). Høsten 2013 tok vi likevel ansvar 

for elektronisk utgivelse av Journal of Illustration Studies (JOIS), etablert av et samarbeidsmiljø ved 

University of Cardiff. Tidsskriftet drives nå av en redaksjonsgruppe med tre MULTIKULforsker 

sammen med to av de opprinnelige redaktørene, og med praktisk støtte for publiseringsplattform fra 

universitetsbiblioteket i Agder (UBA). 

Prosjekter
MULTIKUL er organisert i fire prosjektgrupper, ledet av de fire medlemmene i styringsgruppa. I 

satsingens første fase var prosjektgruppene tematisk organisert:

A. Multimodale tekster i medier og allmennkultur 

B. Multimodale tekster i skole og læring 

C. Multimodale estetiske uttrykk i tidlig moderne tid

D. Multimodale estetiske uttrykk i senmoderne tid

De tre første gruppene var mer eller mindre direkte videreføringer av grupper som hadde 

samarbeidet før etableringen av MULTIKUL, mens gruppe D. ble etablert for å supplere helheten og 

skape balanse mellom det pragmatiske og det estetiske. Disse fire gruppene lå til grunn for arbeidet 

med søknad om status som Senter for fremragende forskning i 2011. Søknadsarbeidet la press på 

miljøet for å definere felles mål og mulige vekstpunkter i møtet mellom forskningstemaene. Det var 

en lærerik prosess å utarbeide en felles prosjektbeskrivelse, som fikk god evaluering (Overall mark: 

Excellent), selv om vi ikke nådde opp blant de utvalgte miljøene (13 av 139 søknader fikk tilslag). 

De tematiske gruppene hadde imidlertid en svakhet ved at de i liten grad kunne forplikte 

enkeltforskere til å bidra til å bygge miljøet. Etter løftet med å utforme en SFF-søknad ble derfor 

styringsgruppa enige om å omorganisere gruppene til mer målrettede grupper, organisert for å 

gjennomføre konkrete prosjekter:
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1. Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning 

(DigiGLU) med finansiering fra Uglandgaven 2012-2014. Ledet av Elise Seip Tønnessen 

2. Kulturmøter i kunst og samfunn, ledet av Martin Engebretsen

3. Musikk og lyrikk, ledet av Bjarne Markussen

4. Early Modern Research Group, ledet av Roy Eriksen 

Gruppe 2 og 3 har som mål å samle forfattere til en forskningsantologi, og har dermed en begrenset 

tidshorisont. Begge antologiene forventes utgitt i 2014 eller tidlig i 2015. Gruppe 1 er den eneste som 

arbeider med ett felles prosjekt, der de samler inn felles data og utvikler felles metode og 

teorigrunnlag. Denne gruppa har egen finansiering. Gruppe 4 er den eneste som videreføres direkte 

fra første fase, men også den arbeider med å utvikle konkrete prosjekter som de vil søke støtte for i 

NFR og andre eksterne kilder. 

Gjennom UiA-interne og internasjonale kontakter har MULTIKULS medlemmer blitt invitert med på 

prosjektsøknader i nettverk, og dette har foreløpig resultert i søknader til NFR (SAMKUL, Utdanning 

2020 og FRIHUM), men ingen tilslag så langt. Blant planene framover kan nevnes at EMRG-gruppa 

søker om støtte til prosjektet OPERA i samarbeid med forskere fra Fakultet for kunstfag, og i 

samarbeid med forskere fra institutt for filosofi, teologi og historie til prosjektet LIVES, i begge 

tilfellene fra FRIHUM i NFR. Martin Engebretsen planlegger også en søknad til FRIHUM, i samarbeid 

med Michael Schulte, med tittelen «Fra runer til sms». Elise Seip Tønnessen deltar i en søknad om 

nordiske nettverksmidler i samarbeid med miljøer i Danmark, Sverige og England, der ett mål er å 

utvikle en EU-søknad til et prosjekt om Digital Literacy. To utfordringer framstår i arbeidet med å 

utvikle nye prosjekter: For det første å ta vare på og bygge videre på det som er bygd opp gjennom 

Multikul, for det andre å engasjere nye (yngre) forskere i prosjektledelse. 

Nasjonalt	og	internasjonalt	samarbeid
Samarbeid med eksterne miljøer foregår både i kontakt mellom enkeltforsker og mellom grupper. 

For MULTIKUL som miljø har kontakter etablert gjennom professor II-stillingene og mentorene 

betydd mye. Internasjonalt gjelder det særlig kontakten med et av verdens ledende miljøer på 

multimodalitetsforskning ved Institute of Education, University of London, som har tatt imot både 

forskergrupper og enkeltforskere på korte opphold og samarbeidet om forskerseminar. Multikul har 

også kontakt med forskergrupper i Cardiff og ved Linnä-universitetet i Växsjö.  Enkeltforskere har  

hatt opphold i University of Cardiff, Wales, Maquarie, Sydney, UC Berkeley, California, Università 

degli Studi, Consenza og Philipps Universität, Marburg. 

Publisering
MULTIKUL har lagt stor vekt på arbeidsformer som gir støtte til forskeres arbeid med publisering, 

med skriveseminar og paperpresentasjon på konferanser. Oversikten basert på årsrapportene 

(ovenfor) viser jevnt arbeid med publisering, med en klar økning i 2013. Nedgangen i 2012 kan ses i 

sammenheng med at mye krefter gikk til søknadsskriving i 2011. Vår egen vurdering er at miljøet blir 

synlig i forskersamfunnet særlig ved å publisere bøker. EMRG-gruppa utgir en egen bokserie, som til 

nå har kommet i ni bind. Disse bøkene er publisert på engelsk, andre er oversatt til bl.a. dansk, slik at 

de når ut over landets grenser.  I løpet av de to siste årene er det bevilget publiseringsstøtte 

Side�84



11

(delfinansiering) til 8 bøker, slik at denne delen av publiseringsvirksomheten vil øke betraktelig mot 

slutten av satsingsperioden. Styringsgruppa har etterlyst mer internasjonal tidsskriftpublisering, og 

framhevet dette som et viktig kriterium bl.a. for å innvilge konferansestøtte. 

Rekruttering
MULTIKUL har nådd bredt ut blant forskerne på Fakultet for humaniora og pedagogikk, og har også 

hatt samarbeid med andre fakulteter ved UiA, særlig Fakultet for kunstfag og Fakultet for 

samfunnsvitenskap. Vi har lagt vekt på å inkludere stipendiater og andre som arbeider med sin 

forskerutdanning, og mener at forskergruppa har en god sammensetning av seniorforskere og 

forskere som befinner seg i et tidligere stadium av forskerløpet. At miljøet har markert seg som 

attraktivt, viser seg ved at stipendiater som har sin lønn fra andre institusjoner, søker til våre PhD-

program for veiledning på prosjekter i tilknytning til multimodalitet (for tiden tre stipendiater) og til 

våre forskerkurs. Multikulforskere fungere også som biveiledere ved andre institusjoner. Vi har stor 

tro på at vi kunne rekruttere flere gode kandidater til våre PhD-program hvis vi hadde hatt 

finansiering til flere stipendiatstillinger.  Ved utlysning av post doc stilling høsten 2012 fikk vi seks 

seriøse søkere, fem av dem med internasjonal bakgrunn (til tross for begrensningen som lå i kravet 

om at søkerne måtte kunne kommunisere muntlig på skandinavisk). MULTIKUL-miljøet har også tatt 

imot utenlandske (danske) PhD-studenter til 1-2 måneders gjesteforskeropphold de tre siste 

semestrene. 

Oppsummering
Avslutningsvis vil vi oppsummere denne egenevalueringen ut fra de punktene som 

evalueringsdokumentene framhever som overordnede.

MULTIKUL har bidratt til forskningskvalitet ved Fakultet ved humaniora og pedagogikk ved å tilby et 

forskerfellesskap og samarbeidsmiljø innenfor fagfelt som har hatt en sterk tradisjon for individuell 

forskning. Slik kan man si at miljøet har blitt mønsterdannende innad. En slik kvalitet i forskermiljøet 

er trolig enda viktigere for å inkludere nye og uerfarne forskere, enn for seniorforskere som allerede 

har etablert sine forskernettverk. Vi tror likevel at samarbeidet i grupper har ført til økt 

forskningskvalitet for alle deltakerne, og at forskergruppene har oppnådd resultater som i omfang og 

dybde ikke ville stått like sterkt uten en slik satsing. Organiseringen i grupper har også fremmet 

forskningens relevans, ved at forskerfellesskapet gir et forum for å drøfte samfunnets behov for både 

kritisk og konstruktiv forskning på våre fagfelt. 

Satsingen på MULTIKUL har dermed gitt verdifull erfaring med organisering av felles tiltak i forskning, 

og med forskningsledelse. En mer gjennomtenkt organisering bygger også et miljø som kan ta initiativ 

utad, og som kan ta imot gjesteforskere innad. Det blir mer attraktivt å samarbeide med oss når man 

vet at det står et helt miljø bak, og på sikt tror vi miljøet også vil bidra til troverdighet i søknader om 

forskningsmidler. Ikke minst tror vi et velorganisert forskningsmiljø gjør det attraktivt å komme til 

vårt felt for yngre forskere og forskerrekrutter. Vår vurdering er at MULTIKUL i løpet av 

satsingsperioden har framstått som et ledende miljø innenfor multimodalitetsforskning i Norge og 

Skandinavia.

Gjennom arbeidet i MULTIKUL har vi erfart at det tar tid å utvikle et miljø som lykkes med å skaffe 

ekstern finansiering. Utlysningen av SFF-midler kom etter vår vurdering så tidlig i satsingsperioden at 

det ikke var realistisk at vi skulle nå opp i konkurransen. Likevel mener vi at selve søknadsprosessen 
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var lærerik, og at man må arbeide tålmodig og langsiktig for å nå slike mål. Mer skuffende er det at vi 

i liten grad har lykkes med mer avgrensete prosjektsøknader. Vi har erfart hvor mye arbeid som 

kreves for å skrive gode søknader, og at dette til en viss grad kan konkurrere med tiden som brukes 

direkte til forskningsaktivitet. På et fagområde der den viktigste innsatsfaktoren er forskerens tid, 

kan det derfor være fristende å legge kreftene i hva man kan få til med egen tid og beskjedne

driftsmidler. Ekstern finansiering synes aller viktigst for institusjonsbygging og rekruttering. Dette er 

utfordringer som videre satsing bør ta hensyn til.  

Vår vurdering er at MULTIKUL har hatt både sin styrke og sin svakhet i at vi har satset forholdsvis 

bredt og inkluderende, både i avgrensningen av forskningens tema og i rekruttering av forskere. På 

den positive siden har det har ført til at MULTIKUL-satsingen har bidratt til å forene noen 

forskerperspektiver som tidligere har vært atskilt, bl.a. har vi integrert estetiske og pragmatiske 

perspektiver på multimodale tekster på en måte som få av de eksisterende miljøene internasjonalt 

har gjort. Dette mener vi er ett av de viktige bidragene fra MULTIKUL til multimodalitetsforskningen. 

Utfordringen har vært å samle et miljø med såpass spredte forskningsinteresser og praksiser til én 

felles, målrettet satsing. Hvis ikke alle arbeider konsentrert mot samme mål, er det neppe mulig å 

bygge et fremragende forskningsmiljø som kan konkurrere på dagens forskningsarena.   

I tiden etter satsingsperioden mener vi det er viktig å videreføre det MULTIKUL har fått til, både faglig 

og organisatorisk. En ny generasjon forskere som har blitt sosialisert inn i forskerfellesskapet 

gjennom MULTIKUL, må få inspirasjon og arbeidsvilkår som gjør at de kan føre arbeidet videre, og 

videreutvikle de nettverkene som MULTIKUL har gjort det mulig å opparbeide. Konkret må de også 

utvikle nye prosjektideer som de opplever som relevante, og som kan generere nye forskningsmidler.

VEDLEGG
Vedlegg 1: Årsmelding 2011

Vedlegg 2: Årsmelding 2012

Vedlegg 3: Årsmelding 2013
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Fakultetets vurdering av MULTIKUL

Det har vært svært positivt for Fakultet for humaniora og pedagogikk at det har fått et av UiAs

toppsatsningsområder, strategiske midler fra Styret (2009, 2010) og tildeling fra Ugland-gaven til 

MULTIKUL-prosjektet «Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 

grunnskoleutdanning» (2012-14). MULTIKUL har utvilsomt bidratt til økt forskersamarbeid,

forskningskvalitet og -produksjon. Konkret kommer dette blant annet frem gjennom en god 

organisering av forskergrupper delvis på tvers av institutter og fakulteter, etablering av 

tverrinstitusjonelle forskernettverk, økt forskningskompetanse for flere ansatte og høy

forskningsproduksjonen, der HUM-PED var det fakultetet som produserte flest DBH-poeng i 2013. 

Ikke minst ser Fakultetet positivt på den inkluderende holdningen i MULTIKUL-prosjektet. Den har

ført til nye samarbeidskonstellasjoner internt og god integrering av yngre og mer uerfarne forskere i 

lokale, nasjonale og internasjonale forskernettverk. Lokalt vil vi særlig fremheve det positive ved økt 

forskersamarbeid mellom Institutt for nordisk og mediefag og Institutt for fremmedspråk og 

oversetting, samt forskersamarbeidet med ansatte ved Fakultet for kunstfag. Det er ekstra verdifullt 

med slik deling og erfaringsoverføring da flere av fagmiljøene som er involvert i prosjektet, står 

overfor et generasjonsskifte.

MULTIKUL har også bidratt til rekruttering av stipendiater og en post.doc., og til tettere nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid ved at en rekke eksterne forskere har hatt bistillinger i prosjektet. 

MULTIKUL fremstår nå som et ledende forskermiljø innenfor multimodalitetsforskning både i Norge 

og Skandinavia, og dette fagområdet er i stigende grad samfunnsrelevant. Den forutsigbarheten som 

tildelingene har gitt, har vært avgjørende viktig for å oppnå en slik posisjon. Prosjektet har vært 

avhengig av å kunne planlegge på lengre sikt. Fakultetet vurderer det slik at MULTIKUL-miljøet og de 

fire forskningsgruppene har godt potensial for videre utvikling og mener også de administrative 

støttefunksjonene rundt MULTIKUL har vært rimelig gode på fakultetsnivået. Her vil vi særlig vise til

FOU-rådgiver Inger Lin N. Baade og konsulent Karen Beth Lee Hansen, sistnevnte spesielt i form av 

arbeid med språkvask og konferansestøtte. Fakultetet holder for øvrig på med å gjennomgå 

fakultetets samlede støttefunksjoner og vil i den forbindelse også vurdere MULTIKULs fremtidige 

behov. 

MULTIKULs egenevaluering viser hvilke særlige tildelinger prosjektet har fått fra Fakultetet. Når det 

gjelder forskningstid, bli den tildelt av de respektive instituttlederne. I tillegg har flere av MULTIKUL-

deltagerne fått noe forskningstid av prosjektets midler, slik det fremgår av egenevalueringen. Som 

det videre fremgår der, har MULTIKUL produsert flere større søknader om eksterne forskningsmidler, 

men hittil uten å få gjennomslag. Fakultetet mener likevel at søknadsprosessene har hatt positive 

konsekvenser, og at det tar tid å utvikle miljøer som lykkes med å skaffe ekstern finansiering. På den 

positive siden har mange forskere nå fått erfaring med å delta i søknadsprosesser og utviklet rutiner 

og nettverk for dette. En slik søknadskompetanse kan utnyttes i nye søknadsrunder, og MULTIKUL-

miljøet arbeider konkret med å utforme en søknad til Horizon 2020. Fakultetet arbeider på sin side

aktivt for å bistå i eksterne søknadsprosjekter, blant annet med en egen kvalitetssikringsgruppe for 

slike søknader. 
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Til	  styret	  
Universitetet	  i	  Agder	  
	  
Ekstern	  evaluering	  af	  satsningsområdet	  	  
Multimodalitet	  og	  kulturendring	  (MULTIKUL)	  	  
	  
	  
Af	  Søren	  Kjørup	  
	  
	  
I	  brev	  af	  24.	  april	  2014	  fra	  universitetets	  vicerektor	  for	  forskning,	  Dag	  G.	  Åsland,	  blev	  jeg	  
bedt	  om	  at	  foretage	  en	  ekstern	  evaluering	  af	  et	  af	  universitetets	  satsningsområder,	  nem-‐
lig	  Multimodalitet	  og	  kulturendring	  (med	  akronymet	  MULTIKUL)	  på	  grundlag	  af	  mate-‐
rialet	  fra	  den	  interne	  evaluering	  foretaget	  af	  "miljøet"	  selv	  og	  af	  Fakultetet	  for	  humani-‐
ora	  og	  pedagogikk.	  Det	  fremgår	  af	  brevet	  at	  baggrunden	  for	  henvendelsen	  til	  netop	  mig	  
"er	  miljøets	  eget	  innspil	  med	  forslag	  til	  ekstern	  evaluator"	  –	  og	  jeg	  siger	  tak	  for	  tilliden,	  
og	  håber	  at	  såvel	  forskningsmiljøet	  MULTIKUL	  og	  fakultetet	  som	  universitetet	  og	  dets	  
styre	  vil	  få	  nytte	  af	  mine	  iagttagelser	  og	  vurderinger.	  	  
	   Mere	  konkret	  bliver	  jeg	  i	  brevet	  bedt	  om	  at	  	  
	  

vurdere	  miljøets	  nivå	  og	  relevans	  nasjonalt	  og	  internasjonalt,	  og	  gi	  fagmiljøet	  og	  
UiA	  anbefalinger	  for	  videre	  utvikling	  og	  eventuell	  videre	  satsing	  […]	  

	  
Jeg	  skynder	  mig	  at	  bemærke	  at	  jeg	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  vurdere	  miljøets	  faglige	  niveau	  i	  
egentlig	  forstand,	  i	  og	  med	  at	  jeg	  ikke	  er	  blevet	  bedt	  om	  og	  ikke	  har	  haft	  anledning	  til	  at	  
læse	  og	  vurdere	  de	  artikler	  og	  bøger	  som	  forskerne	  ved	  miljøet	  har	  fået	  udgivet	  siden	  
dets	  start	  i	  2011.	  Ud	  over	  kopier	  af	  de	  breve	  (med	  vedlæg)	  som	  er	  sendt	  til	  de	  fagmiljøer	  
som	  skal	  evalueres,	  er	  det	  eneste	  materiale	  jeg	  har	  fået	  stillet	  til	  rådighed	  for	  min	  
evaluering,	  følgende	  dokumenter:	  	  
	  

"Evaluering	  av	  satsningsområdet	  MULTIKUL"	  (12	  sider,	  heraf	  5	  under	  overskrif-‐
ten	  "MULTIKULS	  Egenvurdering	  av	  miljøet")	  
	  
"Årsrapport	  for	  MULTIKUL	  2011,	  Universitetet	  i	  Agder"	  (pjece,	  19	  små	  sider)	  
	  
"Årsrapport	  for	  MULTIKUL	  2012,	  Universitetet	  i	  Agder"	  (pjece,	  19	  små	  sider)	  
	  
"Årsrapport	  for	  MULTIKUL	  2013,	  Universitetet	  i	  Agder"	  (pjece,	  19	  små	  sider)	  
	  
"Fakultetets	  vurdering	  av	  MULTIKUL"	  (1	  side)	  
	  
Curriculum	  vitae	  for	  15	  deltagere	  (1-‐2	  sider	  pr.	  person;	  styret	  havde	  bedt	  om	  CV	  
fra	  samtlige	  ca.	  35	  deltagere,	  men	  det	  er	  åbenbart	  kun	  halvdelen	  som	  har	  ud-‐
fyldt	  skemaet)	  
	  
SWOT-‐analyse	  udarbejdet	  af	  fakultetet	  (1	  side)	  
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For	  at	  kunne	  få	  et	  mere	  fyldestgørende	  billede	  af	  forskningssatsningen	  og	  dens	  bag-‐
grund	  har	  jeg	  bedt	  om	  at	  få	  yderligere	  nogle	  projektbeskrivende	  og	  tilsvarende	  
dokumenter	  til	  rådighed,	  og	  har	  modtaget:	  	  
	  

"Faglig	  toppsatsingsmiljø	  ved	  UiA"	  (papir	  til	  sag	  157/09	  ved	  mødet	  i	  styret	  for	  
Universitetet	  i	  Agder	  16.2.2009,	  2	  sider)	  	  
	  
"Rektoratets	  vurdering	  av	  fakultetenes	  forslag	  til	  satsingsområder"	  (vedlæg	  til	  
sagspapiret	  til	  sag	  157/09,	  7	  sider)	  
	  
"Referat	  fra	  møte	  Styret	  for	  Universitetet	  i	  Agder"	  16.12.2009	  (med	  sag	  157/09	  
hvor	  det	  kortfattet	  besluttes	  at	  udpege	  fagmiljøet	  bag	  ansøgningen	  "Multi-‐
modalitet	  og	  kulturendring"	  til	  satsningsområde)	  	  

	  
"Multimodalitet	  og	  kulturendring:	  Om	  oppbyggingen	  av	  et	  satsingsområde	  for	  
forskning"	  (april	  2010,	  10	  sider	  inklusive	  vedlæg;	  plandokument	  lagt	  frem	  for	  
fakultetets	  og	  universitetets	  ledelse	  som	  grunnlag	  for	  igangsættelsen	  af	  
satsningsområdet)	  	  

	  
"Multimodality	  and	  cultural	  change	  (Multikul)"	  (juni	  2011,	  15	  sider;	  ansøgning	  
til	  Norges	  forskningsråd	  om	  at	  blive	  Senter	  for	  fremragende	  forskning)	  	  

	  
Norges	  forskningsråds	  (anonyme)	  fagfælleevaluering	  af	  ansøgningen	  om	  at	  
blive	  Senter	  for	  fremragende	  forskning	  (februar	  2012,	  8	  A4-‐ark,	  men	  i	  realiteten	  
kun	  4	  sider)	  	  

	  
Ud	  over	  disse	  dokumenter	  har	  jeg	  benyttet	  mig	  af	  MULTIKUL's	  hjemmeside	  
(http://multikul.prosjekt.uia.no).	  
	  
	  
Satsningsområdets	  formål	  
	  
"Formålet	  med	  ordningen	  er	  å	  velge	  ut	  satsingsområder	  som	  i	  løpet	  av	  en	  3-‐5	  års	  peri-‐
ode	  kan	  hevde	  seg	  i	  den	  nasjonale	  konkurransen	  om	  status	  som	  Senter	  for	  fremragende	  
forskning	  (SFF),	  og	  andre	  elitesatsinger,"	  står	  der	  i	  allerførste	  sætning	  i	  "Rektoratets	  
vurdering	  av	  fakultetenes	  forslag	  til	  satsingsområder".	  Men	  hvad	  dette	  mere	  konkret	  
skulle	  betyder	  fx	  for	  MULTIKUL-‐miljøet,	  er	  det	  lidt	  vanskeligere	  at	  finde	  entydige	  
formuleringer	  af.	  	  
	   En	  iøjnespringende	  uklarhed	  er	  fx	  om	  der	  er	  forventninger	  om	  at	  området	  leve-‐
rer	  undervisning	  eller	  ej.	  I	  plandokumentet	  "Multimodalitet	  og	  kulturendring"	  slås	  det	  
fast	  side	  4	  at	  "Et	  slikt	  miljø	  vil	  kjennetegnes	  av	  jevn	  og	  kvalitativt	  god	  forskningspublise-‐
ring	  og	  god	  undervisning."	  I	  de	  fleste	  andre	  sammenhænge	  (men	  ikke	  alle)	  nævnes	  
undervisning	  ikke	  (undtagen	  i	  forbindelse	  med	  ph.d.-‐kurser	  og	  lignende).	  Til	  gengæld	  
ligger	  det	  i	  adskillige	  dokumenter	  at	  det	  ikke	  er	  kvalitet	  på	  "jævnt"	  eller	  "godt"	  niveau	  
der	  efterspørges,	  men	  noget	  "fremragende",	  et	  miljø	  som	  "raskt	  kan	  ta	  en	  førende	  nasjo-‐
nal	  rolle"	  (som	  der	  også	  står	  i	  "Rektoratets	  vurdering	  …",	  side	  1)	  –	  og	  gerne	  også	  hævde	  
sig	  som	  "toppforskningsmiljø"	  (side	  2).	  Generelt	  kan	  man	  nok	  sige	  at	  der	  er	  en	  vis	  uklar-‐
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hed	  i	  formålsformuleringerne	  om	  der	  skal	  satses	  på	  en	  bred	  og	  solid	  indsats	  indadtil	  el-‐
ler	  en	  mere	  elitepræget	  udadtil	  (selv	  om	  det	  sidste	  nok	  var	  den	  oprindelige	  forhåbning).	  	  
	   Den	  mest	  konsistente	  formulering	  af	  formålet	  for	  MULTIKUL-‐satsningen	  finder	  
man	  enslydende	  i	  de	  tre	  årsberetninger,	  nemlig	  denne:	  	  
	  

Målet	  er	  å	  utvikle	  et	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  gode	  forskere	  og	  
forskerrekrutter	  som	  samarbeider	  internasjonalt,	  publiserer	  på	  høyt	  nivå	  og	  
formidler	  nyttig	  kunnskap	  til	  regionen.	  	  
	  

Her	  er	  altså	  tale	  om	  et	  overordnet	  mål	  ("å	  utvikle	  et	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  
gode	  forskere	  og	  forskerrekrutter")	  og	  tre	  delmål,	  nemlig	  internationalt	  samarbejde,	  
publicering	  på	  højt	  niveau	  og	  formidling	  af	  nyttig	  viden	  til	  regionen.	  Om	  MULTIKUL	  har	  
klaret	  at	  opfylde	  disse	  mål,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ser	  ud	  til	  at	  være	  godt	  på	  vej	  til	  at	  opfylde	  
dem,	  skal	  jeg	  drøfte	  i	  det	  følgende	  –	  begyndende	  bagfra	  med	  formidlingen	  for	  så	  at	  fort-‐
sætte	  med	  det	  internationale	  samarbejde,	  således	  at	  jeg	  når	  frem	  til	  det	  vigtigste	  delmål,	  
publiceringen,	  og	  det	  overordnede	  mål	  til	  slut.	  
	  
	  

*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  
Formidling	  til	  regionen?	  
	  
Her	  er	  det	  enkelt	  at	  konstatere	  at	  såvel	  de	  tre	  årsberetninger	  som	  selvevalueringen	  har	  
meget	  lidt	  at	  melde	  når	  det	  gælder	  formidling	  af	  nyttig	  viden	  til	  regionen.	  Hvis	  man	  el-‐
lers	  kan	  stole	  på	  den	  noget	  usystematiske	  rapportering,	  indskrænker	  det	  sig	  gennem	  de	  
tre	  år	  stort	  set	  til	  nogle	  få	  interviews	  og	  kronikker	  i	  Fædrelandsvennen	  og	  en	  enkelt	  arti-‐
kel	  i	  Agderposten	  samt	  et	  par	  foredrag	  for	  lærere	  og	  i	  bibliotekssammenhæng.	  På	  trods	  
af	  at	  formuleringen	  om	  formidlingsmålet	  gentages	  i	  alle	  tre	  årsberetninger,	  indeholder	  
beretningerne	  ingen	  særlig	  rubrik	  hvor	  indsatsen	  opsummeres	  (selv	  om	  der	  er	  rubrik-‐
ker	  for	  "Medieoppslag"	  og	  i	  årsberetningerne	  for	  2012	  og	  2013	  også	  for	  formidling	  
generelt).	  At	  formidlingen	  af	  "nyttig	  kunnskap	  til	  regionen"	  ikke	  rapporteres	  specifikt,	  
skyldes	  jo	  nok	  at	  denne	  målsætning	  i	  realiteten	  hverken	  medtænkes	  eller	  opfyldes.	  	  
	  
	  
Internationalt	  samarbejde?	  
	  
Helt	  modsat	  forholder	  det	  sig	  med	  målsætningen	  om	  internationalt	  samarbejde.	  I	  sin	  
vurdering	  af	  den	  oprindelige	  MULTIKUL-‐ansøgning	  skriver	  Rektoratet	  at	  "fagmiljøet	  må	  
vektlegge	  en	  styrking	  av	  sitt	  internasjonale	  kontaktnett	  dersom	  Styret	  gir	  det	  status	  som	  
satsingsområde"	  (side	  4).	  Dette	  synes	  miljøet	  helt	  klart	  at	  have	  fulgt	  op,	  både	  som	  fælles-‐
skab	  og	  hvad	  de	  enkelte	  deltagende	  forskere	  angår.	  	  
	   På	  den	  ene	  side	  har	  MULTIKUL	  (ifølge	  selvevalueringen)	  på	  de	  tre	  år	  formået	  at	  
arrangere	  hele	  7	  internationale	  konferencer,	  seminarer	  og	  forskerkurser,	  på	  den	  anden	  
fortæller	  årsberetningerne	  (om	  end	  i	  noget	  usystematiske	  opstillinger)	  om	  talrige	  
medlemskaber	  af	  internationale	  netværk	  og	  andre	  internationale	  kontakter,	  gæste-‐
forelæsninger	  og	  længere	  forskerophold	  i	  udlandet	  og	  endelig	  besøg	  af	  gæsteforelæsere	  
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og	  gæsteforskere	  i	  Kristiansand.	  Målsætningen	  om	  internationalt	  samarbejde	  er	  for	  
alvor	  opfyldt.	  
	  
	  
Publicering	  på	  højt	  niveau?	  
	  
Publicerer	  deltagerne	  i	  MULTIKUL	  i	  rimeligt	  omfang	  på	  højt	  niveau?	  I	  Rektoratets	  vurde-‐
ring	  af	  ansøgerne	  var	  "Vitenskaplig	  kvalitet,	  målt	  i	  form	  av	  forskningsproduksjon,	  og	  
utviklingen	  av	  denne	  de	  siste	  tre	  år"	  det	  vigtigste	  kriterium	  for	  at	  kunne	  blive	  et	  topsats-‐
ningsområde,	  og	  her	  scorede	  grupperne	  bag	  MULTIKUL-‐ansøgningen	  særdeles	  højt.	  
	   Rektoratets	  "måleinstrument"	  for	  produktiviteten	  i	  årene	  før	  oprettelsen	  af	  
MULTIKUL	  var	  de	  omdiskuterede	  tællekant-‐points,	  brugt	  både	  summeret	  og	  for	  den	  en-‐
kelte	  forsker	  (det	  sidste	  både	  gennemsnitligt	  og	  med	  blik	  for	  forskellen	  mellem	  de	  mest	  
producerende	  og	  de	  øvrige).	  De	  rapporter	  og	  evalueringer	  fra	  de	  tre	  første	  MULTIKUL-‐
år	  som	  jeg	  har	  til	  rådighed,	  oplyser	  imidlertid	  ikke	  sådanne	  points,	  men	  har	  blot	  optæl-‐
linger	  af	  publikationer	  (i	  selvevalueringen)	  og	  ganske	  usystematiske	  publikationslister	  
(i	  årsberetningerne,	  med	  navn,	  titel,	  sted	  og	  i	  en	  del	  tilfælde	  også	  sidetal).	  Det	  er	  altså	  
umuligt	  at	  sige	  noget	  om	  hvordan	  publikationsfrekvensen	  har	  udviklet	  sig	  i	  forhold	  til	  
tidligere	  i	  løbet	  af	  de	  tre	  år	  satsningsområdet	  har	  været	  i	  gang	  med	  arbejdet.	  	  
	   Umiddelbart	  ser	  tallene	  dog	  gode	  ud.	  Selv	  om	  det	  synes	  at	  være	  uklart	  nøjagtigt	  
hvor	  mange	  forskere	  som	  deltager	  i	  MULTIKUL,	  kan	  man	  tilsyneladende	  regne	  med	  ca.	  
35	  (ifølge	  selvevalueringen).	  I	  årene	  2011,	  2012	  og	  2013	  publicerede	  deltagerne	  (også	  
ifølge	  selvevalueringen)	  tilsammen	  henholdsvis	  31,	  16	  og	  38	  tidsskriftartikler,	  kapitler	  i	  
videnskabelige	  antologier	  og	  hele	  bøger,	  og	  bortset	  fra	  det	  midterste	  år	  –	  hvor	  megen	  tid	  
gik	  med	  udarbejdelse	  af	  ansøgninger,	  oplyses	  det	  –	  må	  dette	  siges	  at	  være	  solidt	  tilfreds-‐
stillende:	  Mere	  end	  ca.	  1	  årlig	  videnskabelig	  publikation	  pr.	  forsker	  kan	  man	  vel	  dårligt	  
vente	  sig.	  Og	  hertil	  kommer	  så	  de	  talrige	  papers	  som	  deltagerne	  har	  holdt	  på	  konferen-‐
cer	  for	  at	  præsentere	  resultaterne	  af	  deres	  forskning.	  De	  er	  ikke	  talt	  sammen	  noget	  sted	  
i	  materialet,	  men	  min	  optælling	  (på	  grundlag	  af	  årsberetningerne)	  når	  frem	  til	  ikke	  min-‐
dre	  end	  86	  gennem	  de	  tre	  år	  (altså	  gennemsnitligt	  ca.	  2,5	  paper	  pr.	  deltager	  om	  året).	  
	   Men	  en	  sådan	  gennemsnitsbetragtning	  er	  i	  dette	  tilfælde	  ganske	  misvisende	  –	  
og	  det	  undrer	  mig	  at	  både	  miljøet	  i	  sin	  selvevaluering	  og	  fakultetet	  i	  sin	  evaluering	  helt	  
har	  valgt	  at	  overse	  dette	  og	  nøjer	  sig	  med	  bemærkninger	  som	  "[o]versikten	  basert	  på	  
årsrapporterne	  …	  viser	  jevnt	  arbeid	  med	  publisering,	  med	  en	  klar	  økning	  i	  2013"	  (selv-‐
evalueringen,	  side	  10),	  og	  om	  at	  MULTIKUL	  har	  "høy	  forskningsproduksjon"1	  (fakulte-‐
tet).	  	  
	  
	  
Misvisende	  publikationstal	  
	  
Der	  er	  adskillige	  grunde	  til	  at	  hovedindtrykket	  af	  de	  rapporterede	  publikationstal	  er	  
misvisende,	  specielt	  med	  hensyn	  til	  gennemsnitsopgørelserne	  (som	  er	  mine,	  ikke	  miljø-‐
ets	  eller	  fakultets).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dokumentets	  formulering	  er	  faktisk	  "høy	  forskningsproduksjonen",	  hvor	  den	  bestemte	  
form	  tydeligt	  nok	  er	  en	  skrivefejl.	  	  
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	   For	  det	  første	  er	  det	  egentlig	  fejlagtigt	  overhovedet	  at	  tælle	  publikationerne	  fra	  
2011	  med	  i	  denne	  sammenhæng.	  De	  blev	  ganske	  rigtigt	  trykt	  i	  det	  første	  arbejdsår	  for	  
satsningsområdet,	  men	  kun	  de	  færreste	  kan	  være	  resultatet	  af	  forskning	  udført	  inden	  
for	  rammerne	  af	  MULTIKUL;	  selv	  om	  de	  skulle	  være	  skrevet	  i	  2011,	  går	  der	  jo	  gerne	  et	  
års	  tid	  fra	  man	  indsender	  en	  artikel	  til	  den	  er	  fagfællebedømt	  og	  trykt.	  Publikationerne	  
fra	  2011	  må	  i	  høj	  grad	  være	  resultater	  af	  forskningen	  inden	  for	  de	  forskningsrådsstøt-‐
tede	  projekter	  "Multimodalitet,	  sjanger	  og	  design"	  (2008-‐2011)	  og	  "Multimodalitet,	  
leseopplæring	  og	  læremidler"	  (2007-‐2010)	  som	  gik	  forud	  for	  MULTIKUL	  og	  som	  på	  en	  
måde	  blev	  videreført	  her	  (således	  som	  det	  faktisk	  fremgår	  af	  årsberetningen	  for	  2011,	  
side	  11).	  	  
	   Hvad	  tallene	  viser	  læst	  på	  denne	  måde,	  er	  altså	  ikke	  at	  MULTIKUL	  fik	  en	  fly-‐
vende	  start	  (2011),	  havde	  et	  lidt	  dårligt	  år	  på	  grund	  af	  arbejde	  med	  ansøgninger	  (2012),	  
og	  så	  kom	  op	  i	  fulde	  omdrejninger	  igen	  (2013),	  men	  at	  det	  er	  omkostningskrævende	  at	  
sætte	  et	  sådant	  nyt	  satsningsområde	  i	  gang:	  Der	  vil	  nok	  gå	  et	  år	  eller	  to	  før	  gruppen	  er	  
rigtigt	  organiseret,	  har	  fået	  søgt	  om	  støtte	  osv.	  og	  så	  endelig	  når	  frem	  til	  sine	  egne,	  første	  
publiceringsværdige	  resultater.	  	  
	   Noget	  andet	  er	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  forestille	  sig	  at	  samtlige	  35	  forskere	  deltog	  
så	  heftigt	  at	  udarbejdelsen	  af	  ansøgninger,	  at	  de	  alle	  blev	  forsinket	  i	  deres	  publikations-‐
virksomhed	  –	  en	  mistanke	  der	  bekræftes	  af	  følgende	  iagttagelse:	  I	  realiteten	  er	  det	  kun	  
nogle	  ganske	  få	  af	  MULTIKUL's	  forskere	  som	  står	  for	  langt	  størsteparten	  af	  publikatio-‐
nerne,	  mens	  resten	  intet	  publicerer	  eller	  i	  hvert	  fald	  kun	  ganske	  lidt	  (inden	  for	  MULTI-‐
KUL's	  rammer,	  må	  jeg	  tilføje,	  for	  jeg	  er	  uden	  oplysninger	  om	  de	  pågældendes	  samlede	  
forskning).	  Og	  det	  er	  vel	  netop	  disse	  få	  højtproducerende	  som	  måtte	  bruge	  tid	  på	  ansøg-‐
ningsskrivning.	  	  
	   Hvis	  jeg	  ellers	  har	  talt	  rigtigt	  (og	  forbeholdet	  skyldes	  igen	  at	  listerne	  i	  års-‐
beretningerne	  ikke	  er	  helt	  gennemskuelige),	  så	  står	  en	  af	  deltagerne	  for	  hele	  22	  af	  
miljøets	  samlede	  antal	  publikationer	  gennem	  de	  tre	  år,	  altså	  for	  mere	  end	  en	  fjerdedel.	  
Nr.	  2	  i	  rækken	  står	  for	  10	  publikationer,	  og	  de	  næste	  fem	  for	  4-‐5	  publikationer	  hver,	  
mens	  over	  30	  på	  selvevalueringens	  oversigt	  over	  deltagere	  ikke	  har	  en	  eneste	  publika-‐
tion	  på	  årsberetningernes	  lister	  (ganske	  få	  som	  ikke	  står	  på	  den	  aktuelle	  deltagerliste,	  
har	  et	  par	  publikationer,	  en	  enkelt	  hele	  5).	  	  
	   Og	  hvad	  angår	  disse	  papers	  som	  der	  oplistes	  så	  mange	  af	  i	  årsberetningerne,	  så	  
er	  her	  medtaget	  højst	  forskelligt	  vejende	  præsentationer,	  bl.a.	  mange	  foredrag	  ved	  
MULTIKUL's	  egne	  interne	  seminarer	  og	  –	  så	  vidt	  jeg	  kan	  se	  –	  i	  enkelte	  tilfælde	  også	  
seminaroplæg	  i	  forskellige	  undervisningssammenhænge	  internt	  andetsteds	  på	  UiA.	  Men	  
de	  86	  interne	  og	  eksterne	  papers	  fordeler	  sig	  på	  hele	  26	  deltagere,	  heraf	  19	  med	  mere	  
end	  et	  enkelt	  paper	  (og	  en	  enkelt	  med	  hele	  10).	  	  
	   Med	  andre	  ord:	  Publikationslisterne	  er	  ganske	  misvisende	  med	  hensyn	  til	  
mange	  deltageres	  publikationsvirksomhed	  og	  er	  i	  det	  hele	  taget	  grundigt	  pustet	  op.	  Men	  
selv	  om	  dette	  må	  betyde	  at	  man	  ikke	  uden	  videre	  skal	  lade	  sig	  imponere	  af	  publika-‐
tionsaktiviteten	  inden	  for	  MULTIKUL,	  så	  er	  denne	  noget	  ekspansive	  måde	  at	  rapportere	  
på	  næppe	  specifik	  for	  netop	  MULTIKUL.	  Jeg	  har	  ingen	  publikationstal	  fra	  "almindelige"	  
universitetsinstitutter	  med	  en	  forskerstab	  af	  sammenlignelig	  størrelse,	  men	  jeg	  vil	  gætte	  
på	  at	  MULTIKUL	  med	  sine	  oppustede	  tal	  alligevel	  fremtræder	  som	  mere	  produktiv	  end	  
de	  med	  deres	  (formodentlig)	  lige	  så	  oppustede.	  	  
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Et	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  gode	  forskere?	  
	  
Er	  det	  så	  også	  lykkedes	  at	  udvikle	  "et	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  gode	  forskere	  og	  
forskerrekrutter"?	  Ser	  man	  på	  publikationsvirksomheden,	  kan	  man	  ikke	  uden	  videre	  
besvare	  spørgsmålet	  bekræftende	  hvad	  forskerne	  angår	  (og	  forskerrekrutterne	  kommer	  
jeg	  til	  nedenfor):	  Et	  miljø	  på	  ca.	  35	  forskere,	  hvoraf	  kun	  de	  fire-‐fem	  mest	  fremtrædende,	  
nemlig	  ledelsen,	  får	  publiceret	  noget	  videre	  (men	  til	  gengæld	  ganske	  meget)	  i	  løbet	  af	  de	  
tre	  første	  år,	  kan	  næppe	  være	  specielt	  stimulerende.	  På	  den	  anden	  side	  må	  et	  forsk-‐
ningsmiljø	  der	  tilbyder	  interessant	  intern	  seminarvirksomhed	  (herunder	  en	  uge	  på	  Les-‐
bos	  i	  maj	  2013),	  mulighed	  for	  konferencerejser,	  kontakt	  med	  kolleger	  osv.	  virke	  ganske	  
tiltrækkende	  for	  både	  gode	  og	  mindre	  gode	  forskere.	  Hvorfor	  publicerer	  langt	  de	  fleste	  
så	  ikke	  noget	  inden	  for	  miljøets	  rammer?	  
	   Mit	  svar	  henter	  jeg	  fra	  selvevalueringens	  oversigt	  over	  hvor	  stor	  en	  stillingsan-‐
del	  de	  forskellige	  har	  knyttet	  til	  MULTIKUL.	  For	  langt	  de	  flestes	  vedkommende	  drejer	  
det	  sig	  nemlig	  om	  kun	  10	  %	  (som	  jeg	  går	  ud	  fra	  udelukkende	  må	  være	  til	  forskning).	  Den	  
tydelige	  undtagelse	  her	  er	  de	  seks	  medarbejdere	  på	  delprojektet	  "Digital	  tekstkompe-‐
tanse	  og	  bruk	  av	  læringsressurser	  i	  ny	  grunnskolelærerutdanning"	  som	  gennemsnitligt	  
har	  lidt	  mere	  end	  40	  %	  forskningstid	  til	  rådighed,	  takket	  være	  at	  dette	  delprojekt	  har	  
ekstra	  ekstern	  finansiering	  fra	  Ugland-‐gaven.	  Og	  så	  ledelsesgruppen,	  hvoraf	  to	  har	  30	  %,	  
andre	  to	  50-‐60	  %.	  	  
	   Men	  10	  %	  forskningstid	  er	  jo	  nærmest	  ingenting.	  Og	  10	  %	  deltagelse	  i	  et	  forsk-‐
ningsmiljø	  på	  en	  måde	  endnu	  mindre.	  I	  koncentreret	  arbejdstid	  vil	  en	  stillingsprocent	  på	  
10	  svare	  til	  at	  man	  har	  en	  måned	  om	  året	  renset	  for	  undervisning	  og	  administration,	  
altså	  til	  koncentreret	  forskning,	  herunder	  skrivning	  af	  en	  artikel,	  hvis	  man	  nu	  skal	  leve	  
op	  til	  et	  krav	  om	  en	  publikation	  om	  året.	  Det	  kan	  i	  bedste	  fald	  vel	  lige	  nøjagtigt	  lade	  sig	  
gøre.	  	  
	   Men	  så	  har	  deltagerne	  jo	  ikke	  en	  koncentreret	  forskningsmåned	  en	  gang	  om	  
året.	  De	  har	  formodentlig	  en	  del	  undervisning	  og	  administration	  at	  passe	  (også	  uden	  
nødvendigvis	  at	  have	  særlige	  administrative	  poster).	  Og	  så	  vil	  jeg	  da	  håbe	  at	  de	  også	  har	  
yderligere	  forskningstid	  til	  rådighed,	  selv	  om	  jeg	  ikke	  forstår	  at	  denne	  ekstra	  tid	  ikke	  
også	  kommer	  MULTIKUL	  til	  gode	  hvis	  deltagerne	  nu	  faktisk	  interesserer	  sig	  for	  forsk-‐
ningsspørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  sammensatte	  tekster.	  Inden	  for	  MULTIKUL	  forventes	  
det	  vel	  at	  deltagerne	  faktisk	  deltager	  i	  interne	  og	  eksterne	  seminarer	  osv.,	  så	  alene	  det	  
må	  tage	  en	  god	  del	  af	  de	  10	  %.	  	  
	   Set	  i	  dette	  perspektiv	  er	  det	  i	  grunden	  ikke	  så	  overraskende	  at	  publikations-‐
virksomheden	  inden	  for	  MULTIKUL	  i	  høj	  grad	  er	  noget	  der	  klares	  af	  de	  fem-‐seks	  der	  har	  
en	  stillingsprocent	  på	  30	  eller	  mere	  ved	  projektet.	  	  
	  
	  
Et	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  gode	  forskerrekrutter?	  
	  
Hvad	  der	  fremtræder	  som	  et	  i	  sig	  selv	  stimulerende	  forskningsmiljø	  for	  forskere,	  må	  i	  
endnu	  højere	  grad	  være	  det	  for	  forskerrekrutter.	  Selvevalueringen	  fortæller	  om	  to	  ph.d.-‐
studerende	  fra	  henholdsvis	  Universitetet	  i	  Stavanger	  og	  Universitetet	  i	  Tromsø	  som	  har	  
bivejledere	  i	  MULTIKUL-‐miljøet	  (uden	  at	  fortælle	  hvem	  disse	  bivejledere	  er),	  og	  der	  
opregnes	  11	  interne	  ph.d.-‐studerende	  der	  har	  eller	  har	  haft	  tilknytning	  til	  miljøet	  (uden	  
at	  der	  oplyses	  noget	  om	  hvorvidt	  vejlederne	  selv	  kommer	  fra	  miljøet).	  Tre	  ph.d.-‐stude-‐
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rende	  har	  opnået	  doktorgraden	  inden	  for	  den	  evaluerede	  treårsperiode	  (og	  alle	  tre	  må	  
vel	  have	  begyndt	  deres	  ph.d.-‐studier	  inden	  MULTIKUL	  blev	  oprettet).	  	  
	   En	  af	  hovedambitionerne	  bag	  MULTIKUL	  var	  at	  miljøet	  skulle	  blive	  en	  magnet	  
for	  forskere	  og	  måske	  især	  forskerrekrutter	  fra	  andre	  universiteter;	  tanken	  var	  at	  de	  
skulle	  opsøge	  Kristiansand	  for	  at	  deltage	  i	  seminarer	  og	  gerne	  få	  vejledning.	  Selveva-‐
lueringen	  fortæller	  at	  tre	  ph.d.-‐studerende	  foreløbig	  "har	  søkt	  seg	  til	  vårt	  program	  for	  å	  
få	  veiledning	  om	  multimodale	  tekster"	  (side	  3).	  
	   Konklusionen	  på	  dette	  punkt	  må	  vel	  blive	  at	  MULTIKUL	  så	  småt	  er	  kommet	  i	  
gang	  med	  realiseringen	  af	  denne	  del	  af	  ambitionen,	  og	  at	  tilknytning	  af	  ph.d.-‐studerende	  
på	  forskellig	  måde	  er	  noget	  der	  kan	  udvikles	  videre.	  	  
	  
	  
Miljøets	  niveau	  og	  relevans	  nationalt	  og	  internationalt?	  
	  
Jeg	  har	  allerede	  indledningsvis	  citeret	  min	  opgave	  som	  ekstern	  sagkyndig	  som	  bl.a.	  at	  
"vurdere	  miljøets	  nivå	  og	  relevans	  nasjonalt	  og	  internasjonalt",	  og	  jeg	  har	  allerede	  gjort	  
klart	  at	  jeg	  ikke	  har	  grundlag	  for	  at	  vurdere	  det	  faglige	  niveau	  af	  de	  publikationer	  der	  
udgår	  fra	  MULTIKUL	  (og	  slet	  ikke	  for	  at	  vurdere	  det	  faglige	  niveau	  på	  interne	  seminarer	  
osv.).	  Det	  materiale	  jeg	  har	  haft	  til	  rådighed,	  viser	  mig	  et	  forskningsmiljø	  som	  i	  løbet	  af	  
sine	  tre	  første	  år	  uden	  tvivl	  har	  stået	  bag	  en	  række	  vigtige	  interne	  seminarer	  osv.	  ,	  og	  
dermed	  nok	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  styrke	  deltagernes	  forudsætninger	  for	  at	  drive	  solid	  
forskning	  på	  sammensatte	  tekster,	  men	  som	  endnu	  ikke	  rigtigt	  er	  blevet	  sammentømret,	  
og	  som	  endnu	  ikke	  er	  slået	  igennem	  nationalt	  og	  internationalt	  (på	  trods	  af	  enkelte	  
deltageres	  omfattende	  publikationsvirksomhed	  og	  internationale	  kontaktnet).	  Som	  det	  
mest	  imponerende	  miljøet	  har	  præsteret,	  vil	  jeg	  imidlertid	  gerne	  nævne	  de	  i	  alt	  7	  inter-‐
nationale	  konferencer,	  symposier	  og	  ph.d.-‐kurser	  over	  tre	  år;	  de	  har	  uden	  tvivl	  også	  væ-‐
ret	  med	  til	  at	  sætte	  MULTIKUL	  på	  det	  internationale	  landkort	  for	  forskning	  i	  sammen-‐
satte	  tekster.	  
	  

*	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  
Men	  så	  er	  der	  min	  anden	  opgave	  som	  eksterne	  sagkyndig,	  nemlig	  at	  "gi	  fagmiljøet	  og	  UiA	  
anbefalinger	  for	  videre	  utvikling	  og	  eventuell	  videre	  satsing".	  Fire	  delvis	  modstridende	  
anbefalinger	  vil	  jeg	  uddybe	  i	  det	  følgende:	  MULTIKUL	  bør	  tydeliggøre	  sin	  faglige	  profil;	  
MULTIKUL	  bør	  splittes	  op;	  MULTIKUL	  bør	  have	  bedre	  betingelser	  for	  de	  deltagende	  for-‐
skere;	  og	  MULTIKUL	  bør	  tage	  sig	  selv	  mere	  alvorligt.	  	  
	  
	  
Den	  faglige	  profil	  
	  
Akronymet	  "MULTIKUL"	  står	  for	  "Multimodalitet	  og	  kulturendring".	  Denne	  officielle	  titel	  
på	  forskningsmiljøet	  antyder	  vel	  at	  der	  skal	  forskes	  i	  den	  rolle	  sammensatte	  tekster	  spil-‐
ler	  for	  eller	  får	  i	  forbindelse	  med	  kulturændringer.	  At	  begrænse	  beskæftigelsen	  med	  
sammensatte	  tekster	  til	  der	  hvor	  teksterne	  har	  med	  kulturændringer	  at	  gøre,	  kan	  virke	  
som	  fornuftigt,	  for	  sammensatte	  tekster	  er	  jo	  stort	  set	  hvilke	  tekster	  som	  helst.	  Ingen	  
tekst	  trækker	  på	  kun	  én	  "semiotisk	  modalitet"	  (som	  det	  hedder	  i	  disse	  sammenhænge);	  
også	  hvor	  fx	  en	  trykt	  tekst	  er	  uillustreret	  og	  for	  en	  traditionel	  analyse	  bare	  trækker	  på	  et	  
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bestemt	  verbalsprogs	  udtryksmuligheder,	  er	  der	  jo	  også	  meddelelse	  i	  valg	  af	  font	  og	  an-‐
dre	  layoutmæssige	  semiotiske	  modaliteter.	  Begrænsning	  og	  fokusering	  synes	  at	  være	  en	  
klog	  beslutning.	  	  
	   Problemet	  er	  bare	  at	  så	  vidt	  jeg	  kan	  bedømme	  ud	  fra	  titlerne	  på	  deltagernes	  
publikationer,	  er	  der	  praktisk	  talt	  ingen	  der	  faktisk	  beskæftiger	  sig	  med	  kulturelle	  
ændringer	  i	  lys	  af	  multimodalitet	  (eller	  omvendt).	  I	  plandokumentet	  "Multimodalitet	  og	  
kulturendring"	  hedder	  det	  
	  

Den	  kulturelle	  endringen	  kan	  synliggjøres	  ved	  å	  kontrastere	  historisk	  og	  
samtidsmessig	  materiale,	  men	  også	  ved	  nærstudier	  av	  sjangre	  og	  tekstpraksiser.	  
(Side	  1)	  	  
	  

Men	  hvordan	  kan	  man	  studere	  ændringer	  ved	  at	  nærstudere	  genrer	  og	  tekstpraksisser	  
uden	  at	  have	  et	  sammenlignende	  perspektiv,	  et	  før	  og	  et	  nu	  (eller	  bare	  senere)	  som	  sæt-‐
tes	  op	  over	  for	  hinanden?	  Langt	  de	  fleste	  publikationstitler	  tyder	  i	  hvert	  fald	  på	  at	  det	  
som	  forfatterne	  har	  beskæftiget	  sig	  med,	  i	  bedste	  fald	  er	  nutidige	  tekster	  på	  en	  slags	  vag	  
baggrund	  af	  at	  de	  nok	  er	  anderledes	  end	  tidligere	  tekster.	  Titlen	  på	  Martin	  Engebretsens	  
2013-‐bog	  Visuelle	  samtaler:	  Anvendelser	  av	  fotografi	  og	  grafikk	  i	  nye	  digitale	  kontekster	  
er	  typisk	  ved	  at	  antyde	  at	  dette	  er	  et	  studie	  "av	  sjangre	  og	  tekstpraksiser"	  uden	  æn-‐
dringsperspektiv;	  ændringen	  er	  ligesom	  allerede	  sket	  inden	  bogen	  går	  i	  gang	  med	  at	  be-‐
skrive	  dens	  slutresultat.	  (Mange	  af	  artiklerne	  skrevet	  inden	  for	  Early	  Modern	  Research	  
Group	  ser	  dog	  ud	  til	  at	  have	  et	  ændringsperspektiv	  ud	  over	  at	  de	  oftest	  har	  et	  historisk	  
emne).	  	  
	   Mit	  forslag	  ville	  være	  at	  døbe	  miljøets	  forskningsemne	  om	  til	  "multimodalitet"	  
slet	  og	  ret,	  for	  det	  behøver	  ikke	  at	  blive	  et	  problem	  at	  begrebet	  praktisk	  talt	  dækker	  al	  
tekst.	  En	  god	  beskrivelse	  af	  forskningen	  inden	  for	  MULTIKUL	  kunne	  være	  at	  forskerne	  
beskæftiger	  sig	  med	  alle	  former	  for	  tekster	  i	  alle	  sammenhænge,	  men	  altid	  med	  henblik	  
på	  at	  fortælle	  om	  samspillet	  mellem	  de	  forskellige	  semiotiske	  modaliteter.	  En	  gammel-‐
dags	  nykritisk	  digtanalyse	  eller	  en	  formalistisk	  billedanalyse	  vil	  altså	  fortsat	  falde	  ved	  
siden	  af,	  og	  det	  samme	  vil	  en	  filmanalyse	  eller	  operaanalyse	  der	  ikke	  tydeliggør	  det	  
multimodale	  træk	  ved	  disse	  gesamt-‐kunstværker.	  	  
	  
	  
Eller	  skulle	  miljøet	  splittes	  op?	  
	  
Selvevalueringen	  gør	  en	  del	  ud	  af	  at	  fortælle	  hvor	  nyttigt	  det	  er	  med	  samarbejde	  mellem	  
forskere	  som	  kommer	  fra	  forskellige	  traditioner	  og	  har	  forskellige	  typer	  projekter,	  og	  
selv	  om	  jeg	  er	  skeptisk	  til	  om	  det	  virkelig	  forholder	  sig	  sådan,	  må	  jeg	  jo	  tage	  de	  invol-‐
veredes	  ord	  for	  det.	  	  
	   Alligevel	  kan	  man	  spørge	  hvad	  de	  der	  fx	  fordyber	  sig	  i	  den	  kulturelle	  kontekst	  
for	  Albertis	  slående	  ikke-‐brug	  af	  illustrationer	  i	  sine	  skrifter	  fra	  1400-‐tallet	  om	  arkitek-‐
tur	  og	  billedkunst,	  egentlig	  har	  at	  bidrage	  med	  for	  dem	  der	  forsker	  i	  hvordan	  digitale	  
læringsressourcer	  tages	  i	  brug	  og	  integreres	  med	  mere	  traditionelle	  tekster	  og	  kommu-‐
nikationsformer	  i	  forskellige	  fag	  i	  den	  grundskolelærerreform	  som	  blev	  indført	  i	  Norge	  
fra	  2010.	  Eller	  omvendt:	  Hvad	  har	  uddannelsesforskerne	  at	  fortælle	  renæssancefilolo-‐
gerne?	  Jo,	  jeg	  kan	  da	  godt	  –	  lidt	  kunstigt	  –	  finde	  på	  berøringspunkter	  omkring	  dette	  med	  
at	  ønske	  eller	  ikke	  at	  ønske	  at	  tage	  ny	  kommunikationsteknologier	  i	  anvendelse,	  men	  så	  
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er	  den	  gensidige	  overføringsværdi	  af	  erkendelser	  vist	  heller	  ikke	  større,	  og	  både	  teore-‐
tisk	  og	  metodisk	  (for	  ikke	  at	  tale	  om	  kompetencemæssigt)	  må	  de	  to	  grupper	  være	  
uendeligt	  langt	  fra	  hinanden.	  
	   MULTIKUL	  blev	  (som	  delvis	  allerede	  nævnt)	  dannet	  ved	  at	  to	  etablerede	  og	  
forskningsrådsstøttede	  forskergrupper,	  det	  mere	  tekstorienterede	  "Multimodalitet,	  
sjanger	  og	  design"	  (2008-‐2011)	  og	  det	  mere	  pædagogisk	  orienterede	  "Multimodalitet,	  
leseopplæring	  og	  læremidler"	  (2007-‐2010),	  blev	  slået	  sammen	  med	  den	  veletablerede	  
Early	  Modern	  Research	  Group	  (oprettet	  allerede	  2004)	  og	  en	  del	  enkeltforskere	  med	  
interesse	  for	  sammensatte	  tekster,	  men	  er	  der	  nogen	  sinde	  kommet	  noget	  egentlig	  
fællesskab	  ud	  af	  dette?	  
	   Early	  Modern	  Research	  Group	  fortsætter	  tilsyneladende	  nogenlunde	  uforstyrret	  
af	  det	  officielle	  fællesskab	  inden	  for	  MULTIKUL	  med	  gruppens	  egne	  netsider	  
(http://emrg.project.uia.no/),	  egen	  bogserie	  (Early	  Modern	  and	  Modern	  Studies)	  og	  sit	  
eget	  fagfællebedømte	  online	  tidsskrift	  (Early	  Modern	  Culture	  Online).	  	  
	   De	  pædagogisk	  interesserede	  forskere	  samlede	  sig	  i	  første	  omgang	  i	  forsker-‐
gruppen	  Multimodalitet	  og	  læring,	  men	  da	  det	  lykkedes	  at	  få	  en	  bevilling	  fra	  Ugland	  
Technopark,	  koncentrerer	  gruppen	  sig	  nu	  om	  projektet	  Digital	  tekstkompetence	  og	  bruk	  
av	  læringsressurser	  i	  ny	  grunnskolelærerutdanning.	  Takket	  være	  bevillingen	  har	  de	  seks	  
forskere	  her	  25	  %	  forskningstid	  til	  rådighed	  oven	  i	  "egen"	  forskningstid	  på	  10	  eller	  20	  %	  
–	  altså	  helt	  andre	  generelle	  betingelser	  og	  også	  en	  helt	  anden	  type	  fælles	  projekt	  end	  
deres	  kolleger.	  	  
	   Ved	  opstarten	  af	  MULTIKUL	  blev	  de	  øvrige	  forskere	  så	  organiseret	  dels	  i	  grup-‐
pen	  for	  Medie-‐	  og	  allmennkultur,	  dels	  i	  gruppen	  Late	  Modern	  Research	  Group	  (en	  slags	  
moderne	  parallel	  til	  Early	  Modern	  Research	  Group,	  men	  slet	  ikke	  så	  tæt	  fagligt	  og	  
personligt	  sammenknyttet	  som	  denne).	  Ikke	  helt	  uforudsigeligt	  viste	  disse	  to	  grupper	  
sig	  ikke	  at	  fungere,	  så	  de	  blev	  nedlagt	  og	  delvis	  omdannet	  midt	  i	  2012	  til	  grupperne	  
Multimodale	  kulturmøter	  i	  kunst-‐	  og	  samfunnsliv	  og	  Musikk	  og	  lyrikk;	  de	  to	  grupper	  er	  
dannet	  omkring	  ambitionen	  om	  at	  skrive	  artikler	  til	  hver	  sin	  antologi,	  hverken	  mere	  el-‐
ler	  mindre.	  
	   På	  denne	  baggrund	  er	  det	  vanskeligt	  for	  mig	  at	  se	  MULTIKUL	  som	  ét	  samlet	  
forskningsmiljø	  der	  skal	  opfylde	  styrets	  forhåbninger	  om	  at	  have	  udpeget	  et	  satsnings-‐
område	  som	  inden	  miljøets	  sidste	  to	  år	  er	  omme	  "kan	  hevde	  seg	  i	  den	  nasjonale	  kon-‐
kurransen	  om	  status	  som	  Senter	  for	  fremragende	  forskning	  (SFF),	  og	  andre	  elite-‐
satsinger".	  Man	  kan	  selvfølgelig	  sige	  at	  MULTIKUL	  allerede	  har	  hævdet	  sig	  glimrende	  i	  
denne	  nationale	  konkurrence,	  i	  og	  med	  at	  man	  i	  2012	  fik	  bedømmelsen	  "excellent"	  for	  
ansøgningen	  om	  at	  blive	  et	  sådant	  elitecenter	  (selv	  om	  MULTIKUL	  altså	  ikke	  var	  et	  af	  de	  
13	  miljøer	  –	  ud	  af	  tilsammen	  139	  –	  som	  fik	  tilslag).	  	  
	   Efter	  min	  vurdering	  bør	  miljøet	  overveje	  om	  det	  ikke	  ville	  styrke	  den	  samlede	  
forskningsproduktivitet	  hvis	  man	  opgav	  at	  holde	  de	  fire	  grupper	  sammen	  i	  et	  noget	  
fiktivt	  fællesskab,	  og	  i	  stedet	  lod	  uddannelsesforskerne	  koncentrere	  sig	  om	  sit	  og	  
forskerne	  i	  det	  tidligt-‐moderne	  om	  sit,	  mens	  grupperne	  der	  vil	  udarbejde	  antologier	  fik	  
lov	  til	  at	  arbejde	  målrettet	  mod	  hver	  sin	  publikation.	  (I	  øvrigt	  er	  problemet	  med	  det	  
fagligt	  sammensatte	  miljø	  berørt	  i	  fakultetets	  SWOT-‐analyse).	  	  
	   Og	  så	  en	  lille	  eftertanke:	  MULTIKUL	  blev	  jo	  ikke	  dannet	  fordi	  der	  var	  en	  række	  
forskere	  der	  opdagede	  behovet	  for	  et	  fagligt	  fællesskab	  omkring	  deres	  ensartede	  forsk-‐
ningsinteresser.	  MULTIKUL	  blev	  oprettet	  fordi	  styret	  for	  Universitetet	  i	  Agder	  lokkede	  
med	  midler	  til	  disse	  satsningsområder	  og	  Fakultetet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk	  øn-‐
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skede	  at	  være	  med	  i	  konkurrencen	  om	  disse	  midler.	  Allerede	  efter	  halvandet	  år	  opda-‐
gede	  man	  hvor	  kunstigt	  det	  egentlig	  var	  med	  i	  hvert	  fald	  to	  af	  de	  forskergrupper	  man	  
havde	  bygget	  op,	  og	  måtte	  justere	  miljøets	  struktur,	  samtidig	  med	  at	  en	  af	  grupperne	  
takket	  være	  en	  specialbevilling	  fik	  bedre	  forskningsmuligheder,	  men	  til	  gengæld	  måtte	  
koncentrere	  sig	  om	  ét	  fælles	  projekt.	  	  
	   Er	  der	  ikke	  noget	  der	  tyder	  på	  at	  MULTIKUL	  som	  ét	  samlet	  forskningsmiljø	  er	  en	  
skrivebordskonstruktion,	  snarere	  end	  en	  levende	  forskningsvirkelighed?	  
	  
	  
Bedre	  betingelser	  for	  de	  forskende	  deltagere	  
	  
Det	  største	  problem	  i	  MULTIKUL,	  som	  jeg	  ser	  det,	  er	  imidlertid	  ikke	  om	  de	  fire	  grupper	  
har	  reel	  glæde	  (og	  ikke	  kun	  besvær)	  af	  at	  være	  presset	  ind	  i	  et	  og	  samme	  satsningsom-‐
råde,	  men	  at	  de	  fleste	  deltagere	  har	  så	  begrænset	  mulighed	  for	  faktisk	  at	  deltage.	  Som	  
tidligere	  nævnt,	  deltager	  de	  fleste	  MULTIKUL-‐forskere	  kun	  med	  10	  %	  af	  deres	  fulde	  
ansættelse,	  og	  resultatet	  heraf	  fremgår	  tydeligt	  af	  rapporteringen	  og	  selvevalueringen:	  
De	  fleste	  har	  ikke	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  med	  forskningspublikationer	  inden	  for	  
MULTIKUL's	  rammer	  –	  og	  mange	  opfatter	  sig	  sikkert	  som	  kun	  løst	  tilknyttet,	  som	  en	  
slags	  gæster	  på	  seminarerne	  osv.	  "Det	  er	  vel	  35	  forskere	  som	  sogner	  til	  Multikul,	  men	  
ikke	  alle	  er	  like	  aktive,"	  står	  der	  på	  selvevalueringens	  første	  side.	  	  
	   Hvis	  formålet	  med	  et	  sådant	  satsningsområde	  kun	  var	  en	  slags	  intern	  oprust-‐
ning	  hvor	  ansatte	  kunne	  deltage	  i	  forskellige	  former	  for	  interne	  seminarer	  osv.	  med	  
større	  eller	  mindre	  udbytte,	  så	  kunne	  den	  situation	  sikkert	  være	  tilfredsstillende.	  Men	  
hvis	  en	  sådan	  satsning	  på	  "bredden"	  trods	  alt	  også	  er	  forbundet	  med	  en	  vis	  satsning	  på	  
"eliten",	  så	  er	  det	  ret	  meningsløst	  at	  have	  alle	  disse	  forskningspassive	  deltagere	  inden	  
for	  miljøets	  rammer.	  
	   Skal	  produktionen	  af	  forskningspublikationer	  i	  vejret	  (og	  hvile	  på	  en	  bredere	  
kreds	  af	  forfattere),	  må	  én	  forudsætning	  være	  at	  forskerne	  får	  mulighed	  for	  at	  investere	  
mere	  end	  10	  %	  af	  deres	  arbejdstid	  i	  grupperne	  under	  MULTIKUL	  –	  og	  omvendt,	  at	  man	  
ikke	  kan	  betragtes	  som	  en	  deltager	  i	  satsningsområdet	  hvis	  man	  ikke	  faktisk	  kan	  lægge	  
betydeligt	  mere	  end	  10	  %'s	  indsats	  ind	  i	  fællesskabet.	  Mindre	  end	  20	  %	  burde	  i	  hvert	  
fald	  ikke	  være	  muligt.	  
	   At	  det	  samlede	  antal	  registrerede	  forskere	  inden	  for	  området	  måske	  sank	  til	  det	  
halve,	  behøver	  ikke	  betyde	  at	  man	  helt	  vendte	  ryggen	  til	  den	  anden	  halvdel	  af	  de	  nuvæ-‐
rende	  deltagere.	  MULTIKUL	  kunne	  naturligvis	  fortsat	  sagtens	  holde	  en	  del	  mere	  almene	  
seminarer	  hvor	  alle	  interesserede	  kunne	  møde	  frem.	  Men	  grupperne	  af	  forskere	  ville	  
komme	  til	  at	  bestå	  af	  egentligt	  aktive	  forskere	  der	  alle	  ville	  bidrage	  til	  opdyrkningen	  af	  
de	  forskningsmæssige	  områder	  som	  de	  forskellige	  grupper	  interesserer	  sig	  for.	  	  
	  
	  
MULTIKUL	  må	  tage	  sig	  selv	  alvorligt	  
	  
Det	  sidste	  råd	  jeg	  vil	  give,	  er	  altså	  at	  MULTIKUL	  må	  tage	  sig	  selv	  alvorligt.	  Hermed	  me-‐
ner	  jeg	  at	  MULTIKUL	  naturligvis	  som	  ren	  rutine	  må	  sørge	  for	  at	  det	  materiale	  man	  sen-‐
der	  ud	  i	  verden,	  er	  ordentligt	  sprogligt	  og	  indholdsmæssigt	  gennemarbejdet	  og	  konse-‐
kvent	  såvel	  i	  begrebsbrug	  som	  stavemåder,	  grundigt	  korrekturlæst	  osv.	  Ja,	  dette	  er	  
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frygteligt	  banalt,	  men	  netop	  derfor	  er	  det	  dobbelt	  pinligt	  –	  og	  måske	  afslørende?	  –	  hvis	  
det	  ikke	  er	  i	  orden	  som	  den	  naturligste	  ting	  af	  verden.	  	  
	   Lad	  os	  tænke	  os	  at	  MULTIKUL	  faktisk	  havde	  den	  internationale	  tiltræknings-‐
kraft	  som	  i	  hvert	  fald	  er	  en	  af	  forhåbningerne	  for	  styret.	  Og	  lad	  os	  tænke	  os	  at	  en	  britisk	  
ph.d.-‐studerende	  vil	  orientere	  sig	  om	  dette	  forskningsmiljø	  og	  får	  Google	  til	  at	  hjælpe	  sig	  
med	  at	  finde	  frem	  til	  den	  engelsksprogede	  variant	  af	  http://multikul.prosjekt.uia.no/.	  
Hvad	  møder	  så	  denne	  nysgerrige	  og	  interesserede	  studerende?	  
	   Det	  første	  der	  møder	  det	  trænede	  multimodale	  blik	  på	  den	  side	  der	  også	  i	  denne	  
engelske	  udgave	  kaldes	  Hjem,	  er	  usikkerheden	  omkring	  hvad	  forskningsmiljøet	  egentlig	  
hedder	  på	  engelsk.	  I	  den	  logoagtige	  udgave	  af	  navnet	  øverst	  til	  venstre	  hedder	  det	  i	  kort-‐
form	  MULTIKUL	  (skrevet	  med	  et	  særligt	  stort	  T),	  i	  lang	  form	  Multimodality	  &	  Cultural	  
Change.	  I	  tekstspaltens	  overskrift	  er	  den	  lange	  form	  derimod	  Multimodality	  and	  cultural	  
change.	  I	  selve	  teksten	  hedder	  det	  først	  Multimodality	  and	  Cultural	  Change,	  senere	  igen	  
som	  i	  overskriften	  –	  tre	  forskellige	  udgaver	  på	  så	  ringe	  plads	  må	  alligevel	  være	  tilstræk-‐
keligt!	  
	   Forfølger	  man	  mulighederne	  New	  Archive,	  Media	  Coverage	  og	  Publications,	  fin-‐
der	  man	  dem	  tomme.	  Går	  man	  videre	  til	  About	  MULTIKUL,	  finder	  man	  en	  liste	  over	  
forskningsgrupperne	  som	  de	  så	  ud	  til	  midten	  af	  2012;	  de	  ny	  grupper	  er	  ikke	  nævnt.	  Un-‐
der	  Seminars	  finder	  man	  to	  seminarer	  i	  november	  og	  december,	  skildret	  med	  en	  del	  
trykfejl,	  men	  det	  fremgår	  ikke	  hvilket	  år	  der	  er	  tale	  om	  (og	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  2014).	  
Under	  Conferences	  inviteres	  læseren	  til	  en	  international	  konference	  i	  august	  2012	  med	  
en	  hjemmeside	  der	  vil	  åbne	  november	  2011;	  skemaer	  for	  tilmelding	  af	  papers	  vil	  være	  
klar	  1.	  november	  2012,	  og	  deadline	  for	  indsendelse	  1.	  marts	  2012.	  (Og	  ja,	  disse	  datoer	  er	  
altså	  de	  autentiske;	  jeg	  har	  været	  meget	  omhyggelig	  med	  korrekturlæsning	  her).	  	  
	   Hvem	  vil	  tage	  et	  forskningsmiljø	  alvorligt	  der	  holder	  sig	  med	  en	  så	  elendigt	  
vedligeholdt	  hjemmeside?	  Og	  den	  norske	  variant	  er	  ikke	  meget	  bedre;	  selv	  om	  det	  er	  de	  
fire	  ny	  "forskningsfelter"	  man	  her	  kan	  læse	  om,	  forsyner	  den	  os	  fortsat	  med	  ældgamle	  
Nyheter,	  seminarprogrammet	  for	  2013	  (og	  intet	  senere)	  og	  links	  til	  nogle	  tilfældige	  ind-‐
læg	  i	  Fædrelandsvennen	  fra	  2012,	  indlæg	  der	  sikkert	  var	  åbne	  dengang,	  men	  som	  nu	  
kræver	  betaling.	  	  
	   De	  tre	  årsrapporter	  lider	  af	  samme	  type	  af	  skavanker.	  Her	  hedder	  miljøet	  (med	  
en	  forunderlig	  trykfejl)	  Multimodialitet	  &	  Kulturendring	  i	  logoet	  i	  alle	  tre	  udgaver,	  og	  
typografi	  og	  layout	  i	  hefterne	  virker	  ganske	  tilfældig	  og	  er	  ret	  forvirrende	  for	  en	  læser.	  
Rapporteringsmåden	  fra	  de	  enkelte	  forskergrupper	  er	  også	  ganske	  forskellig,	  og	  måden	  
publikationer	  osv.	  opføres	  på,	  er	  uden	  konsekvens.	  	  
	   Selv	  selvevalueringen	  fra	  miljøet	  bærer	  præg	  af	  tilfældighed	  og	  manglende	  
korrekturlæsning.	  Det	  første	  skema	  for	  bemandingen	  af	  de	  fire	  "prosjektgrupper"	  (som	  
årsberetningernes	  "forskergrupper"	  hedder	  her)	  har	  ikke	  fået	  nogen	  overskrift,	  hvad	  
der	  virkelig	  forvirrer	  læseren,	  specielt	  da	  skemaet	  på	  grund	  af	  forglemmelsen	  introduce-‐
res	  med	  sætningen	  "Fra	  2012	  har	  Multikul	  vært	  organisert	  i	  fire	  prosjektgrupper:".	  At	  
MULTIKUL,	  som	  det	  ses,	  her	  og	  flere	  andre	  steder	  i	  selvevalueringen	  (men	  langt	  fra	  alle)	  
ikke	  skrives	  som	  i	  vistnok	  alt	  det	  øvrige	  materiale,	  nemlig	  som	  akronym,	  kan	  (sammen	  
med	  det	  at	  den	  fulde	  titel	  side	  8	  angives	  som	  Multimodalitet	  og	  kulturell	  endring)	  tages	  
som	  endnu	  et	  tegn	  på	  den	  lemfældighed	  hvormed	  miljøet	  præsenterer	  sig	  udadtil.	  	  
	  
	  
	  

Side�98



	   12	  

Til	  afslutning	  
	  
MULTIKUL	  har	  taget	  mål	  af	  sig	  til	  (eller	  er	  blevet	  sat	  i	  verden	  for)	  i	  løbet	  af	  få	  år	  at	  
komme	  til	  at	  fremstå	  som	  ledende	  miljø	  inden	  for	  multimodalitetsforskning	  i	  Norge,	  
Skandinavien	  og	  i	  en	  større	  international	  sammenhæng.	  Som	  man	  kan	  forstå	  af	  min	  
diskussion	  ovenfor,	  er	  det	  min	  opfattelse	  at	  hvis	  miljøet	  skal	  opnå	  denne	  status,	  kræves	  i	  
hvert	  fald	  to	  ting:	  	  
	   Den	  ene	  er	  at	  miljøet	  får	  flere	  egentlig	  produktive	  forskere,	  hvad	  der	  igen	  dels	  
vil	  forudsætte	  at	  flere	  end	  lederne	  af	  forskergrupperne	  får	  tilstrækkelig	  forskningstid	  til	  
rådighed,	  dels	  (formodentlig)	  at	  man	  ikke	  medregner	  passive	  deltagere	  blandt	  gruppe-‐
medlemmerne,	  men	  faktisk	  forventer	  produktivitet	  fra	  dem	  der	  er	  med	  (hvad	  der	  ikke	  
nødvendigvis	  behøver	  betyde	  at	  interesserede	  forskningspassive	  ikke	  kan	  være	  med	  til	  
interne	  seminarer	  osv.)	  
	   Den	  anden	  er	  at	  miljøet	  sørger	  for	  og	  sætter	  en	  ære	  i	  at	  den	  måde	  man	  fremtræ-‐
der	  på	  over	  for	  omgivelserne	  gennem	  netside,	  trykt	  materiale	  osv.	  –	  altså	  i	  den	  multimo-‐
dale	  akademiske	  offentlighed	  –	  virker	  indholdsmæssigt	  gennemtænkt	  og	  professionelt	  
udført.	  
	   Herudover	  vil	  jeg	  stærkt	  anbefale	  at	  miljøet	  overvejer	  om	  det	  overhovedet	  er	  
meningsfuldt	  at	  prøve	  at	  holde	  de	  fire	  forskergrupper	  sammen	  under	  en	  fælles	  paraply,	  
eller	  om	  det	  i	  virkeligheden	  ville	  være	  mere	  produktivt	  for	  hver	  enkelt	  gruppe	  (og	  der-‐
med	  for	  hele	  universitetet)	  om	  grupperne	  kunne	  udfolde	  og	  fordybe	  sig	  selvstændigt.	  
Kommer	  man	  frem	  til	  at	  det	  rigtige	  vil	  være	  at	  splitte	  op	  (altså	  på	  en	  måde	  at	  gå	  tilbage	  
til	  situationen	  for	  bare	  tre-‐fire	  år	  siden),	  vil	  dette	  naturligvis	  kunne	  få	  konsekvenser	  for	  
den	  særlige	  bevilling	  fra	  styret	  og	  den	  særlige	  bevågenhed	  fra	  fakultetet.	  Men	  også	  styret	  
og	  fakultetet	  kan	  gerne	  overveje	  om	  pengene	  ikke	  er	  givet	  bedre	  ud	  til	  mindre,	  men	  godt	  
sammentømrede	  og	  produktive	  forskningsgrupper	  end	  til	  en	  løs	  paraplyorganisation.	  	  
	   Hvis	  miljøet	  vælger	  at	  fortsætte	  under	  samme	  paraply,	  vil	  jeg	  stærkt	  anbefale	  at	  
man	  sløjfer	  den	  alligevel	  nærmest	  betydningsløse	  sidebestemmelse	  om	  at	  miljøets	  forsk-‐
ning	  er	  koncentreret	  omkring	  kulturændringer.	  Specielt	  hvis	  det	  drejer	  sig	  om	  at	  skabe	  
sig	  et	  internationalt	  navn	  for	  sin	  forskning	  i	  multimodalitet,	  vil	  efter	  min	  vurdering	  det	  
mest	  slagkraftige	  være	  at	  signalere	  at	  ved	  Universitetet	  i	  Agder	  beskæftiger	  man	  sig,	  
teoretisk	  og	  analytisk	  og	  på	  højeste	  niveau,	  med	  alle	  typer	  af	  problemstillinger	  forbun-‐
det	  med	  sammensatte	  tekster.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Søren	  Kjørup	  
	  
Vestre	  Sandøya,	  18.	  august	  2014	  
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Evaluering	av	MULTIKUL

I møte 9. september 2014 presenterte MULTIKULs styringsgruppe sine kommentarer til Søren 

Kjørups evalueringsrapport og til evalueringsprosessen. Dette dokumentet er en skriftlig versjon av 

de kommentarene som kom opp i møtet.

1.	Kommentarer	til	Søren	Kjørups	evalueringsrapport
Kjørup tar utgangspunkt i vår målsetting, som ble formulert i den opprinnelige planen og gjentatt i 

årsmeldingene:

Målet er å utvikle et stimulerende forskningsmiljø for gode forskere og forskerrekrutter som

samarbeider internasjonalt, publiserer på høyt nivå og formidler nyttig kunnskap til 

regionen. 

«Formidling til regionen» er det første punktet han kommenterer, og her er han kritisk. Det ser ut til 

at han konkluderer på grunnlag av det vi har listet opp som ‘medieoppslag’ i årsmeldingene. Hadde 

han gått til kategorien ‘formidling’, ville han sett at vi har formidlet ganske bredt: til lærere (på 

kurs/fagdager/konferanser), til elever (‘Møt en Agderforsker’), for allmennheten (bl.a. i 

bibliotekarrangementer) og til forskersamfunnet gjennom gjesteforelesninger, keynotes o.l. Den 

kunnskap MULTIKUL genererer, er ikke regional i den forstand at den bare er av interesse for 

sørlendinger. Men også denne regionen har kultur og utdanningsinstitusjoner som vi har 

kommunisert med. 

Når det gjelder internasjonalt samarbeid gir han gode skussmål.

«Publisering på høyt nivå»: Her gir han betinget anerkjennelse for publiseringsvolumet, men er 

kritisk til at publiseringslistene er dominert av noen få sentrale forskere.  Han mener 

publikasjonslistene er misvisende, bl.a. fordi registreringene fra 2011 må gjelde arbeider som ble 

utført før MULTIKUL kom i gang. Det er riktig, men det betyr også at resultatene av arbeidet i 

MULTIKULs forskningsgrupper først kommerut for alvor i 2014-2016. Styringsgruppa la fram en 

oppdatert liste over utgivelser i 2014/1015, som bl.a. innholder 10 bokutgivelser med inngått 

forlagsavtale (se vedlegg). På denne lista finner en også en større bredde av aktivt publiserende 

forskere. Slik er tidsdimensjonen i å bygge opp et forskningsmiljø: Først må man forske, så må man 

skrive, og ofte går det et par år før det man har skrevet kommer ut. 

Kjørup hevder også at listene er uoversiktlige og ‘oppustede’. Vårt mål har vært å 

dokumentere det mangfoldige arbeidet som foregår i en forskningssatsing, med papers, innlegg osv. 

Men alt som er poenggivende i DBH-systemet har vi samlet i egne lister i årsmeldingene under 

overskriften «publikasjoner» (de andre kategoriene er «konferansebidrag» og «formidling»). Listene 

bygger på forskernes egen innmelding av sitt arbeid, med forsiktig kvalitetssikring (mht relevans for 

feltet). Noen papers kan ha vært utviklet gjennom flere presentasjoner, og da har de fått stå som 

dokumentasjon av prosessen. På grunnlag av denne registreringen har styringsgruppa bl.a. vært 

opptatt av å følge opp papers slik at de går hele veien til fagfellevurdert publikasjon.
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Så er Søren Kjørup ikke nådig når det gjelder nettsidene våre. Inkonsekvenser i rettskrivingen 

er det ingen grunn til å forsvare. Mer alvorlig er det likevel at det har vært så vanskelig å holde dem 

oppdatert. Dette har vi forsøkt å ta opp i mange sammenhenger: Hvorfor er det ikke mulig å lage et 

system som gjør det enkelt å revidere sidene og legge inn nye tekster? Vi brukte mye krefter og noe 

penger på å opprette en nettside som vi kunne være bekjent av. Vi hadde en kontakt i IT som det var 

vanskelig å få tak i, og etter at han sluttet har det vært helt umulig å få teknisk støtte. Dette er en 

frustrasjon som gjelder flere enn oss, og Søren Kjørup har helt rett i at det tar seg dårlig ut.

Endelig gir Kjørup MULTIKUL anerkjennelse for å skape et godt miljø for PhD-studenter. Her mener vi 

at vi har hatt en slags (beskjeden) storhetstid der unge og mer etablerte forskere kunne møtes – og 

at det er trist at vi nå har så mager tilgang på stipendiatstillinger.

2.	Kommentarer	til	evalueringsformen
Søren Kjørup tar et klart forbehold om at han «ikke er i stand til å vurdere miljøets faglige niveau i 

egentlig forstand». Det er han helt rett i, og vi deler langt på vei (tror vi) hans frustrasjon over en 

evalueringsform som evaluerer rammene mer enn innholdet i forskningen. 

Ett eksempel er CV-ene, som han bemerker bare er fylt ut av 15 forskere. Det henger sammen med 

at de så åpenbart var rettet mot seniorforskere, med hovedvekt på doktorgradsveiledning. 

Et annet eksempel er oversikten over årsverk investert i MULTIKUL. Det er vanskelig å regne 

tankevirksomhet og engasjement i prosenter. Her har vi forsøkt å være nøkterne i beregning av 

investerte arbeidstimer. Kjørup er kritisk til alle 10 %-ene i våre lister. De er vår måte å regne inn 

forskere som har forpliktet seg til å skrive en artikkel til en av antologiene forskergruppene har 

arbeidet med. Det kan se ut til at Kjørup har misforstått dette oppsettet, at han tror det har vært 

MULTIKULs strategi å smøre forskningsmidler tynt utover. Men det meste av det som er oppført i 

tabellene enkeltforskernes tildelte forskningstid som de har investert i MULTIKUL-prosjekter. I neste 

omgang kan disse listene fungere som et svar på kritikken om ujevn publisering. For kriteriet for å 

komme med på listene har vært at forskerne deltar i en forskergruppe som leverer publikasjoner 

innenfor MULTIKUL-rammen. Hadde Kjørup lest listene nøye, ville han også sett at flere forskere 

bidrar i mer enn en gruppe, slik at 7 forskere utenom ledelsen har lagt inn 20 % av sin forskningstid

fra 2013. Spørsmålene om hvor konsentrert deltakelse man skal satse på i slike forskergrupper er 

likevel viktig og interessant, det bør vi ta med i drøftingen om hvordan forskningssatsing kan 

organiseres i framtida. 

3	Supplerende	kommentarer
En forskningssatsing på 4-5 år er både kort og lang tid. Kort fordi det tar tid å bygge opp og sveise 

sammen et miljø, og få fram resultater. Lang fordi de fleste forskerliv ikke er slik at man kan legge alt 

annet til side for å binde all sin forskningsinnsats til en forskergruppe. De fleste har også andre 

interesser og nettverk å ta vare på. 
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Vi har hatt en kjernegruppe som har vært aktive helt fra starten, og vi vil gjerne vise at en større 

gruppe etter hvert har blitt aktive også med publisering. Vi har 11 bøker under publisering i 2014-

2015 (10 med forlagsavtale), og 22 artikler som er antatt eller under vurdering. Her kommer noe mer 

av bredden fram (se vedlegg). 

Når det gjelder evalueringsformen, skulle vi gjerne fått mer tilbakemelding på kvaliteten og 

relevansen i det vi har gjort. Søren Kjørup er kritisk til om de fire forskergruppene har noe under 

samme paraply å gjøre. Det har hatt sine utfordringer, men vi har også lyst til å understreke at det er 

her vi har kunnet tilføre feltet noe nytt. Jeg tillater meg å sitere en dansk fagfelles kommentar til 

boka Multimodal tekstkompetanse

• som forsker blev jeg især klogere på hvordan æstetik kan indtænkes i forhold til multimodal 

didaktik og kompetenceudvikling. Som underviser tænkte jeg at dette er den bog jeg har 

savnet længe på dansk

• Dé passager jeg læser som egentlig ny forskning, er dér hvor der tænkes nyt (i hvert fald 

vurderet på mit kendskab til forskningen), og hvor det tydeligt markeres. Et eksempel er dér 

s. 75ff hvor der træffes det valg at indtænke det æstetiske som et aspekt af de tre 

metafunktioner, det ideationelle, det interpersonelle og det tekstuelle. Det forekommer at 

være et originalt nyt valg, som der argumenteres for på interessant vis

Denne boka ble utgitt i august 2014, og mange av tankene som fagfellen framhever er et resultat av 

en hel rekke fellesseminar i MULTIKUL.

4.	Refleksjon	over	erfaringer	og	mulige	veier	videre
Vi mener det viktigste vi kan oppnå med evalueringen, er å lære av våre erfaringer, for at UiA skal 

kunne velge en god strategi videre.

Først om MULTIKUL: Søren Kjørup gir oss noen anbefalinger med på veien, som vi ønsker å 

kommentere kort.

 Sløyfe KUL i MULTIKUL. Han har rett i at endringsperspektivet har vært svakt i noen deler av 

MULTIKUL-forskningen, men vi mener fortsatt at kulturkonteksten er interessant (jf.  nye 

forskningsprogram i NFR som SAMKUL og KULMEDIA).

 Splitte opp MULTIKUL. Ja, vi har prøvd å utforske multimodalitet fra flere perspektiver og på 

mange områder. Det tror vi kan være et godt utgangspunkt for å danne nye, mer avgrensete 

og målrettede grupper som kan sikte seg inn mot å søke på eksterne forskningsmidler. 

(Paraplymodellen har trolig hatt sin tid)

 Gi forskerne bedre betingelser. Dette leser vi som henvendt til UiAs forskningsstrateger: Er 

det nok å legge til rette rammene for forskning, eller må man også satse på å skaffe mer tid 

til de forskerne som skal gjøre jobben?

Til syvende og sist tror vi det viktigste strategiske spørsmålet som forskningsutvalget og styret bør 
diskutere, er det som Søren Kjørup også nevner: «om der skal satses på en bred og solid indsats 
indadtil eller en mere elitepræget udadtil». Det står ganske klart for oss at MULTIKUL har gjort det 
første. Vi har tatt utgangspunkt i det potensialet vi så i fakultetet og forsøkt å bygge ut fra det. Om 
man ønsker en mer elitepreget satsing, er det mulig at man måtte begynne i en helt annen ende 
(kjøpe seg en internasjonal topprofessor og sette av penger til nytilsettinger av unge forskerrekrutter 
rundt ham, – for det er nesten alltid en han). 
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Innenfor den strategien MULTIKUL har valgt, mener vi at vi har samlet en del erfaring med å arbeide i
forskergrupper. Vi har prøvd ut i alle fall tre varianter som humanistiske fag til nå har hatt begrenset 
erfaring med:

 En felles paraplyorganisering av et forskningsfelt med undergrupper satt sammen etter 
forskernes interesser 

 Prosjektorienterte grupper satt sammen av frie forskerprosjekt med et felles mål (f.eks. en 
publikasjon), for en avgrenset periode

 Prosjektgrupper med felles prosjekt, som deler teori- og metodeutvikling og data, slik 
DigiGLU gruppa gjør med finansiering fra Uglandgaven

Vi regner med at disse erfaringene kan være verdifulle i den videre planleggingen av 
forskningssatsing både ved fakultetet og hele UiA.

UiA 29. september 2014
Elise Seip Tønnessen
(på vegne av MULTIKULs styringsgruppe)
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VEDLEGG

MULTIKUL

Bokutgivelser	2014/2015
Eriksen, Roy, Approaches to the Text: From Pre-Gospel to Post-Baroque, eds. Roy Eriksen and Peter Yong, 

EMMS vol 9 (Pisa and Rome: Serra Editore, 2014). 

Roy Eriksen, L’Edificio testuale. Da Alberti a Shakespeare e Milton. Milano: Penn State UP e Mimesis Edizioni, 

2014, pp. 276. 

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen 2014: Multimodal tekstkompetanse. Kristiansand: Portal akademisk. (Kom 

i august)

Elise Seip Tønnessen (red.) 2014: Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: 

Universitetsforlaget. (kommer i oktober)

Svein Slettan (red.). Ungdomslitteratur, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Markussen, Bjarne, Den multimodale hendelse. Når musikk møter tekst og bilde, Portal forlag 2014. 15 

artikkelbidrag fra MULTIKUL.

Kvåle, G., Maagerø E. & Veum, A. (ed.): Tekst og kontekst («Text and context»). Trondheim: Akademika. (2015). 

3 deltagere fra MULTIKUL.

Engebretsen, Martin, Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og 

samfunnsliv. Kristiansand: Portal (i prosess, kommer primo 2015). 18 bidragsytere fra MULTIKUL.

Thomas Hestbæk Andersen, Morten Boeriis, Eva Maagerø and Elise Seip Tønnessen (eds.) 2015: Social 

semiotics: Key Figures, New Directions. London & New York: Routledge. (Utgis i april 2015).

Forsgren, Frida, Prince, Michael J: Out of the Shadows. Women of the Beat Generation. Portal Forlag 2015.

Armstrong, Charles, Arbeider med bok om ekfrase i Irsk diktning med arbeidstittelen «Irish ekphrasis», som vil 

publiseres i et engelsk nivå 2-forlag, sannsynligvis i 2016.

Artikler	2014/2015
Armstrong, Charles, «Henrik Wergeland’s Bouquet: Fredrika Bremer, Sentimentality and Nationalism in Jan van 
Huysum’s Flower Piece», European Romantic Review.

Nils Rune Birkeland, Eli-Marie Danbolt Drange & Elise Seip Tønnessen. Digital Collaboration Inside and Outside 
Educational Systems, E-Learning and Digital Media. Volume 12 Number 2 – 2015.

Nils Rune Birkeland, Gro-Renee Rambø og Eli Marie Drange «Designs for learning» (ISSN 1654-7608) Nummer 

1-2/2014 eller nummer 1/2015. 

Agnes-Margrethe Bjorvand. 2014. Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren’s Picturebooks. I Bettina 

Kümmerling-Meibauer (red.): Picturebooks – Representation and Narration, 213–226. New York og London: 

Routledge.
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Agnes-Margrethe Bjorvand, Avhandling leveres høsten 2014. Tittelen er: «Voffor gör ho på detta viset!» - Ord 

og bilder i Astrid Lindgrens bildebøker.

Engebretsen, Martin (2014) «The Soundslide Report. Innovative Journalism or Misplaced Works of Art?» I 

Nordicom Review, (35) 1/2014.

Roy Eriksen,“Carducci Reads Marlowe: Dante and Doctor Faustus (B Text)” (Cahiers Élisabèthains 85.1.4 

(Manchester University Press, 2014), 57-66. ISSN 0184-7678.

Roy Eriksen, ”La Dévotion synesthétique. "The Phoenix and the Turtle" et le baroque shakespearien,” dans ed. 

Yona Dureau, La Synesthésie dans les arts et les lettres de l'Angleterre élisabéthaine, Collection «Colloques», 

Paris: Editions Honoré Champion, 2014, pp. 16. 

Roy Eriksen, ”Marlowe's Actaeon: Syncretism on the Elizabethan Stage.” in ed. Anna Carstedt et al., Allusions 

and Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe, Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing, 2014, pp. 14.

Roy Eriksen, ”Marlowe's Political Balancing Act: Religion and translatio imperii in Doctor Faustus (B), in eds. 

Sophie Chiari et al., The Circulation of Knowledge in Early Modern English Literature. Farnham:Ashgate, 2014, 

pp. 17.

Roy Eriksen, “The Playwright as Chief Architect and Plotter: Romeo and Juliet and the Establishment of Civic 

Space,” eds. Silvia Bigliazzi and Lisanna Calvi, Shakespeare, Romeo and Juliet, and Civic Life: The Boundaries of 
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Arkivsak: 2014/2323

Saksbeh: Anne Marie Sundberg

Dato: 10.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
96/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB International

Hva saken gjelder
Styret fattet i møte 20.06.12 følgende vedtak i S-sak 76/12 Plan om å igangsette prosess for å 
søke EQUIS akkreditering:
1. Styret stiller seg positiv til at Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap igangsetter en 

prosess med sikte på å avklare grunnlaget for å søke EQUIS akkreditering for hele eller 

deler av fakultetet. 

2. Styret stiller seg positiv til at fakultetet, etter nødvendige organisatoriske avklaringer og 

dialog med rektor, iverksetter søkeprosess begrenset til trinn 1, 2 og 3 i EQUIS 

akkrediteringen. Universitetsdirektøren bes å utpeke en person fra fellesadministrasjonen 

som bistår og følger denne søkeprosessen.

3. Styret ber om å få saken tilbake etter at punkt 2 er gjennomført, med tilrådning om 

akkrediteringsprosessen bør videreføres eller termineres. 

Handelshøyskolen ved UiA meddeler nå at man i første omgang ønsker å søke akkreditering i 
den amerikanske organisasjonen AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business). 

Fakultetsstyret fattet i møte 03.09.14 følgende vedtak:
Styret for Handelshøyskolen vedtar å igangsette søknadsprosessen for å bli AACSB akkreditert, 
i henhold til skisserte fremdriftsplan (Forslag til tidsplan).
Det legges til grunn av fakultetet tilføres midler i de årlige budsjettene ihht de behov som 
fremkommer i saken. 

Forslag til vedtak:
1. Styret stiller seg positiv til at Handelshøyskolen søker akkreditering i AACSB International.

2. Styret vil komme tilbake til spørsmål om særtilskudd for dekning av kostnader i forbindelse 

med akkrediteringsprosessen i budsjettbehandlingen de kommende årene. 

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag
Handelshøyskolen ved UiA (HHUiA) ble etablert som egen enhet ikke minst ut fra behov forbundet med 
internasjonal akkreditering. Etter at Handelshøyskolen ble «operativ» fra januar 2014 har man intensivert 
arbeidet med å utrede muligheten for å søke internasjonal akkreditering. Representanter fra 
Handelshøyskolen har deltatt på orienteringsseminar i den europeiske akkrediteringsorganisasjonen 
EFMD og hos den amerikanske organisasjonen AACSB. EFMD og AACSB tilbyr de to ledende 
institusjonsbaserte akkrediteringsordningene, henholdsvis EQUIS og AACSB Business Accreditation. 
Det er i følge fakultetet betydelig konkurranse mellom de to ordningene. Norges handelshøyskole er 
akkreditert gjennom EQUIS og Handelshøyskolen BI er trippelakkreditert gjennom EQUIS, ACCSB og 
AMBA (Accreditation/Association of MBA).

HHUiA har nå kommet fram til at man i første omgang ønsker å søke om akkreditering i AACSB. 
Handelshøyskolen er av den oppfatning at akkrediteringsprosessen i forhold til AACSB er mer 
forutsigbar med mer veiledning underveis. AACSB har sterkere forankring blant institusjoner i USA og 
Asia. I så måte anses AACSB som et vel så nyttig verktøy som EQUIS i Handelshøyskolens arbeid med 
å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonal profil. Handelshøyskolen mener at prosessen vil kunne 
innebære et kvalitetsmessig løft, med styrket omdømme og økt nasjonal/internasjonal konkurransekraft.

Handelshøyskolen ønsker å søke akkreditering via AACSB så raskt som mulig. Allerede i juni i år 
leverte HHUiA en forsøknad («eligibility application»). Denne ble godkjent 5. august, og 
Handelshøyskolen kan dermed gå i gang med å søke akkreditering. Akkrediteringsprosessen i AACSB 
tar mellom 2 og 7 år. Handelshøyskolen har skissert et løp som vil ta ca. 2 år. En søknad til EQUIS vil 
man komme tilbake til. 

Det er et omfattende arbeid som må gjøres i forbindelse med akkrediteringsprosessen. AACSB opererer 
med 15 standarder som må imøtekommes. Handelshøyskolen trekker fram følgende områder som man 
særlig må styrke:
 gjøre alle ansatte kjent med, og skape konsensus rundt, institusjonens strategi og oppdrag 

(«mission»)

 oppgradere læringsmålene i alle fag og få til gode evalueringsrutiner slik at man kan dokumentere at 

læringsmålene nås

 styrket karriereveiledning og støtte til studentene på dette feltet

 styrket system for faglig utvikling hos de ansatte

Handelshøyskolen har stipulert de kostnadene man ser for seg i forbindelse med akkrediteringsprosessen, 
jf. fakultetsstyresaken. Det framgår at man ønsker en ekstraordinær bevilgning fra UiA per år, 2014-
2017, på kr. 1 400 000. I tillegg kommer en varig bevilgning fra UiA til akkreditering fra 2018 på kr. 
900 000. Øvrige kostnader skal dekkes over Handelshøyskolens ordinære budsjett. 

Universitetsdirektørens merknader
Universitetsdirektøren har ingen innvendinger mot at Handelshøyskolen ved UiA prioriterer en 
akkrediteringssøknad til AACSB framfor EQUIS. Det antas at fakultetet selv har de beste forutsetninger 
for å vurdere hvilken ordning som er mest hensiktsmessig. 

Når det gjelder spørsmålet om finansiering av prosessen, mener universitetsdirektøren at varige 
akkrediteringskostnader i framtida må dekkes innenfor fakultetets årlige budsjettramme. 
Universitetsdirektøren stiller seg positiv til at styret bidrar med et særtilskudd for kostnader i forbindelse 
med akkrediteringsprosessen. Dette vil bli vurdert i forbindelse med budsjettet de aktuelle årene. 

Vedlegg
1 E-post 09.09.14 AACSB akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA
2 HH-sak Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB International

Side�108



S
id
e�
10
9



S
id
e�
11
0



Arkivsak: 2014/2323

Saksbeh: Reidun Hillesund Nilsen

Dato: 27.08.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 03.09.2014

Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB International

Hva saken gjelder

Akkreditering av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder gjennom 
AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business

Universitetsstyret tildelte midler gjennom intern budsjettfordeling 2010 (S-sak 128/09 ) til 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap v/Handelshøyskolen i Kristiansand/Institutt for 
økonomi for å starte opp prosessen rundt EPAS-akkreditering. Senere anmodet fakultetet om å 
få omdisponere disse midlene til utredning i forbindelse med EQUIS-akkreditering gjennom 
ØS-sak 65/2011. Fakultetet vedtar videre gjennom ØS-sak 62/2012 å igangsette EQUIS 
akkreditering: Stage 1-3 og ber universitetsstyret om å stille seg bak prosessen. 

Følgende vedtak ble fattet i den påfølgende universitetsstyresaken S-sak 76/12 (Plan om å 
igangsette prosess for å søke EQUIS akkreditering):

1. Styret stiller seg positiv til at Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap igangsetter en prosess 
med sikte på å avklare grunnlaget for å søke EQUIS akkreditering for hele eller deler av 
fakultetet.

2. Styret stiller seg positiv til at fakultetet, etter nødvendige organisatoriske avklaringer og dialog 
med rektor, iverksetter søkeprosess begrenset til trinn 1, 2 og 3 i EQUIS akkrediteringen. 
Universitetsdirektøren bes å utpeke en person fra fellesadministrasjonen som bistår og følger 
denne søkeprosessen.

3. Styret ber om å få saken tilbake etter at punkt 2 er gjennomført, med tilrådning om 
akkrediteringsprosessen bør videreføres eller termineres.

Gjennom ØS-sak 90/10 ble det vedtatt å søke Styret om at Institutt for økonomi (IØ) kunne 
bruke «Handelshøyskolen i Kristiansand ved Universitetet i Agder» (HHK) som sidestilt navn i 
markedsføringen av sin studieportefølje. Dette innebar ingen organisatorisk endring.
En viktig grunn var at alle de andre store institusjonene som utdanner siviløkonomer i Norge, 
har tatt i bruk navnet handelshøyskole. Disse handelshøyskolene profileres også stadig sterkere 
selv om organiseringen varierer mellom institusjonene. Navneendringen til Institutt for økonomi 
innebar ingen organisatoriske endringer, men utviklingen av handelshøyskolemiljøene både 
nasjonalt og internasjonalt gjør det nå naturlig å vurdere organiseringen av fakultetet på nytt, 
med sikte på en klarere definert og posisjonert handelshøyskole ved UiA. En reorganisering som 
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muliggjør en større, organisatorisk konsistent handelshøyskole, kan bli avgjørende for å befeste 
UiAs posisjon blant UH-institusjonene i økonomisk-administrative fag. 

Gjennom S-sak 66/13 vedtok Styret å dele Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i 
Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap. Denne reorganisering av 
fakultetet aktualiseres ikke minst av ønsket om internasjonal akkreditering. UiAs reviderte 
strategi sier om dette: "UiA skal være del av et internasjonalt akademisk miljø. På områder der 
det er aktuelt skal UiA søke anerkjent, internasjonal akkreditering. ... UiA skal ha gode 
internasjonale samarbeidspartnere, og legge til rette for mobilitet, både for studenter og 
ansatte." Knapt noen fagmiljøer ved UiA har større behov for internasjonal akkreditering enn 
økonomimiljøet.

Handelshøyskolen ved UiA har med utgangspunkt i det tidligere Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskaps Handlingsplan og i tråd med den vedtatte strategien for Handelshøyskolen 
2013-15 fortsatt arbeidet for internasjonal akkreditering. I første omgang ønsket 
Handelshøyskolen å søke akkreditering gjennom EFDM/EQUIS. Det har parallelt vært kontakt 
og møte med AACSB. Handelshøyskolen ble godkjent som medlem av dette 
akkrediteringsorganet i mai 2014. 

Handelshøyskolen leverte en forsøknad (eligibility application) til AACSB tidligere i 
sommer, og AACSBs Initial Accreditation Committe vedtok 5. august at Handelshøyskolen ved UiA har 
de nødvendige kvalitetene som gjør at man kan søke akkreditering i AACSB. 

Søknadsskjemaet i første runden var på ca 40 sider, og gav en første grundig beskrivelse av vår 
virksomhet. I prosessen videre vil en AACSB mentor oppnevnes for oss, og i dialog med han/henne vil 
vi gå i gang med å forbedre oss på enkelte punkter samt opparbeide nødvendig dokumentasjon til selve 
akkrediteringssøknaden.

Styret ved UiA stilte seg positiv til at Handelshøyskolen (tidligere del av Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap) iverksatte søkeprosess, begrenset til trinn 1, 2 og 3 i EQUIS Process Flowchart for 
akkrediteringen (S-sak 76/12). Styret ba om få saken tilbake etter at punkt 2 var gjennomført, med 
tilrådning om prosessen bør videreføres eller termineres.

Gjennom Eligibility Application og behandling av denne har AACSB allerede godkjent at 
Handelshøyskolen kan gå i gang med søknadsprosessen, dette tilsvarer tilnærmelsesvis trinn 3 i EQUIS 
Process Flowchart.

Akkrediteringsprosessene i AACSB tar mellom 2 og 7 år, Handelshøyskolen vil skissere et løp som tar 
ca 2-3 år, fra september 2014 til september 2016.

Forslag til vedtak:
Styret for Handelshøyskolen vedtar å igangsette søknadsprosessen for å bli AACSB akkreditert, i 
henhold til skisserte fremdriftsplan (Forslag til tidsplan). 
Det legges til grunn at fakultetet tilføres midler i de årlige budsjettene ihht de behov som fremkommer i 
saken.

Per Sigurd Sørensen
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Saksunderlag

AACSB akkreditering for Handelshøyskolen ved UIA 

Handelshøyskolen ved UIA har med utgangspunkt i det tidligere Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskaps Handlingsplan (2011) og i tråd med den vedtatte strategien for 
Handelshøyskolen (2013-2015) fortsatt arbeidet med internasjonal akkreditering. Dette 
dokumentet begrunner hvorfor akkreditering er viktig, gir en kort oversikt over arbeidet så langt 
og skisserer tidsplan og organisering av den videre innsatsen. Dokumentet estimerer også 
avslutningsvis kostnader forbundet med akkreditering.  

Begrunnelse: Akkreditering gir konkurransefortrinn og styrker internasjonaliseringen
Ledelse og stab ved Handelshøyskolen har satt seg tøffe mål som er nedfelt i en ny og 
omfattende strategi. Internasjonalisering er en sentral del av strategien. UiA befinner seg i 
Norges mest eksportrettede region. Mange av de store lokomotivene i næringslivet er del av 
komplekse globale verdikjeder og flere er eid av store multinasjonale selskaper.  UiA må kunne 
levere kandidater som kan navigere godt i denne sektoren. Fagstaben må også kunne tilby 
relevant FOU og lederopplæring. Internasjonal akkreditering er et sentralt verktøy i arbeidet 
med å sikre sterk internasjonalisering. Internasjonal akkreditering gjør at vi blir en mer attraktiv 
samarbeidspartner internasjonalt og vi kan lettere tiltrekke oss gode internasjonale forelesere og 
studenter. Akkrediteringen hjelper oss også til å ytterligere styrke måten vi jobber på slik at 
dette sammenfaller med ledende internasjonal praksis.   I dag er 8-900 av ca. 17 000 
handelshøyskoler i verden akkreditert av ett eller to av de mest sentrale 
akkrediteringsinstitusjonene (EQUIS og AACSB). Vi registrerer at akkreditering bli viktigere: 
markedet deles i økende grad mellom gode anerkjente handelshøyskoler som har akkreditering 
og dårligere fungerende institusjoner som ikke har det. Det er viktig at UiA sikrer seg at vi er en 
etablert og anerkjent aktør i den første kategorien 

Vi sender ut over 100 studenter til utlandet på utveksling hvert år og får tilbake omtrent like 
mange. Dette utgjør en stor andel av universitets samlede ut-/inn-veksling. Vi har en relativt 
internasjonal fagstab. Ca. 10 % har utenlandsk opprinnelse og denne andelen er voksende samt 
at en stor andel av staben har tatt en eller flere grader i utlandet og flere har også bodd over 
lengre tid i andre land. Nesten all forskning som skjer er i internasjonale tidsskrift og flere av 
forskerne deltar i internasjonale forsker og utdanningsnettverk. Hele PhD-utdanningen gis på 
engelsk og to av tre mastergrader undervises på samme språk. Vi har dessuten emner tilsvarende 
1 år i bachelorprogrammet som kan tas av engelskspråklige. Denne utviklingen ønsker vi skal 
fortsette slik at vi over litt tid vil bli betraktet som den internasjonale handelshøyskolen i Norge.

Dette innebærer at vi, slik også styret ved UiA gjør, ønsker å satse hardt på å bli internasjonalt 
akkreditert. Internasjonaliseringsprosessen og akkrediteringsprosessene innebærer meget 
omfattende og krevende oppgaver. Noen av dem avsluttes når vi er akkreditert, mens andre vil 
på samme måte som NOKUT-akkrediteringen pågå kontinuerlig

Status så langt: AACSB og EQUIS akkreditering 
UIA har vurdert internasjonal akkreditering for økonomifagene siden 2001. Tidligere dekan 
Harald Knudsen startet opp dette arbeidet og en arbeidsgruppe vurderte senere spørsmålet i 
2006. I juni 2011 fremmet tidligere institutt for økonomi saken på nytt og fakultetsstyret vedtok 
å videreføre prosessen. Universitetsstyret behandlet også saken 20 juni 2012.   Tilrådningen til 
styret var den gang at det tidligere fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap skulle anmodes 
om å avklare grunnlaget for å søke akkreditering samt å gå i gang med de første trinnene i 
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akkrediteringsprosessen (utarbeidelse av forsøknad om ’eligibility’, beskrevet som ’trinn 3’ i 
saksgrunnlaget den gangen). Samtidig ble det fremhevet at mangel på autonomi for institutt for 
økonomi vil gjøre akkreditering vanskelig å oppnå ettersom dette er et tydelig krav i de sentrale 
internasjonale akkrediteringsmekanismene, og det ble senere åpnet opp for at institutt for 
økonomi og institutt for arbeidsliv og innovasjon kunne gjøres om til en Handelshøyskole og 
skilles ut som et eget fakultet ved UIA.

I tråd med disse vedtakene ble Handelshøyskolen ved UIA operativ fra 1 januar 2014 og enheten 
utredet mulighetene for å søke internasjonal akkreditering videre. En gruppe på tre 
representanter deltok på et orienteringsseminar i den europeiske akkrediteringsorganisasjonen  
EFMD (efmd.org) i mars 2014 og på et orienteringsseminar hos den  amerikanske 
akkrediteringsorganisasjonen AACSB (aacsb.edu) i mai 2014.  EFMD og AACSB tilbyr de to 
ledende institusjonsbaserte akkrediteringsordningene (henholdsvis ’EQUIS’ og ’AACSB 
Business Accreditation’). Det er betydelig konkurranse mellom de to ordningene. Samtidig 
velger mange institusjoner å søke akkreditering i begge, og dersom dette oppnås anses det som 
et betydelig kvalitetsstempel. BI oppnådd eksempelvis nylig trippel akkreditering: i tillegg til 
EQUIS og AACSB akkreditering er også BIs MBA akkreditert av AMBA (mbaworld.com). 

HHUIA har siden 2001 først og fremst undersøkt muligheten for akkreditering i EFMDs EQUIS 
ordning. Etter at tidligere institutt for økonomi på nytt gikk i gang med akkrediteringsarbeidet 
har EQUIS blitt vurder opp mot AACSB. Etter en nøye vurdering mener vi det er mest fornuftig
å først søke akkreditering i AACSB, for så å vurdere en søknad til EQUIS på et litt senere 
stadium. To hensyn har vært førende i denne beslutningen: 

1) EQUIS har et utfordrende krav knyttet til  ’national standing’. EQUIS ønsker 
hovedsakelig å inkorporere institusjoner som kan bevise at de har ’excellent national 
standing’ og i vår uformelle dialog med EFMD har det blitt utrykt noe usikkerhet om det 
vil være rom for Handelshøyskolen som en tredje norsk institusjon. Dessuten kan det 
virke det som om EFMD gir seg selv mulighet til å utøve et vidt skjønn, mht. om de vil 
la nye institusjoner søke. Det øker risikoen for oss.
2) AACSB har ingen tilsvarende ’national standing’ hensyn. Samtidig er AACSB 
akkrediteringsprosessen mer forutsigbar med mer veiledning underveis. AACSB har 
også betydelig sterkere forankring blant institusjoner i USA og Asia, og HHUIA jobber 
like tett eller tetter mot disse regionene som mot Europa. I så måte er AACSB et vel så 
nyttig verktøy som EQUIS i arbeidet med å styrke internasjonale samarbeid og løfte vår 
internasjonale profil. 

Vår vurdering er dermed at en søknad til EQUIS bør startes opp noe senere. Samtidig ønsker vi 
å søke akkreditering via AACSB så raskt som mulig: vi tror at denne prosessen vil innebære et 
kvalitetsmessig løft av institusjonen og også styrke vårt omdømme og nasjonale/internasjonale 
konkurransekraft.  Søknadsprosessen for AACSB vil også gi oss et noe bedre 
dokumentasjonsgrunnlag, som også vil kunne brukes i arbeidet med en  presøknad (eligibility 
application) til EQUIS (utkast til EQUIS presøknad er allerede utformet, men den kan styrkes 
ytterligere med mer dokumentasjon).

En slik fremgangsmåte vil altså sannsynligvis innebære et dobbelt løp i noen perioder: i det vi er 
i mellom/slutt fasen på AACSB starter vi opp EQUIS arbeidet. Det er flere eksempler på 
institusjoner som har kjørt begge akkrediteringsprosessene parallelt, for eksempel Jönköping 
International Business School (http://hj.se/jibs/en/about-us/accreditations.html) som startet 
arbeidet med AACSB i 2010 og ble gitt ’eligibility’ status hos EQUIS i 2013.  Dette er en 
institusjon som vi gjerne sammenligner oss med. Den er litt større, men den er samtidig 
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vesentlig mindre enn NHH og BI, og den har en faglig profil som ligner på oss (blant annet 
’internasjonal’ og ’innovasjon’). 

Tidsplan 
Vedlagt dette notatet ligger en detaljert forventet tidsplan for akkrediteringsprosessen med 
AACSB. Handelshøyskolen ba allerede i juni 2014 om å få lov til å søke akkreditering hos 
AACSB gjennom en 40 sider ’eligibility application’. Denne søknaden ble godkjent 5. august 
2014 og Handelshøyskolen kan dermed gå i gang med å søke akkreditering. 
Akkrediteringsprosessene i AACSB tar mellom 2 og 7 år. Vi har skissert et løp som vil ta ca. 2 
år (fra september 2014 til  september 2016), men det kan komme forsinkelser underveis. 

Det kan altså også være aktuelt med et EQUIS søknadsløp 0,5-1,5 år etter oppstart med AACSB 
akkreditering. 

Krav til dokumentasjon og oppgradering av arbeidsprosesser 
I arbeidet med akkreditering vil det stilles betydelige krav til at institusjonen kan dokumentere 
god kvalitet i alle eksisterende arbeidsprosesser og i alle leveransene vi gir våre studenter og 
samarbeidspartnere. Dokumentasjonen må være på detaljnivå og gjerne strekke seg over flere år. 
Dette er et krevende og omfattende arbeid. Samtidig må flere deler av institusjonen styrkes slik 
at vi opererer i henhold til AACSB sine 15 standarder. Det vil bli tydelig underveis hvilke felt vi 
må styrke oss på, men særlig viktig blir det antakeligvis å: gjøre alle ansatte kjent med, og skape 
konsensus rundt, institusjonens strategi og oppdrag (’mission’); oppgradere læringsmålene i alle 
fag og få til gode evalueringsrutiner slik at vi kan dokumentere at læringsmålene nås; styrket 
karrierveiledning og støtte til studentene på dette feltet; og styrket system for faglig utvikling 
hos de ansatte. 

Mer informasjon om AACSBs 15 standarder finnes på 
http://www.aacsb.edu/accreditation/standards/2013-business.aspx
   

Organisering 
Handelshøyskolen tar sikte på å opprette en arbeidsgruppe som vil jobbe kontinuerlig med 
akkrediteringsarbeidet. Gruppen vil arbeide med to hovedoppgaver (1) innhenting av
informasjon om HHUiAs virksomhet og skrivearbeid (2) Løft av HHUiAs eksisterende 
aktiviteter og arbeidsformer slik at disse imøtekommer internasjonale standarder. 

Gruppen vil ha et kort arbeidsmøte en gang i uken på 45 min. Dette holdes alltid i forkant av 
HHUIAs ledermøtet. Medlemmene i gruppa følger opp initiativ og iverksetter tiltak mellom 
hver gang. Gruppen har ingen beslutningsmyndighet men iverksetter konkrete initiativ eller 
samler informasjon som er forbundet med akkreditering. Medlemmene sørger også for god 
formel og uformell informasjonsflyt i alle delene av HHUIA på akkreditering.

Kjernemedlemmene i gruppen foreslås i første omgang å være Reidun Hillesund Nilsen og Stina 
Torjesen. Andre involverte, eksempelvis Jan Inge Jenssen, Per-Sigurd Sørenssen, Bjørn Tore 
Flåten deltar på de ukentlige møtene ved behov og ved anledning. I tillegg vil gruppen engasjere 
master studenter og andre assistenter i særlig kritiske faser eller for assistanse med omfattende 
oppgaver. 
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Arbeidsoppgaver og kompetanseheving
Internasjonaliseringsprosessen og akkrediteringsprosessene innebærer meget omfattende og 
krevende oppgaver. Noen av dem avsluttes når vi er akkreditert, mens andre vil på samme måte 
som NOKUT-akkrediteringen pågå kontinuerlig. Følgende oppgaver kan nevnes:

- Deltakelse i de ulike kursene som gjennomføres av akkrediteringsorganene (flere hvert 
år)

- Utvikling av kompetanse knyttet til akkrediteringsorganenes krav og arbeidsmåter hos 
nøkkelpersoner på de ulike instituttene ved handelshøyskolen

- Utvikling av nettverk til akkrediteringsorganenes sentrale aktører og nøkkelpersoner i 
andre akkrediterte institusjoner i andre land

- Etablering av rutiner for innsamling av data vi ikke produserer gjennom nåværende 
system

- Innsamling av meget store datamengder
- Skriving av søknader som krever involvering av mange personer i fagstab og 

administrasjon (noe er produsert, men det meste gjenstår)
- Utvikling og implementering av helt nye rutiner for evaluering av emner og programmer
- Utvikling av flere og bedre utvekslingsavtaler med akkrediterte institusjoner i utlandet 

(for få av avtalene vi har er med akkrediterte institusjoner).  I tillegg må det utvikles nye 
avtaletyper/implementering av nye avtaler for utveksling og innveksling

- Videreutvikling og nyetablering av internasjonale partnere/strategiske allianser med 
brede og dype samhandlingsmønster (utveksling av studenter og ansatte, 
forskningssamarbeid/publiserigssamarbeid, gradssamarbeid mv.). Vi har i dag en til to 
slike relasjoner (GMU i Indonesia og til dels Oregon State Univ, men trenger flere).

- Utvikling, etablering og drift av et internasjonalt «advisory board»
- Videreutvikling og formalisering av næringslivssamarbeid regionalt og internasjonalt 

(gjesteforelesere, timelærere, praksisplasser, konsulenttjenester, næringsphd-er, 
næringslivsseminarer/frokoster mv.). Her har vi allerede en god del, men samtidig må 
mye gjøres.

I tillegg vil det komme en del oppgaver som blir permanente, disse inkluderer: 
- Drift av et nytt kvalitetssikrings-/evalueringssystem for undervisning som innebærer 

betydelige tillegg i forhold til NOKUT sine krav
- Drift av internasjonalt «advisory board»
- Drift av internasjonale partnere/strategisk allianser
- Drift av næringslivsrelasjonene
- Drift og vedlikehold av akkrediteringene
- Re-akrediteringsaktiviteter som i stor grad vil pågå kontinuerlig
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Ressursbehov 

Tidsavgrensede akkrediteringsaktiviteter per år i perioden 2014-2017 Kostnad

- Søknadsprosessen som vil vare i 2-4 år vil fordre ett fullt årsverk (en 
sammenlignbar institusjon i Brussel avsatte en hel stilling bare for å gjennomføre 
en re-akkrediteringsprosess (Solvay School of Economics and Management)

760 000

- Reisemidler 140 000

- Kompetanseutvikling for mellomledere og fagledere/sentral fagmedarbeidere og 
administratorer (5 personer per år a 50 000 kr)

250 000

- Etablering av utvekslingsavtaler, strategiske allianser og næringslivsavtaler 150 000

-  AACSB gebyrer (PreAccreditation Fee: 5 400 USD, Initial Business Application 
Fee: 14 000 USD, totalt 19 400 USD/120 000 NOK)

40 000

- AACSB besøk, Mentor visit 1 i 2014: 40 000 , Mentor visit 2 i 2015: 40 000, Peer 
review i 2016: 180 000 NOK, totalt 260 000 NOK

86 000

- Softtware for håndtering av akkredtiteringsdata, Academ, pakke med moduler 
koster totalt fra 150 000 NOK til 250 000 NOK, 

80 000

Totalt 1 506 000

Varige akkrediteringskostnader fra  og med 2018 Kostnad per år

- Faste driftskostnader

- Oppfølging i forbindelse av akkrediteringsorganene

- Reakkrediteringsaktiviteter

- Oppfølging av «advisory board» (reiser og samlinger) 

-       Oppfølging av internasjonale relasjoner og næringslivskontakter

Totalt 450 000

Tidsbruk:   1 årsverk 760 000

Totalt 1 210 000

Finansiering 
Ekstraordinær bevilgning fra UiA per år,  2014-2017 kr.   1 400 000
Varig bevilgning fra UiA til akkreditering fra 2018 kr.     900 000

Øvrig kostnader dekkes over Handelshøyskolens ordinære budsjett
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Forslag til tidsplan 

Activity Comment Timeline

2014

AACSB issues a letter formally granting HHUIA 
eligibility status and a Mentor is appointed 

September 

Preparation for mentor visit, including draft gap 
analysis and plan for completing gap analysis

October

Mentor visit November/December 

Mentor’s report to AACSB (IAC) Should be sent within 10 
days after visit, includes 
advice on timeline for 
accreditation process 

November/December

2015

Gap analysis completed, sent to Mentor January/February 2015

Mission review and strengthening (‘mission 
consensus and strategic planning’) 

Should be a consultative 
process involving all 
employees/stakeholders 
with aim to achieve 
consensus around mission)

February/March 2015

Standards Alignment Plan, draft sent to Mentor School is adviced to 
maintain a dialogue with the 
mentor throughout the 
drafting process

March 2015

Standards Alignment Plan (SAP), final sent to 
AACSB (IAC)

SAP contains four elements: 
Background , Mission 
statement, Gap analysis, 
Action Plan (how to meet 
the standards). Max 100 
pages excluding tables and 
figures. IAC assesses SAPs 
four times per year.

May 2015

AACSB accepts the Standards Alignment Plan The school has max 5 years 
to achieve accreditation, 
with final two years 
dedication to self-evaluation 
(1 year), visit (1year) 

June  2015? 

2016

(Progress report on SAP to AACSB (IAC)) Issued each year ‘or 
sooner’ (can be skipped if 
we are aleady developing 
self evaluation report?) 

January 2016??

HHUIA sends a letter to AACSB IAC to request that 
the school can apply for initial accreditation (

Includes payment of initial 
accreditation fee 

January 2016
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AACSB appoints a review team chair and two 
additional team members

Mentor ends his assignment 
and transfers documents etc 
to review team chair

March 2016

HHUIA submits a Self-Evaluation Report to 
AACSB IAC

Up to 100 pages, must be 
submitted 4-6 months prior 
to peer review visit

April 2016

Peer review visit Issues a peer review visit 
report (recommendation) no 
later than 10 days after visit

June 2016

AACSB IAC assesses the peer review team 
recommendation and makes a decision

August 2016

AACSB Board of Directors considered and ratifies 
decision of IAC

September 2017
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Arkivsak: 2014/2860

Saksbeh: Bjørn Jan Monstad/Ronny 
Løkås

Dato: 15.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
97/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Planlagt studieportefølje for studieåret 2015 - 2016 ved Universitetet i Agder

Hva saken gjelder
Fakultetene har innen gitt frist vedtatt forslag til studieportefølje for studieåret 2015-2016, se vedlagte 
samlefil. I dette saksdokumentet er det tatt inn oversikt over planlagte nye studier, nedlagte studier, 
endringer i opptakstall (måltall) og hvilke studier som tilbys på engelsk. Fakultetene foreslår enkelte 
justeringer av eksisterende studieplasser, men viderefører totalrammen fra inneværende studieår. 
Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 8. oktober 2014 og UiA fikk ikke tildelt nye 
studieplasser. Dersom stortingets behandling av statsbudsjettet medfører vesentlige endringer som tilsier 
endringer i antall studieplasser til neste års opptak, foreslår universitetsdirektøren at dette tas opp som 
sak i styremøtet i mars 2015. Eventuelle omfordelinger av studieplasser ses da i sammenheng med 
revidert budsjett. I novembermøtet skal styret behandle forslag til endringer i fremtidig studieportefølje 
ut fra totalgjennomgangen som nå pågår. Styret vil da kunne ta stilling til om enkelte endringer skal 
gjøres gjeldende allerede fra studieåret 2015-2016.
I saksunderlaget presenteres planlagte opptakstall inkludert plasser som er satt av til breddevalg fra hvert 
enkelt fakultet og Avdeling for lærerutdanning med bakgrunn i fakultetenes innspill. Vedlegg 1 gir en 
samlet oppstilling av foreslått studieportefølje for studieåret 2015-2016. Vedlegg 2 gir 
tilleggsopplysninger der tallmaterialet viser forholdet mellom opptak i SO og lokalt opptak, studieplasser 
fordelt på type studier, fordeling på undervisningssted, per fakultet, heltid/deltid og fordelt på semestre.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret 2015-2016 i henhold til vedlegg 1 som viser innspill fra 
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser. 

2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på 
antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet 2015. 

3. Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende 
etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at 
universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett 
for 2015, og eventuelt som egen sak til styret.
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Saksunderlag

Fakultet	for	helse- og	idrettsvitenskap	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.

Totalt 789 studieplasser.

Planlagte nye studier:

Det foreligger ikke planer om nye studier i den ordinære studieporteføljen.

Nedlagte studier:

Det er ikke lagt ned studier ved fakultetet.

Endringer fra 2014/2015

Det er ingen vesentlige endringer i måltallene i studieporteføljen.
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at fakultetet øker måltallet noe for bachelorprogrammet i 
sykepleie i Kristiansand og reduserer tilsvarende for bachelorprogrammet i sykepleie i 
Grimstad. Endringen reflekterer at det er et noe større studentgrunnlag og et større praksisfelt 
knyttet til utdanningen i Kristiansand.
Studietilbudene i spesialsykepleie og sexologi har opptak annet hvert år. I 2015/16 har sexologi 
opptak, men ikke spesialsykepleie.

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:

Fakultet tilbyr i kommende studieår Emnesamling i friluftsliv for internasjonale studenter (30 
sp) på engelsk.

Fakultet	for	humaniora	og	pedagogikk	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.

Totalt 1259 studieplasser.

Planlagte nye studier:
Fakultetet tilbyr ingen nye studier i den forstand at de ikke har vært gitt før, men disse er nye i 
forhold til studieporteføljen for studieåret 2014-2015:

 Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk har tidligere bare vært gitt hvert tredje år, men 
skal fra nå av gis annet hvert år, hvilket betyr at programmet tilbys igjen fra høsten 2015 
(ble sist gitt studieåret 2013-2014)

 Småbarnspedagogikk skal fra høsten 2015 gis både i Kristiansand og Grimstad. Dette er 
pga den nye valgordningen i barnehagelærerutdanningen (BLU). I fjor gikk studiet bare 
på våren, men skal fra våren 2016 ikke gis i Kristiansand, bare i Grimstad
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Endringer fra 2014/2015

Navneendring
Norsk fordypning i førskolelærerutdanningen bytter navn til norsk fordypning i
barnehagelærerutdanningen. 

Studier som trekkes
 Førstesemesterstudiet. Jf. styresak S 24/14.
 Småbarnspedagogikk: Skal ikke gis våren 2016 i Kristiansand og Grimstad, men skal gis 

på høsten, både i Kristiansand og Grimstad

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:
 Norsec, 30 studiepoeng
 Comparative Educational Studies, 30 studiepoeng
 Religion, etikk og samfunn, masterprogram
 Engelsk, årstudium, bachelorprogram og masterprogram  
 Oversetting og interkulturell kommunikasjon, bachelorprogram

Fakultet	for	kunstfag	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.

Totalt 249 studieplasser.

Nedlegging av studieprogram
Fakultet for kunstfag har ikke vedtatt å legge ned studieprogram for studieåret 2015/16. 
Med bakgrunn i porteføljegjennomgangen er det foreslått studieprogram nedlagt for 
fakultetet. Kunstfag har bachelorprogrammet Kunstfag med fordypning i musikk, som er 
trukket to år på rad på grunn av at fagmiljøet ikke har kommet frem til noen løsning på ny 
studieplan. Den eksisterende studieplanen fungerer ikke godt nok. Det er nå foreslått at 
studieprogrammet skal legges ned. Fakultetet har ikke fattet vedtak om dette, men har 
planer om å legge ned programmet for å ta i bruk studiepoengene for å styrke det allerede 
eksisterende Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram. Det blir derfor 
neppe opptak til Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram.

Endringer fra 2014/2015

Fakultet for kunstfag tilbyr tre fordypninger i FLU i Kristiansand og en fordypning i FLU i 
Grimstad. Disse tilbys for siste gang våren 2015 med til sammen 70 studieplasser. Nye 
fordypninger i BLU er under bearbeiding, det er enda ikke tatt stilling til om det skal være 
opptak til disse fordypningene på lik linje som fordypningene i FLU.

Fakultet for kunstfag har ellers ingen endringer.

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:
 Music Management, masterprogram
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 Utøvende rytmisk, masterprogram
 Utøvende klassisk, masterprogram

Fakultet	for	teknologi	og	realfag	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.

Totalt 800 studieplasser.

Planlagte nye studier:

Ingen nye studieprogram er planlagt for studieåret 2015/2016.

Nedlagte studier:

Ingen studieprogram er planlagt lagt ned. 

Endringer fra 2014/2015

Fakultet planlegger opptak både høst og vår på IKT årsstudium. Det blir tilbudt fem plasser på 
hvert av opptakene.

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:

 Master's Programme in Information and Communication Technology

 Master's Programme in Mechatronichs

 Master's Programme in Renewable Energy

 Master's Programme in Civil and Constructional Engineering

 Master's Programme in Multimedia and Educational Technology

 Master's Programme in Mathematics Education

 Joint Nordic Master's Programme in Didactics of Mathematics

 Joint Master's Programme in Aquatic Ecology

Studieprogrammene i Mathematics Education, Multimedia and Educational Technology og ICT
tilbys gjennom UiAs lokale opptak, og tilbys i tillegg til søkere bosatt utenfor Norge gjennom 
UiAs internasjonale opptak.

Joint Nordic Master's Programme in Didactics of Mathematics tilbys gjennom UiAs lokale 
opptak og fakultetets nordiske samarbeidspartnere i programmet.

De øvrige studieprogrammene tilbys gjennom UiAs lokale opptak og for eventuelle 
kvotestudenter fra fakultetets samarbeidspartnere. Disse studiene er ikke åpne for internasjonale 
søkere bosatt utenfor Norge.
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Fakultet	for	samfunnsvitenskap	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.
Totalt 515 studieplasser

Planlagte nye studier:
Det planlegges ikke nye studier med oppstart høst 2015. 

Planlagte nedlagte studier:
Ingen

Endringer fra 2015/2016
Følgende navnendring søkes Studieutvalget 17/10 2014:

 Development Management, master, søkes å endre navn til Global Development 

and Planning (Global utvikling og samfunnsplanlegging), master

Måltallet er økt med 10 studenter på IT og informasjonssystemer, bachelor og 10 studenter på 
Sosialt arbeid bachelor. Totalt økt med 20 studenter.

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:

 Master in Global Development and Planning, med spesialisering i Development 

Management

 European Integration 

Handelshøyskolen	ved	UiA	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.
Totalt 505 studieplasser

Planlagte nye studier:
Det planlegges ikke nye studier med oppstart høst 2015. 

Planlagte nedlagte studier:
Regnskap og revisjon, bachelor ble trukket fra opptaket høst 2014.

Endringer fra 2015/2016
Ingen

Studier som gis på engelsk ved fakultetet:

 Master in Business Administration, concentration in International Management
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Avdeling	for	lærerutdanning	– planlagte	tall	for	opptak	2015/2016

Se vedlegg 1 for oversikt over studier og måltall for opptak 2015/2016.
Totalt 630 studieplasser

Barnehagelærerutdanning (BLU)

Opptakstallene for barnehagelærerutdanningen (BLU) i Kristiansand og Grimstad vil være 
de samme i studieåret 2014-2015 som for inneværende år. 
             1BLU Kristiansand: 140 plasser
             1BLU Grimstad: 35 plasser
Avdelingen vil kun tilby heltidsstudieplasser.

Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning (ABLU): 40 plasser.

Grunnskolelærerutdanning (GLU)

Opptakstallene for grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og GLU 5-10) i Kristiansand 
og i Grimstad vil være det samme i studieåret 2014-2015 som inneværende år. 
             1GLU 1-7Kristiansand: 70 plasser
             1GLU 5-10 Kristiansand: 70 plasser
             1GLU 5-10 Grimstad: 35 plasser

For den femårige master planlegger avdelingen totalt 40 plasser. 
             GLU 1-7: 10 plasser

             GLU 5-10: 30 plasser

Lærerutdanninger trinn 8-13

Når det gjelder praktisk pedagogisk utdanning (PPU) vil opptakstallene for 2015-2016 for 
PPU være det samme som inneværende år.

             PPU-A: 70 plasser
             PPU-A/PPU-Y deltid: 60 plasser, men PPU-A deltid vurderes nedlagt fra 2016

Lektorutdanning trinn 8-13:  70 plasser.

Vedlegg
1 Studieportefølje innmeldt fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 2015-2016
2 Mer detaljert statistikk over opptak, studietype, studiested mm
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Vedlegg 1 - Portefølje 2015/16

 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 715 74 789

Samordnet opptak 443 443

Bachelor (180 sp) 335 335

Ernæring, mat og kultur [0864] 16 16 1

Folkehelsearbeid [0203] 24 24

Idrett [0440] 20 20 2

Sykepleie, Grm [0052] 105 105

Sykepleie, Krs [0050] 140 140

Vernepleie, Grm [0060] 30 30

Årstudium (60 sp) 108 108

Ernæring, mat og kultur, årsstudium [0646] 32 32 3

Friluftsliv, årsstudium [0172] 24 24

Idrett, årsstudium [0649] 52 52 4

Lokalt opptak 272 74 346

Bachelor (180 sp) 30 30

Sykepleie, distriktsvennlig [9171] 30 30

Master (to-årig, 120 sp) 70 70

Folkehelsevitenskap [9903] 25 25

Idrettsvitenskap [9741] 20 20

Klinisk helsevitenskap [9243] 25 25

Årstudium (60 sp) 80 80

Psykisk helsearbeid [9110] 30 30

Psykososialt arbeid med barn og unge [9192] 20 20 5

Sexologi, videreutdanning [9200] 30 30

Halvårstudium (30 sp) 42 74 116

Helse- og fitnesstrening [8965] 20 20

Idrett/kroppsøving [8710] 10 10

PPU i kroppsøving og idrettsfag [0000] 16 16 6

PPU i mat oghelse [0000] 16 16 7

Utefag [8380] 24 24 8

Outdoor Education: Emnesamling i friluftsliv  [0000] 30 30

Master (6 semester, 90 sp) 25 25

Helse og sosialinformatikk [9841] 25 25 9

Master (fire-årig, 120 sp) 25 25

Psykisk helsearbeid [9220] 25 25
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Vedlegg 1 - Portefølje 2015/16

 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 143 116 1 259

Samordnet opptak 816 816

Bachelor (180 sp) 312 312

Engelsk [0887] 40 40

Fransk [0793] 10 10

Historie [0481] 50 50

Kommunikasjon, tekst og medieanalyse [0850] 30 30

Kommunikasjon, visuelle medier [0851] 12 12

Litteratur, film og teater [0456] 10 10

Nordisk språk og litteratur [0889] 25 25

Oversetting og interkulturell kommunikasjon, eng [0303] 25 25

Pedagogikk [0852] 30 30

Religion, etikk og kultur [0482] 25 25

Skolebibliotekkunnskap [0336] 15 15

Spesialpedagogikk [0853] 30 30

Tysk [0795] 10 10

Årstudium (60 sp) 504 504

Engelsk, årsstudium [0170] 80 80

Filosofi, årsstudium [0366] 70 70

Fransk, årsstudium [0174] 15 15

Historie, årsstudium [0179] 120 120

Kommunikasjon, årstudium, tekst og medieanalyse [0794] 25 25

Kommunikasjon, årstudium, visuelle medier, årsstudium [0663] 10 10

Litteratur, film og teater årsstuduim, årsstudium [0922] 14 14

Nordisk språk og litteratur, årsstudium [0210] 30 30

Pedagogikk, årsstudium [0676] 35 35

Religion og etikk, årsstudium [0652] 60 60

Spansk, årsstudium [0912] 30 30

Tysk, årsstudium [0690] 15 15

Lokalt opptak 327 116 443

Master (to-årig, 120 sp) 95 95

Engelsk [9730] 15 15

Historie [9735] 15 15

Nordisk språk og litteratur [9711] 15 15 10

Pedagogikk [8471] 20 20

Religion, etikk og samfunn [9751] 10 10

Samfunnskommunikasjon [9475] 20 20

Årstudium (60 sp) 12 12

Filmvitenskap og filmproduksjon [8325] 12 12

Halvårstudium (30 sp) 220 116 336

Comparative Educational studies (vår) [8475] 20 20

Historie [8300] 10 10

Ledelse i skolen [EVU ] 15 15

Likestilling [8890] 23 23

Norsk 2 [EVU ] 15 15

Norsk fordypning i barnehagelærerutdanningen [8390] 35 35

Norsk som andre språk og kulturkunnskap [8312] 50 50
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Religionsstudier i Asia [8263] 33 33

Skolebibliotekkunnskap 2 [8465] 25 25

Småbarnspedagogikk [8338] 35 35

Småbarnspedagogikk [8346] 15 15

Spesialpedagogikk 1 [8632] 30 30

Spesialpedagogikk 2 [9011] 30 30
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Fakultet for kunstfag 219 30 249

Samordnet opptak 100 100

Bachelor (180 sp) 50 50

Kunst og håndverk [0200] 20 20

Kunstfag med fordypning musikk [0437] 10 10 11

Faglærerutdanning i teater [0157] 20 20 12

Årstudium (60 sp) 50 50

Drama, årsstudium [0618] 10 10

Kunst og håndverk, årsstudium [0642] 10 10

Musikk, årsstudium [0667] 30 30

Lokalt opptak 119 30 149

Bachelor (180 sp) 45 45

Faglærerutdanning i musikk, klassisk [9404] 8 8

Faglærerutdanning i musikk, rytmisk [9304] 8 8

Utøvende musikk, klassisk [9401] 8 8

Utøvende musikk, rytmisk (inkl. 9302 laptop) [9340] 21 21

Master (to-årig, 120 sp) 46 46

Kunstfag [8641] 15 15

Music Management [9345] 15 15

Utøvende musikk, klassisk [9440] 8 8

Utøvende musikk, rytmisk [9340] 8 8

Halvårstudium (30 sp) 28 30 58

Arrangement/komposisjon, klassisk [9430] 4 4

Musikk [8361] 20 20 13

Teater for barn og unge [8405] 15 15

Kunst og håndverk [xxxx] 15 15 14

Kammermusikk [xxxx] 4 4 15
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Fakultet for teknologi og realfag 140 655 5 800

Samordnet opptak 365 365

Master (fem-årig, 300 sp) 20 20

Industriell økonomi- og teknologiledelse [0767] 10 10 16

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi [0807] 10 10 17

Bachelor (180 sp) 280 280

Bioingeniør [0702] 20 20

Biologi [0327] 15 15

Ingeniørutdanning, byggdesign [0003] 35 35 18

Ingeniørutdanning, data [0004] 25 25 19

Ingeniørutdanning, elektronikk [0803] 10 10

Ingeniørutdanning, flyteknikk [0007] 10 10 20

Ingeniørutdanning, fornybar energi [0006] 35 35 21

Ingeniørutdanning, maskin (mekatronikk) [0012] 50 50 22

Matematikk og fysikk [0862] 10 10

Matematikk og økonomi [0301] 20 20

Multimedieteknologi og -design, Grm [0149] 50 50

Årstudium (60 sp) 65 65

Biologi, årsstudium [0184] 20 20

Fysikk, årsstudium [0661] 15 15

Matematikk, årsstudium [0205] 30 30

Lokalt opptak 140 290 5 435

Bachelor (180 sp) 140 140

Bygg, ingeniør, TRES [9910] 20 20 23

Bygg, ingeniør, Y-veien [9935] 10 10 24

Bygg, ingeniørutdanning for fagskoleteknikere [9934] 10 10 25

Data, ingeniør, TRES [9911] 10 10 26

Data, ingeniør, Y-veien [9965] 5 5 27

Elektronikk, ingeniør, TRES [9912] 5 5

Elektronikk, ingeniør, Y-veien [9970] 5 5

Flyteknikk, Ingeniør, TRES [9914] 5 5 28

Flyteknikk, ingeniør, Y-veien [9960] 5 5 29

Fornybar energi, Ingeniør, TRES [9913] 20 20 30

Fornybar energi, ingeniør, Y-veien [9980] 20 20 31

Maskin (mekatronikk), ingeniør - TRES [9916] 10 10

Maskin (mekatronikk), ingeniør - Y-vei [9940] 15 15

Master (to-årig, 120 sp) 160 160

Akvatisk økologi (opptak ved HiT) [5922] 10 10 32

Bygg, master (sivilingeniør) [9834] 20 20 33

Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master [9722] 10 10

Fornybar energi, master (sivilingeniør) [9837] 10 10 34

IKT, master (sivilingeniør) [9830] 30 30 35

Matematikkdidaktikk [9720] 10 10

Mekatronikk, master (sivilingeniør) [9835] 30 30

Multimedia and Educational Technology [9836] 10 10 36

Industriell økonomi og teknologiledelse [9850] 30 30 37

Årstudium (60 sp) 10 5 15
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

IKT, årsstudium [9820] 5 5

Programmering og multimedia, årsstudium [9870] 5 5

IKT, årsstudium [xxxx] 5 5 38

Årstudium (0 sp) 120 120

Forkurs for ingeniørutdanning, Krs [9920] 60 60

Forkurs til ingeniørutdanning, Grm [9900] 60 60
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Fakultet for samfunnsvitenskap 25 480 10 515

Samordnet opptak 370 370

Bachelor (180 sp) 240 240

IT og informasjonssystemer [0260] 50 50

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon [0474] 30 30

Sosialt arbeid [0080] 60 60

Sosiologi [0900] 30 30

Statsvitenskap [0881] 40 40

Utviklingsstudier [0484] 30 30

Årstudium (60 sp) 130 130

IT og informasjonssystemer, årsstudium [0189] 20 20

Samfunnsfag, årsstudium [0242] 30 30

Sosiologi, årsstudium [0240] 30 30

Statsvitenskap, årsstudium [0238] 30 30

Utviklingsstudiet, årsstudium [0247] 20 20

Lokalt opptak 25 110 10 145

Master (to-årig, 120 sp) 110 10 120

Development Management [8070] 25 25 39

Informasjonssystemer [8040] 30 30

Statsvitenskap og ledelse [8030] 30 30

Velferdsstudier [8036] 25 25

Statsvitenskap og ledelse [8035] 10 10

Halvårstudium (30 sp) 25 25

Europeisk integrasjon [8120] 25 25
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Handelshøyskolen 505 505

Samordnet opptak 390 390

Master (fem-årig, 300 sp) 100 100

Økonomi og administrasjon [0345] 100 100

Bachelor (180 sp) 290 290

Markedsføring og ledelse [0359] 55 55

Opplevelsesbasert reiseliv [0317] 30 30

Regnskap og revisjon [0318] 30 30

Rettsvitenskap [0526] 55 55

Øk.adm. Grm [0404] 40 40

Øk.adm. Krs [0369] 80 80

Lokalt opptak 115 115

Master (to-årig, 120 sp) 115 115

HR og organisasjonsutvikling, årsstudium [8005] 30 30

Innovasjon og kunnskapsutvikling [8066] 25 25

Økonomi og administrasjon [8061] 60 60
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Avdeling for lærerutdanning 630 630

Samordnet opptak 500 500

Master (fem-årig, 300 sp) 110 110

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master [0084] 10 10

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master [0083] 30 30

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Engelsk [0685] 10 10

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Fremmedspr [0935] 10 10

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Fysikk [0843] 10 10 40

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Historie [0684] 5 5

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Matematikk [0697] 10 10

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Norsk [0687] 10 10

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Religion [0934] 5 5

Lektorutdanning 8.-13. trinn, Samfunnskunnskap [0945] 10 10

Bachelor (180 sp) 215 215

Barnehagelærerutdanning, Grm [0132] 35 35

Barnehagelærerutdanning, Krs [0130] 140 140

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning [0000] 40 40 41

Yrkesfag (fire-årig, 240 sp) 175 175

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Grm [0548] 35 35

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs [0547] 70 70

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs [0651] 70 70

Lokalt opptak 130 130

Master (to-årig, 120 sp) 0 0

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, master [8474] 0 0 42

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, master [8473] 0 0 43

Årstudium (60 sp) 130 130

Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, deltid [8881] 30 30 44

Praktisk pedagogisk utd (PPU) allmenn, heltid [8560] 70 70

Praktisk pedagogisk utd (PPU) yrkesfag, deltid [8880] 30 30

Totalsum 165 4 347 235 4 747
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 Studieplasser Kolonneetiketter

Radetiketter 2015 SOMMER

2015 HØST

2016 VÅR

Totalsum

Merknader

Merknader:
1   
Antallet studenter må sees i sammenheng med Årsstudium  EMK.

2   
Antallet studenter må sees i sammenheng med  Årsstudium idrett.

3 Antallet studenter må sees i sammenheng med Bachelor EMK.

4   
Antallet studenter må sees i sammenheng med Bachelor idrett.

5   Under forutsetning av ekstern finansiering. 

6   For innvekslingsstudenter. 

7   
Oppstart avhengig av finansiering

8   Oppstart avhenging av finansiering

9   
Erfaringsbasert master.

10   
NOU master, søkekode 9712, aktuell for utenlandske studenter som har en bac med fordypn nordisk.

11   
Fakultet for kunstfag er usikre på om dette skal tilbys høsten 2015

12   
Endret navn fra Faglærerutdanning i drama. 

13   
Fakultet for kunstfag er usikre på om dette skal tilbys høsten 2015

14   Søkekode ikke fastasatt

15   Søkekode ikke fastsatt

16   
 De tre første år: byggdesign, data, elektronikk, fornybar energi, flyteknikk eller mekatronikk.

17   
 De tre første år: data eller elektronikk.

18   
Spesialiseringer: Konstruksjonsteknikk og Teknisk planlegging

19   
Studieretninger: Datateknikk og Nettverksdrift og sikkerhet

20   
De to første årene er felles med bachelorprogrammet i maskin (mekatronikk).

21   
Studieretninger: Elkraftteknikk og Energiteknikk

22   
Studieretning mekatronikk.

23   
Spesialiseringer: Konstruksjonsteknikk og Teknisk planlegging

24   
Spesialiseringer: Konstruksjonsteknikk og Teknisk planlegging

25   
Spesialiseringer: Konstruksjonsteknikk og Teknisk planlegging

26   
Studieretninger: Datateknikk og Nettverksdrift og sikkerhet

27   
Studieretninger: Datateknikk og Nettverksdrift og sikkerhet

28   
De to første årene er felles med bachelorprogrammet i maskin (mekatronikk).

29   
De to første årene er felles med bachelorprogrammet i maskin (mekatronikk).

30   
Studieretninger: Elkraftteknikk og Energiteknikk

31   
Studieretninger: Elkraftteknikk og Energiteknikk

32   

Felles masterprogram med HiT, første semester i Telemark.

33   
Masterprogrammet kan tilpasses som deltidsstudium.

34  
Masterprogrammet kan tilpasses som deltidsstudium.

35   
Masterprogrammet kan tilpasses som deltidsstudium.

36   
Masterprogrammet kan tilpasses som deltidsstudium over 4 år.

37   
Masterprogrammet kan tilpasses som deltidsstudium.

38  Søkekode ikke fastsatt

39   
I fak styre møte okt. søkes det om navneendr. for studiet, to spes. og om at ant. Studiepl. økes til 30.

40   Studiepl. vurderes flyttet til Lektorutd i matematikk. Fysikk kan eventuelt velges i 2. studieår.

41   Bevilgning fra Utd. Direktoratet. Samordna eller lokalt opptak,  samt studiested avklares nærmere. 

42   
Ant. studiepl. =  0 fordi studentene inngår i kvoten til Mas. GLU 5.-10. SO. 

43   
Ant. studiepl. =  0 fordi studentene inngår i kvoten til Mas. GLU 5.-10. SO. 

44   Studiet vurderes nedlagt. 
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Arkivsak: 2014/2834

Saksbeh: Kristian Jørgensen

Dato: 13.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
98/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Orientering om Statsbudsjettet 2015

I denne saken er følgende forkortelser benyttet:

ALU – Allmennlærerutdanning
GLU – Grunnskolelærerutdanning
KD – Kunnskapsdepartementet
RBO – Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver
RNB – Revidert nasjonalbudsjett
UH-sektoren – Universitets- og høyskolesektoren
SFU – Senter for fremragende utdanning

Hva saken gjelder
Regjeringen la mandag 08.10.14 fram forslaget til statsbudsjett for 2015. Samtidig la KD fram 
sin orientering om grunnlaget for de foreslåtte rammene til institusjonene i UH-sektoren. Se 
utrykt vedlegg. UiA er foreslått en ramme på ca. 1.106 mill kr inkludert kompensasjon for 
lønns- og prisvekst og økte resultattildelinger. Resultattildelingene i budsjettforslaget er 
beregnet ut fra resultater oppnådd i 2013. Resultattildelingene er som forventet og i samsvar 
med orienteringen i S-sak 40/14. 

Forslaget til ramme for 2015 innebærer en liten innstramming som gjør det vanskeligere å 
opprettholde utviklingen på samme nivå som i 2014. Forslaget inneholder fire nye 
stipendiatstillinger og utstyrsmidler til sykepleie og ingeniørutdanningene, men gir ingen andre
rom for eventuelle økninger av strategiske satsinger eller satsinger på andre områder. UiA må 
eventuelt selv skaffe handlingsrom ved interne prioriteringer.

Forslag til vedtak:

Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 
til orientering.
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Saksunderlag

Rammen for 2015
Forslaget til ramme for 2015 er på 1.106,819 mill kr og fordeler seg mellom basismidler
(midler basert på langsiktige prioriteringer og strategiske vurderinger) og resultatmidler på 
følgende måte:

Tabellen viser at fordelingen mellom modulene er små i forhold til 2014. Endringene viser at 
økte resultatuttellinger er større enn netto endring i basismodulen.

Utviklingen fra 2014 til 2015
Med utgangspunkt i rammen for inneværende år framkommer forslaget til ramme for 2015 som 
vist nedenfor:

 Kompensasjonen for lønns- og prisvekst er på 3,3 %. 

 Midler vedr. studieplasser knytter seg til videre innfasingen av nye studieplasser gitt i 
statsbudsjettet for 2011 (3,040 mill kr), nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 
2012 (4,940 mill kr) og nye studieplasser gitt statsbudsjettet for 2014 (0,530 mill kr). 

Utdannings-

insentivet

Forsknings-

insentivet

Samlet ramme - tkr. 761 101                         322 237            23 481           1 106 819       

Andel samlet ramme 68,8 % 29,1 % 2,1 % 100,0 %

Andel samlet ramme 2014 68,0 % 29,4 % 2,6 % 100,0 %

UiAs tildeling for 2015

Midler basert på 

langsiktige prioriteringer 

og strategiske 

begrunnelser

Resultatmidler
Samlet ramme 

for 2013

Tall i tusen

Ramme 2014 1 036 237        

Kompensasjon for lønns- og prisvekst 34 766             

Studieplasser:

Midler til videre innfasing av f lerårige studieplasser gitt i 2011 og senere 8 510               

Stipendiater:

Nye stipendiatstillinger gitt i budsjett 2015 4 544               

Helårseffekt av stipendiater gitt i budsjett 2014 8 777               

Andre endringer:

Kompensasjon for endret f inansieringskategori GLU/ALU 1 133               

Vitenskapelig utstyr til sykepleie og ingeniørutdanningene 3 056               

Overføring av midler til etter- og videreutdanning av lærere fra Kap 281 3 000               

Kutt på 0,5% i hele staten for "avbyråkratisering og effektivisering" -5 356              

Kutt i forbindelse med innføring av studieavgift for utenlandske studenter -2 967              

Endring i resultattildelingene:

Forskningsinsentivet (RBO) 3 007               

Utdanningsinsentivet (avlagte 60-poengsenheter og ant. stud.utvekslinger) 12 110             

Avvik i tildelingsbrev for 2014 og "Saldert budsjett 2014" i blå bok 2                      

Forslag til ramme for 2015 1 106 819        
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Innfasingsbeløpene er i samsvar med de prinsipper og satser som gjelder 
finansieringsmodellen for UH-sektoren. 

 Midler vedr. stipendiater knytter seg til helårseffekten av de 13 stipendiatstillingene gitt 
i statsbudsjettet for 2014, samt 4 nye stipendiatstillinger til helse- og sosialfag, 
lærerutdanning og ingeniørutdanning. 

 Midler vedr andre endringer er knyttet til:

o GLU krever større ressursinnsats enn tidligere ALU og ble derfor plassert i en 
høyere finansieringskategori. Etter hvert som antallet GLU-studenter øker og 
ALU-studentene forsvinner kompenseres dette økte ressursbehovet. 
Kompensasjonen som er foreslått for 2015 er i samsvar med denne inn-
/utfasingen, og utgjør siste halvårsvirkning av kategoriendringen.

o Sykepleie og ingeniørutdanningene er gitt et tilskudd til vitenskapelig utstyr på 
3,056 mill kr. I motsetning til tidligere år, er dette ikke omtalt som en 
engangstildeling, og ventes videreført i fremtidige budsjetter.

o Tilskuddet til etter- og videreutdanning av lærere på 3,0 mill kr, ble opprinnelig 
gitt i statsbudsjettet for 2014. Ved å flytte tilskuddet fra Kap. 281 til Kap. 260, 
signaliserer KD at dette tilskuddet skal videreføres i årene fremover.

o Regjeringen har foretatt et «avbyråkratisering og effektiviserings»-kutt på 0,5 % i 
staten. For UiA utgjør dette 5,356 mill kr. Det er signalisert at ytterligere kutt kan 
komme i årene fremover. Hvorvidt kuttet følges opp av mindre rapportering og 
byråkrati, og hvordan regjeringen ser for seg at dette skal påvirke UiAs 
tjenesteproduksjon (undervisning, forskning og formidling), vet vi foreløpig ikke. 

o I KDs fagproposisjon (Prop. 1 S 2014-2015) foreslår regjeringen følgende: 

«Regjeringa foreslår at statlege universitet og høgskolar får høve til å 
krevje studieavgift for studentar frå land utanfor EØS-området og Sveits 
frå og med haustsemesteret 2015. Dette gjeld ikkje for studentar med rett 
til utdanningsstøtte frå Lånekassen og utvekslingsstudentar på avtale. 
Kunnskapsdepartementet vil leggje fram eit lovforslag for å gjere det 
mogleg for institusjonane å krevje studieavgift. Forslaget blir sendt ut til 
høyring hausten 2014. Det er ikkje aktuelt for regjeringa å opne for 
studieavgift for norske studentar eller studentar frå EØS-området og 
Sveits.»

KD foreslår som følge av dette, å redusere UiAs ramme med 2,967 mill kr. Det er 
helt urealistisk å forvente inntekter fra studieavgifter i denne størrelsesorden, da 
antallet slike studenter mest sannsynlig vil stupe som følge av innføring av 
skolepenger. Tiltaket vil imidlertid trolig også kunne redusere antallet søkere fra 
land utenfor EØS og Sveits. Dette vil kunne redusere presset på opptaksarbeidet 
ved universitetet, men uten at dette vil kunne gi vesentlige økonomiske 
innsparinger.

Mulighet for innføring av skolepenger innføres fra høsten 2015. Vi antar derfor at 
kuttet er en halvårseffekt, og at tilsvarende kutt kommer i statsbudsjettet for 2016. 
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Departementet har også signalisert at disse studentene ikke vil gi resultatuttelling 
fra 2017. 

 Endringene i resultattildelingene er på netto 15,117 mill kr og er todelt:
o Økningen i RBO kommer på grunn av økning i publiseringene og inntekter på 

EU-prosjekter. Endringen er i samsvar med den orienteringen styret fikk ved S-
sak 40/14, med korreksjon for endring i satsene som følger av at RBO har en 
lukket ramme. Økningen i RBO utgjør 3,007 mill kr i budsjettet for 2015.

o Økningen i utdanningsinsentivet er knyttet til at det ved UiA ble avlagt 3,7 % 
flere 60-poengsenheter i 2013 enn i 2012. Dette har direkte sammenheng med 
økningen i antall registrerte studenter på 3,8 %. Økningen i denne delen av 
utdanningsinsentivet vil i hovedsak medgå til å dekke økte kostnader som følge 
av det økte studenttallet. Utdanningsinsentivet inkluderer også antall 
studentutvekslinger. Disse viser en reduksjon på 6 % fra 2012 til 2013. 
Endringene i utdanningsinsentivet er i samsvar med den orienteringen om UiAs 
resultattildelinger som styret fikk ved S-sak 40/14. Endringene gir UiA en 
meruttelling på 12,110 mill kr.

Regjeringen forslag til statsbudsjett for 2015, gir UiA redusert handlingsrom. Rammeøkningen, 
utover pris- og lønnsvekst, er i stor grad enten øremerkede, eller knytter seg til endring i 
aktivitetsnivå (økt resultatuttelling i utdanningsinsentivet). Rammekuttene vil direkte redusere 
UiAs handlingsrom i budsjettet for 2015. Det er lite sannsynlig at innføring av studieavgift vil 
generere inntekter i samme størrelsesorden som regjeringens kutt. Det er også lite sannsynlig at 
vi vil se effektene av tiltak for effektivisering og redusert byråkrati allerede i 2015, tilsvarende 
regjeringens kutt. 

Forslaget gir ingen rom for nye strategiske satsinger, utover tildeling av fire nye 
stipendiatstillinger. UiA må derfor selv skaffe handlingsrom for eventuelle satsinger gjennom 
konkrete interne omprioriteringer.

Elitesatsing
En av regjeringens store satsinger innen utdanning og forskning, er fokuset på «verdensledende 
utdannings- og forskningsmiljø». Totalt foreslår regjeringen å bevilge 100 mill kr til satsingen, 
hvorav 70 mill kr fordeles mellom de fire gamle universitetene og NMBU, for å kunne 
rekruttere internasjonale toppforskere. De resterende 30 mill fordeler seg med 10 mill kr til 
samarbeidet mellom UiO, Simula og University of California, San Diego, og 20 mill kr til et 
partnerskapsprogram for forskning og høyere utdanning. Om partnerskapsprogrammet sier KD:

«Programmet vil fremme langsiktig samarbeid mellom høgre utdannings og 
forskingsinstitusjonar i Noreg og prioriterte land utanfor EU, og vil bli sett ut for 
konkurranse for å sikre topp kvalitet og relevans.»

Universitetsdirektøren mener det er uheldig at UiA er utelatt fra denne satsingen. Forslaget er 
stikk i strid med det kunnskapsministeren tidligere har sagt om å prioritere fremragende miljøer, 
ikke institusjoner. Regjeringen sender et uheldig signal om utvikling av ulike nivå på 
universitetene i Norge, men burde heller basere en eventuell elitesatsing på fremragende 
fagmiljø, uavhengig av institusjonsnavn.

UiA vil, som alle andre i UH-sektoren, kunne konkurrere om midlene i 
partnerskapsprogrammet.
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Kapittel 281 – Felles tiltak for universitet og høgskoler
Statsbudsjettets kapittel 281 inneholder i varierende grad tildelinger som er relevante for UiA.

I statsbudsjettet for 2015, foreslår regjeringen å styrke tildelingen til Sentre for fremragende 
utdanning (SFU) med 4,0 mill kr. UiAs SFU, «Centre for Research, Innovation and 
Coordination of Mathematics Teaching» ved Fakultet for teknologi og realfag, vil trolig motta 
1,0 mill kr i økt tildeling.

De andre avsetningene i kapittel 281, vil ikke direkte tilfalle UiA. Ordningen med nærings-ph.d. 
og offentlig sektor-ph.d. blir videreført med helårseffekt. Ordningen blir forvaltet av NFR.

Utrykt vedlegg:
1. Prop 1 S (2014-2015) – kunnskapsdepartementets fagproposisjon
2. Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høyskoler
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Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
99/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - høring

Hva saken gjelder

Ut fra universitets -og høgskoleloven bestemmer institusjonens styre den interne organiseringen
av institusjonen. Med unntak for styringsordningen på institusjonsnivå står styret fritt til å 
definere den interne organisasjonsstrukturen. På institusjonsnivå definerer Uh-loven to 
alternative organisasjonsmodeller, normalmodellen eller enhetsmodellen, som styret må velge 
mellom. Det er en etablert praksis ved UiA at styret i forkant av en ny styreperiode behandler en 
sak om intern organisering gjeldende for neste styreperiode. 

Denne styresaken er utarbeidet på basis av et internt høringsbrev av 20.08 utarbeidet av 
universitetsdirektøren om intern organisering, og innkomne høringsuttalelser. I all hovedsak 
foreslås å videreføre nåværende organiseringsstruktur ved UiA for neste styreperiode.

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar .…. som styringsordning på institusjonsnivå for perioden 2015-19.

2. Styret vedtar at nåværende inndeling og organisering av fakultetene, samt matriseorganisering 

av lærerutdanningene, videreføres i neste styreperiode. Styret ber universitetsdirektøren komme 

tilbake med en sak med en gjennomgang av mandat/instruks for Styret for lærerutdanningene

3. Styret vedtar nåværende struktur for faste styrer, råd og utvalg opprettholdes, med navnendring 

som foreslått av Det sentrale forskningsutvalget og Studieutvalget. Styret legger til grunn at Det 

sentrale forskningsutvalget som hovedregel ikke skal behandle saker med konkret 

ressursfordeling mellom fakultetene.

4. Styret ber universitetsdirektør etter behov komme tilbake med saker knyttet til EVU og 

senterorganisering.

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag

Styringsordning på institusjonsnivå.

Uh-loven definerer to alternative styringsordninger på institusjonsnivå. Den ene modellen 
betegnes normalmodellen med valgt rektor som arbeidende styreleder og universitetsdirektør 
som styrets sekretær og administrerende direktør. I kjølvannet av Mjøs-utredningen i 2001 og 
Ryssdalutvalget innstilling i 2003, som begge foreslo alternative styringsordninger til 
normalmodellen, ble enhetsmodellen tatt inn i Uh-loven som alternativt til normalmodellen. I 
enhetsmodellen er styreleder ekstern og rektor er styrets sekretær og har universitetsdirektørens 
ansvarsområde som daglig leder. Ifølge Uh-loven kreves det 2/3 flertall for skifte mellom de to 
styringsmodellene.

Alle høringsuttalelsene støtter en videreføring av normalmodellen ved UiA. Noen 
høringsinstanser tolker høringsbrevet slik at universitetsdirektøren tilrådde videreføring av 
denne modellen. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at dette er en feiltolkning, 
Universitetsdirektøren har lagt til grunn for drøfting av de øvrige organisasjonsvalgene at 
nåværende styringsordning videreføres. Dette ut fra at et modellskifte krever tilleggsutredninger 
som bør gjøres mer omfattende enn det et høringsbrev gir grunnlag for. Ut fra at 
universitetsdirektøren er direkte berørt av modellvalget, finner ikke universitetsdirektøren det 
korrekt å gi tilrådning om valg av styringsordning på institusjonsnivå. Hvis styret vedtar 
overgang til enhetsmodellen på institusjonsnivå, vil universitetsdirektøren tilrå at punktene 2-4 i 
forslag til vedtak utsettes.

Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå

Ordningen med viserektorer ble innført i 2007 og ble særskilt gjennomgått i 2011. I en 
kommentar på Innaskjærs peker universitetsdirektøren på statsrådens ønske om styrking av 
koblingen mellom undervisning og forskning, og om dette tilsier noen endringer i 
viserektorordningen. Fakultet for teknologi og realfag foreslår at den ene viserektoren får ansvar 
for innovasjon og industrielt samarbeid, mens den andre viserektoren får ansvar for forskning og 
undervisning. Fellesadministrasjonen foreslår at ansvar for internasjonalisering legges til en av 
viserektorene som alternativ til det delte ansvar som i dag er gjeldende. Ingen av de øvrige 
høringsinstansene foreslår vesentlige endringer i ordningen med viserektorer. 
Universitetsdirektøren finner ikke grunnlag for å foreslå noen endringer i ordningen med 
viserektorer. Innovasjon og nyskapning er en del av den ene viserektors ansvarsområde i dag. 
Dette forhindrer ikke at det nye rektoratet kan komme tilbake til styret med eventuelle 
justeringer i mandat og arbeidsdeling mellom de to viserektorene. 

UiA har følgende faste styrer, råd og utvalg (adhoc-utvalg og fakultetsinterne organer er ikke 
tatt med) som er opprettet og regulert gjennom styrevedtak og/eller lovbestemmelser:

1. Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger
2. Tilsettingsrådet for administrative stillinger
3. Arbeidsmiljøutvalget
4. Klagenemda
5. Skikkethetsnemda
6. Valgstyret
7. Likestillings- og integreringsutvalget
8. Læringsmiljøutvalget
9. Studieutvalget
10. Det sentrale forskningsutvalg (SFU)
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11. Dekanrådet
12. Fakultetsstyrer
13. Styret for lærerutdanningene

Universitetsdirektøren ba i høringsnotatet om eventuelle synspunkter på mandat/ansvar/arbeidsområde 

for disse organer. Bør mandat og sammensetting endres, bør noen eventuelt nedlegges/slås sammen.? 

Universitetsdirektøren gjorde spesielt oppmerksom på et forhold knyttet til SFU og Styret for 

lærerutdanningene. Begge disse organer er i stor grad representativt sammensatt, samtidig som de har 

delegert myndighet i en del saker hvor fakultetene har sterke partsinteresser. Dette gjelder særlig saker 

knyttet til ressursfordeling. Styret for lærerutdanningene har myndighet til å fastsette valgfag i 

lærerutdanningene, som påvirker budsjettfordeling uten at dette styret har ansvar for helheten i 

ressursfordelingen verken på institusjonsnivå eller fakultetsnivå. SFU behandler en del saker hvor 

fakultetene har legitime særinteresser, eksempelvis knyttet til fordeling av budsjettmidler.

Høringsinstansene gir noe ulike tilbakemeldinger til de spørsmål som ble tatt opp i høringsbrevet. Ingen 

fremmer forslag til endringer i de 7 første organene. Universitetsdirektøren finner ikke grunnlag for å 

fremme endringer for disse organene.

Fakultet for humaniora og pedagogikk foreslår Læringsmiljøutvalget kan nedlegges og arbeidsoppgavene 

overføres til Studieutvalget. Universitetsdirektøren minner om at Læringsmiljøutvalget er lovhjemlet og 

finner det lite hensiktsmessig å integrere dette utvalget i Studieutvalget. Fakultetet for humaniora og 

pedagogikk foreslår en endring i studieforskriften og instruksen for fakultetsstyret slik at fakultetsstyret 

kan delegere vedtak om nye emner i eksisterende studier til dekanen. Universitetsdirektøren tilrår at dette 

forslaget vurderes ved neste gjennomgang av studieforskriften, og at det ikke fattes vedtak om en slik 

endring i denne saken. Ut fra dette fremmes i denne saken ingen endringer i fakultetstyrenes mandat og 

sammensetting. Universitetsdirektøren vil også tilrå at ordningen med todelt ledelse på fakultetsnivå og 

at dekaner tilsettes av universitetsstyret videreføres.

Når det gjelder dekanrådet peker noen høringsinstanser at dette organet bør være et mer strategisk organ 

enn det er i dag. Universitetsdirektøren har ingen merknader til dette, men minner om at dekanrådet ikke 

er definert som et beslutningsorgan. Primært er det rektors ansvar å definere rådets funksjon og 

universitetsdirektøren ser ikke behov for å forslå endringer i det organisatoriske mandatet til rådet.

De fleste av høringsinstansene har kommentert sammensettingen og oppgavene til Det sentrale 

forskningsutvalget (SFU). Et klart flertall ønsker å beholde nåværende sammensetting med dekanene, 

dog peker noen på at SFU ikke bør ha saker som gjelder konkret fordeling av ressurser til fakultetene. 

Universitetsdirektøren slutter seg til begge disse forslagene. Universitetsdirektøren slutter seg også til at 

organet skifter navn til Universitetets forskningsutvalg (UF) for å inngå misforståelser i bruken av 

forkortelsen SFU, som er blitt en nasjonal forkortelse for Senter for fremragende utdanning.

Med hensyn til Studieutvalget er det delte synspunkter på sammensettingen. Fakultet for 

samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen mener at dekanene bør sitte i utvalget, som i så fall blir 

representativt sammensatt. Avdeling for lærerutdanning heller også til en slik sammensetting. 

Universitetsdirektøren vil ikke tilrå å endre sammensettingen av Studieutvalget. Dette organet er ikke 

primært et strategisk organ, men et operativt organ for kvalitetssikring av studiesaker med mye relativt 

detaljerte sakspapirer. Universitetsdirektøren ser det som en fordel at et slikt organ ikke er representativt 

sammensatt.  Det strategiske fokuset på studieporteføljen kan drøftes i dekanrådet. Ut fra forslaget om 

navneskiftet på Det sentrale forskningsutvalget er det naturlig at Studieutvalget endrer navn til 

Universitetets studieutvalg (US).
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Når det gjelder det siste organet i oversikten, Styret for lærerutdanningene kommenteres dette i begrenset 

grad i høringsuttalelsene.. Avdeling for lærerutdanning bekrefter at det er noen utfordringer knyttet til 

styrets funksjon, og tilrår at styrets mandat/instruks gjennomgås. Universitetsdirektøren støtter dette.

Fakultetsinndeling

I høringsbrevet var det stilt spørsmål om en sammenslåing av Fakultet for humaniora og pedagogikk og 

Fakultet for kunstfag, videreføring av delingen av Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap i to 

fakulteter, flytting av institutt for pedagogikk til Fakultet for samfunnsvitenskap og flytting av

bioingeniør til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.  I tillegg er også fagområdene 

vernepleie/sosionom, IKT/informasjonsvitenskap pekt på som områder som kunne vært organisert i 

samme fakultet. Et stort flertall av høringsinstansene som uttaler seg om fakultetsinndelingen tilrår at 

nåværende faglig oppdeling opprettholdes. Et unntak er STA, som støtter en sammenslåing av Fakultet 

for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. Fakultet for samfunnsvitenskap er åpen for å 

drøfte en innlemmelse av institutt for pedagogikk, men mener tiden ikke er inne nå. Institutt for 

pedagogikk er åpen for en dialog om sitt fagområdets egenart, men understreker at nåværende 

organisering fungerer godt. Fakultet for humaniora og pedagogikk tilrår at det utredes en sammenslåing 

mellom fakultetet og avdeling for lærerutdanning

Ut fra det gjennomgående ønske fra høringsinstansene å beholde nåværende fakultetsinndeling, finner 

ikke universitetsdirektøren grunnlag for å fremme endringer i denne. Universitetsdirektøren tilrår derfor 

at nåværende fakultetsinndeling, inkludert at delingen av Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap 

opprettholdes for neste styreperiode. Universitetsdirektøren gjør i denne sammenhengen oppmerksom på 

at en permanent økning til 6 fakulteter gir noen administrative merkostnader. Tilsvarende vil 

opprettholdelse av Fakultet for kunstfag som eget fakultet innebære at en går glipp av noe administrativ 

effektivisering.

Når det gjelder senterdannelse og EVU-virksomheten er det etter universitetsdirektørens vurdering ikke 

fremmet noen forslag til organisatoriske endringer som krever styrebehandling i denne saken. Det vil 

være naturlig etter behov å komme tilbake til disse områdene som egne styresaker, eventuelt koblet til 

plan- og strategiarbeidet i neste styreperiode.

Vedlegg
1 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - Høring
2 Høringsuttalelse - Det sentrale forskningsutvalg
3 Høringsuttalelse fra Fakultet for kunstfag
4 Høringssvar Handelshøyskolen ved UiA
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5 Høringssvar Fakultet for samfunnsvitenskap
6 Høringsuttalelse Teknologi og realfag
7 Høringssvar Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
8 Høringssvar Fakultet for humaniora og pedagogikk
9 Høringssvar Avdeling for lærerutdanning
10 Høringssvar - Fellesadministrasjonen
11 Høringsuttalelse - Forskerforbundet
12 Høringsuttalelse  - Parat
13 Høringsuttalelse - STA
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Fra: Det sentrale forskningsutvalget

Til: Universitetsdirektøren

Dato: 9. oktober 2014

Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 – høring
Uttalelse fra Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget drøftet sak om organisering i sitt møte 9. oktober og har 
følgende uttalelse:

Det sentrale forskningsutvalget erkjenner at utvalget ikke er en høringsinstans, men 
mener at det likevel bør kunne ha synspunkter, særlig i forhold til overordnede 
forskningsspørsmål, og at disse videreformidles til den som skal utrede saken til styret.

Utvalget diskuterte saken og både eksterne og interne medlemmer/observatører var 
samlet om følgende momenter:
- Dekaner bør fortsatt være med i Det sentrale forskningsutvalget for å sikre 

strategisk fokus, forankring i fakultetene og kobling mellom strategiske prosesser 
og handling på fakultetsnivå. Det bør vurderes om dekaner også skal sitte i 
studieutvalget.

- Hvis det skal gjøres store endringer i ledelsen av forskningsområdet eller i ledelsen 
av samspill mellom forskning og utdanning, så bør dette utredes grundigere. For 
eksempel vil en endring i viserektorordningen kunne medføre konsekvenser som 
burde utredes. Dagens ordning tydeliggjør likevekt mellom forskning og 
utdanning. Dagens ordning sikrer også at begge kjønn blir representert, samtidig 
som det gis handlingsrom i sammensetning av rektoratet.

På vegne av Det sentrale forskningsutvalget

Dag G. Aasland Simone Heinz
Viserektor Forskningsdirektør
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Fra: 
Fakultet for kunstfag

Til: Tor A. Aagedal
Ledelsen

Dato: 9.10.2014

Sak nr.: 2014/2247

Kopi til:
Elin Gauslaa

Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 - 2019 - Høringsuttalelse fra Fakultet 
for kunstfag
Fakultet for kunstfag har behandlet saken i Fakultetsstyre den 3.september og 8.oktober og 
har følgende bemerkninger til høringen: 

Vi velger å kommentere hvert punkt i høringen: 
1 Styringsordning på institusjonsnivå
Fakultetet følger universitetsdirektørens forslag om å beholde nåværende styringsordning på 
institusjonsnivå. 

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur
2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå.
Fakultetet foreslår å opprettholde ordningen med en viserektor for utdanning og en for 
forskning. I henhold til KDs krav om tettere samarbeid og synergier mellom undervisning og 
forskning foreslår fakultetet at Studiesekretariatet og Forskningssekretariatet slås sammen til 
en enhet. Det er også viktig at det nye sammenslåtte sekretariatet har et sterkere fokus på 
kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og internasjonalisering. 

Når det gjelder faste styrer, råd og utvalg er fakultetet av den formening at de ikke lovpålagte 
utvalg bør vurderes særskilt i etterkant av omorganiseringen. Vi tenker spesielt på 
sammensetningen og mandatet til Styret for lærerutdanning.

Når det gjelder fakultetenes autonomi mener Fakultet for kunstfag at det er viktig å 
opprettholde denne. Samtidig ser fakultetet behovet for en mer samordning av 
spesialistkompetanse på tvers i institusjonen. Vi tenker da spesielt på søknads og 
forskningsstøtte. 

Fakultetsstyrets sammensetting: Fakultetet har ingen bemerkninger til nåværende 
sammensetting. 

2.2 Fakultetsinndelingen
Fakultet for kunstfag understreker viktigheten av å være et selvstendig kunstfakultet. Vår 
egenart som kunstfakultet, kan ikke sammenlignes med andre fakultet ved UiA. Fakultet 
forvalter fagområdene musikk, teater og visuell kunst. Kjernen i virksomheten er skapende 
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Side 2

og utøvende kunstnerisk praksis. Profilen preges også av didaktiske og vitenskapelige 
tilnærminger til kunstfagene. Et viktig moment i fakultetets profil er en tydelig forankring i 
regionens kunst- og kulturliv. Fakultetet fungerer som en aktiv partner for utviklingen av 
regionen, samtidig som kvaliteter fra profesjonell kunstpraksis preger fakultetets faglige 
virke. Fakultetet skaper kvaliteter ved å se fagene i sammenheng, samtidig som vi vokser i 
dialog med UIA, regionen og nasjonale og internasjonale nettverk.

Fakultetet mener det vil være vanskelig å utvikle denne egenarten som et institutt i et fakultet 
sammen med humaniora. Vi er redd for at den kunstneriske profilen, ikke vil få nok 
oppmerksomhet i et tradisjonelt vitenskapelig fundert fakultet. Vi tenker at dersom 
universitetsstyret mener at det er strategisk viktig med en kunstutdanning ved UiA, så må 
dette vises igjen i organisasjonsstrukturen. Fakultetets aktive samfunnsrolle vil også 
tydeliggjøres og gjennomføres med en ganske annen kraft som selvstendig fakultet, enn ved 
å være underlagt humaniora. På den annen side ser fakultetet stor nytte i å samarbeide med 
humaniora, slik vi også samarbeider med andre fakulteter og ikke minst med Avdeling for 
lærerutdanning, hvor kunstfagene tilfører profesjonsstudiene vesentlige kvaliteter og vice 
versa. Hva angår samarbeidet med humaniora er det mye å vinne på å videreutvikle 
Litteratur, film og teaterstudiet. Studiet bør utvikles kvalitetsmessig og bli et studium som vil 
ha sin naturlige videreføring i Master i kunstfag. LFT-studiet bør integreres nærmere i 
Fakultet for kunstfags studieportefølje og samtidig ha et tett samarbeid med Fakultet for 
teknologi og realfag.  

Universitetsdirektøren viser i sitt notat til at flere institusjoner har organisert kunst- og 
humanistiske fag i samme fakultet. Han gir eksempler som UiS, UiB og NTNU. Vår 
kjennskap til disse institusjonene tilsier at det er uheldig for kunstfagene at de ikke er 
organisert i et eget fakultet. I Stavanger ligger Institutt for musikk og dans under Det 
humanistiske fakultet. Miljøet er lite synlig i en nasjonal sammenheng. I Trondheim er 
kunstutdanningene i visuell kunst og musikk plassert i ulike fakulteter. Fagmiljøene ses i 
liten grad i sammenheng. I tillegg synes det å være liten kontakt mellom de kunstneriske og 
de kunstvitenskapelige miljøene ved NTNU (med unntak av musikk).  I Bergen er 
musikkmiljøet organisert som eget institutt under Det humanistiske fakultet. Grieg 
akademiets økonomi blir i disse tider vurdert med spørsmål om å få en ny 
finansieringsmodell enn den nåværende under Det humanistiske fakultet. Faglig og 
organisatorisk ønsker Universitetet i Bergen nå å skille miljøet ut for å bli et eget Fakultet for 
kunst sammen med Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Sistnevnte synes ennå å ønske å 
fortsette som selvstendig høyskole, for slik å beholde den direkte kontakten til departementet. 
I Tromsø er kunstfagene organisert i et eget fakultet. Fakultetet har klare faglige ambisjoner 
både på egne vegne og for landsdelen, samt betydelige økonomiske ressurser.

Universitetsdirektøren bruker også fakultetets størrelse som en forklaring på at vi er et så lite 
fakultet, at vi bør fusjonere med et større. Denne argumentasjonen er vi ikke enig i. I nasjonal 
sammenheng, blant institusjoner som tilbyr kunstfag, er Fakultet for kunstfag en betydelig 
aktør. Vi har i øyeblikket om lag 400 aktive studenter på egne studieprogram (ref. aktive i 
emnemodulen) og over 200 lærerstudenter knyttet til fakultetet.

Universitetsdirektøren mener at et sammenslått fakultet vil kunne arbeide med å 
profesjonalisere og effektivisere administrasjon og støttetjenester. Vi mener at dette arbeidet 
har vi fokus på allerede. UiA bør uavhengig av fakultetsstørrelse, vurdere hvilke 
støttetjenester og administrasjon som bør være organisert ved fakultetene og hva som bør 
være lokalisert i fellesadministrasjonen. Det vil også være mulig at fakultetene deler på 
administrative ressurser i større grad enn det som er vanlig i dag. 
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3. Organisering av administrasjon og fellestjenester
Som vi har nevnt i pkt 2, bør organisering av administrative ressurser gjennomgås. Fakultetet 
mener at spesialisert kompetanse, der en er avhengig av en nærhet og en forståelse med 
fagmiljøet, må være organisert ved fakultetene. Mer generell administrativ kompetanse, kan 
det være fornuftig å organisere i fellesadministrasjonen. Når det gjelder spesialistkompetanse 
som alle fakulteter har samme behov for, for eksempel forskningsstøtte til søknad EU-midler, 
juridisk kompetanse og kommunikasjonsarbeid, bør dette organiseres i en ressurspool for alle 
fakultet. 

Fakultet har også et forslag om å slå sammen studie -og forskningssekretariatet for å sikre et 
bedre fokus på samarbeid mellom utdanning og forskning.
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Til universitetsdirektøren v/Elin Gauslaa

ORGANISERING AV UIA FOR NESTE STYREPERIODE 2015-2019 - HØRING

Høringsuttalelse fra Handelshøyskolen

Høringsbrevet skisserer flere tenkelige strukturelle endringer. Handelshøyskolen har drøftet 

saken i ledermøte og fakultetsstyremøte, men er noe usikker på hvor omfattende 

høringsuttalelse som behøves, da høringsbrevet oppfattes mer som en rutinemessig 

gjennomgang enn som konkrete forslag. Det vises til universitetsdirektørens presisering på 

Innaskjærs. Den avsluttes med at en høringsuttalelse som konkluderer på basis av en 

pro/contra-drøfting ofte står seg bedre enn en konklusjon basert på en ensidig argumentasjon. 

Ja, men strukturelle endringer medfører kostnader fordi det ligger verdier i eksisterende 

organisasjon. Gevinstene kan være større, men dokumentasjonskravet ligger primært hos de 

som ønsker endring. Flere av de skisserte endringene kan få store konsekvenser. De har ikke 

vært utredet og knapt vært diskutert på ledelsesnivå mellom fakultetene og 

universitetsledelsen. En bred pro-contra-argumentasjon virker unødvendig i et kort 

høringssvar i den aktuelle situasjonen. Slik Handelshøyskolen ser det, bør universitetsstyret 

ikke vedta noen større strukturelle endringer uten mer grundig forarbeid, og da eventuelt først 

etter brede konsultasjoner med fagmiljøene.

Kommentaren ovenfor reflekterer ikke en uvilje mot endring. Poenget er at strukturendringer 

bør være godt begrunnet og gjennomdrøftet i organisasjonen før de vedtas. Handelshøyskolen

har selv vist stor vilje og evne til strukturell endringer gjennom inneværende styreperiode, 

ikke minst ved delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i to fakulteter.

Handelshøyskolen bes også om å kommentere et tiltak som ble omtalt i 

universitetsdirektørens innlegg på Innaskjærs 23.09, om hvorvidt integrasjonen mellom 

forskning og undervisning bør styrkes med en form for utvidet mandat til forskergruppene. 

Intensjonen er god, men ulike koblinger mellom undervisning og forskning foreligger 

allerede, og behovene varierer ganske sikkert mellom fakultetene (og instituttene). Den 

viktigste koblingen er uansett på individnivå, gjennom tilsettinger i kombinerte stillinger. Ved 

Handelshøyskolen tilsettes det nesten utelukkende førsteamanuenser og professorer i fast 

stilling. For øvrig er instituttene relativt små. Det virker lite hensiktsmessig å formalisere

strukturelle ordninger med samlet ansvar for både undervisning og forskning i andre organer 

enn instituttene selv. Det kunne fort utfordre linjen fra fakultet til institutt i organisasjonen.

Handelshøyskolen ser ikke grunn til å gå bort fra normalordningen med todelt ledelse på 

universitetsnivå. En antar at det ikke er behov for å kommentere saken ytterligere, siden 

høringsbrevet også forutsetter at UiA fortsetter med normalordningen.

Nasjonale endringer i lærerutdanningene synes å øke verdien av UiAs matrisemodell. 

Handelshøyskolen ønsker på noe sikt å styrke sitt eget bidrag inn i lærerutdanningene, og 
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mener dagens matrisemodell er godt egnet for videre satsing. Den legger mye ansvar for 

oppfølging og gjennomføring på fakultetene. Slik bør det være. Utvidelse av 

myndighetsområdet til styret for lærerutdanning kunne svekke engasjementet. Det anbefales 

ikke. Ordningen med viserektorer har fungert godt, og anbefales heller ikke endret nå.

Delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap anbefales videreført permanent. 

Etableringen av Handelshøyskolen med innflytting i Kunnskapsparken har skapt en helt ny 

giv og glød i fagmiljøet, og resultert i en rekke nye og spennende initiativ. Dette omfatter 

også nye samarbeidsordninger med næringslivet i regionen. Det har i praksis også muliggjort 

betydelig tettere samarbeid og samordning av virksomhet mellom Kristiansand- og Grimstad-

miljøene i Handelshøyskolen.

Handelshøyskolen anbefaler at prøveordningen med delvis felles administrasjon mellom 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen, snarest mulig erstattes av 

normalordningen der hvert fakultet har sin egen fakultetsadministrasjon. Behovet begrunnes 

ikke nærmere her, da det er blitt avdekket og formidlet tydelig til universitetsledelsen på 

annen måte.

Dekanene bør fortsatt møte i Det sentrale forskningsutvalget. Dette er eneste formelle organ 

hvor faglig ledelse i fakultetene faktisk møtes. Handelshøyskolen går også inn for at dekanene

bør ta sete i Studieutvalget for å styrke fakultetenes rolle i arbeid med studiesaker. 

Handelshøyskolen ser ikke at fakultetenes partsinteresser bør hindre at dekanene møter både i 

Det sentrale forskningsutvalget og i Studieutvalget. Inhablitetet er et lite problem i praksis. 

Det forvaltes små økonomiske ressurser i disse utvalgene. Fellesadministrasjonen forvalter 

langt større ressurser enn noen av fakultetene. Det kunne like gjerne hevdes at 

fellesadministrasjonen i enkelte saker har visse partsinteresser. De sentrale utfordringene i 

denne sammenheng handler ikke om partsinteresser eller inhabilitet. De handler om behovet 

for relevant informasjon, koordinering, diskusjoner og innspill av både faglig/vitenskapelig og 

administrativ karakter. Alt dette er med å legge grunnlaget for gode beslutninger. Slik 

Handelshøyskolen vurderer det, gir dagens styringsstruktur alt i alt for svake formelle 

koblinger på faglig side mellom fakultetsnivået og universitetsledelsen.

Fakultetenes relative autonomi bør være minst på dagens nivå. Handelshøyskolen ser ikke noe 

stort problem i at fakultetene velger litt ulike ordninger, eksempelvis mht. ressursfordeling. 

Det er underlig om ikke det ble slik, for behovene varierer. Delingen av Fakultet for økonomi 

og samfunnsvitenskap er et godt eksempel. De to fakultetene ledes i dag av de samme 

personene, men styringen av ressursene varierer likevel noe mellom dem fordi det virker 

fornuftig.

Fakultet fraråder sterkt en sammenslåing av fakultetene for kunstfag og humaniora og 

pedagogikk. Kunstfagenes særpreg og rolle i UiAs profil taler for at kunstfag fortsetter som 

eget fakultet. Kunstfagene kan over tid komme under press på ulike deler som del av et større 

humanistisk fakultet. Det finnes eksempler på dette fra andre norske universiteter.

I forbindelse med delingen av Handelshøyskolen ble det vurdert om Institutt for 

informasjonssystemer burde være med i Handelshøyskolen. Temaet ble drøftet grundig både 
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på institutt og fakultet. Konklusjon var at instituttet skulle være en del av Fakultet for 

samfunnsvitenskap, uten dermed å stenge muligheten for en overgang ved et senere tidspunkt. 

Handelshøyskolen er svært positiv til at Institutt for informasjonssystemer blir en del av 

Handelshøyskolen, dersom en slik beslutning er forankret i instituttet selv. Det lot seg ikke 

gjøre ved etableringen av Handelshøyskolen, og det antas at situasjonen ikke er vesentlig 

endret i løpet av den korte tiden som er gått.

Handelshøyskolen mener det er viktig at UiA styres og ledes i det alt vesentlige gjennom 

fakultets- og instituttstrukturene. Ordninger med forskningssentra eller andre sentra som gis 

styring over større ordinære budsjettmidler, kan på sikt undergrave styringsstrukturen og bidra 

til en mer fragmentert organisasjon. Faglig samarbeid på tvers av fakultetsgrensene kan 

fungere godt med dagens ordninger – og gjør stort sett også det.

Handelshøyskolen driver i dag et masterstudium i industriell økonomi i samarbeid med 

Fakultet for teknologi og realfag. Handelshøyskolen har faglig og økonomisk ansvar for 

driften av studiet, men formelle beslutninger tas i fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og 

realfag. Studiet er strategisk viktig og et kjerneområde for Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon i Grimstad.  Studiet er om mulig enda viktigere for Handelshøyskolen nå, enn det 

var for det tidligere Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Styringsordningen er 

imidlertid svært spesiell, i det at Handelshøyskolen har det alt vesentlige ansvar for studiet, 

men formelle beslutninger tas likevel av et annet fakultet. Handelshøyskolen vil foreslå at det 

vurderes en ordning der formelle beslutninger om studiet må styregodkjennes både i 

Handelshøyskolen og i Fakultet for teknologi og realfag.

Handelshøyskolen tar til etterretning at universitetsdirektøren vil komme tilbake til spørsmålet 

om organisering av administrasjon og fellestjenester, og imøteser samtaler om dette.

9. oktober 2014

Sigbjørn Sødal (dekan, Handelshøyskolen)

Per Sigurd Sørensen (fakultetsdirektør, Handelshøyskolen)
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Til universitetsdirektøren v/Elin Gauslaa 

 

ORGANISERING AV UIA FOR NESTE STYREPERIODE 2015-2019 - HØRING 

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

Høringsbrevet skisserer flere tenkelige strukturelle endringer. Fakultetet har drøftet saken i 
ledermøte og fakultetsstyremøte, men er noe usikker på hvor omfattende høringsuttalelse som 
behøves, da høringsbrevet oppfattes mer som en rutinemessig gjennomgang enn som konkrete 
forslag. Det vises til universitetsdirektørens presisering på Innaskjærs. Den avsluttes med at 
en høringsuttalelse som konkluderer på basis av en pro/contra-drøfting ofte står seg bedre enn 
en konklusjon basert på en ensidig argumentasjon. Ja, men strukturelle endringer medfører 
kostnader fordi det ligger verdier i eksisterende organisasjon. Gevinstene kan være større, 
men dokumentasjonskravet ligger primært hos de som ønsker endring. Flere av de skisserte 
endringene kan få store konsekvenser. De har ikke vært utredet og knapt vært diskutert på 
ledelsesnivå mellom fakultetene og universitetsledelsen. En bred pro-contra-argumentasjon 
virker unødvendig i et kort høringssvar i den aktuelle situasjonen. Slik fakultetet ser det, bør 
universitetsstyret bør ganske enkelt ikke vedta noen større strukturelle endringer uten mer 
grundig forarbeid, og da også eventuelt først etter brede konsultasjoner med fagmiljøene. 

Kommentaren ovenfor reflekterer ikke en uvilje mot endring. Poenget er at strukturendringer 
bør være godt begrunnet og gjennomdrøftet i organisasjonen før de vedtas. Fakultetet har selv 
vist stor vilje og evne til strukturell endringer gjennom inneværende styreperiode, ikke minst 
ved delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i to fakulteter. 

Fakultetet bes også om å kommentere et tiltak som ble omtalt i universitetsdirektørens innlegg 
på Innaskjærs 23.09, om hvorvidt integrasjonen mellom forskning og undervisning bør 
styrkes med en form for utvidet mandat til forskergruppene. Intensjonen er god, men ulike 
koblinger mellom undervisning og forskning foreligger allerede, og behovene varierer ganske 
sikkert mellom fakultetene (og instituttene). Den viktigste koblingen er uansett på individnivå, 
gjennom tilsettinger i kombinerte stillinger. Ved fakultetet tilsettes det nesten utelukkende 
førsteamanuenser og professorer i fast stilling. For øvrig er instituttene er relativt små. Det 
virker lite hensiktsmessig å formalisere strukturelle ordninger med samlet ansvar for både 
undervisning og forskning i andre organer enn instituttene selv. Det kunne fort utfordre linjen 
fra fakultet til institutt i organisasjonen. 

Fakultetet ser ikke grunn til å gå bort fra normalordningen med todelt ledelse på 
universitetsnivå. I dage En antar at det ikke er behov for å kommentere saken ytterligere, 
siden høringsbrevet også forutsetter at UiA fortsetter med normalordningen. 

Nasjonale endringer i lærerutdanningene synes å øke verdien av UiAs matrisemodell. 
Fakultetet har i lengre tid arbeidet for å styrke sitt eget bidrag inn i lærerutdanningene, og 
mener dagens matrisemodell er godt egnet for videre satsing. Den legger mye ansvar for 
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oppfølging og gjennomføring på fakultetene. Slik bør det være. Utvidelse av 
myndighetsområdet til styret for lærerutdanning kunne svekke engasjementet. Det anbefales 
ikke. Ordningen med viserektorer har fungert godt, og anbefales heller ikke endret nå. 

Delingen av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap anbefales videreført permanent. 
Fakultet for samfunnsvitenskap trenger tid etter fakultetsdelingen på å få «satt seg». Det 
arbeides for å styrke samarbeidet over instituttgrensene utover det som var hensiktsmessig før 
delingen. Dette handler både om generell styring og ledelse av fakultetet, herunder også 
administrative strukturer for å understøtte dette, men også om konkret faglig samarbeid innen 
forskning og undervisning (f.eks. innen lærerutdanning). 

Fakultetet anbefaler at prøveordningen med delvis felles administrasjon mellom Fakultet for 
samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen, snarest mulig erstattes av normalordningen der 
hvert fakultet har sin egen fakultetsadministrasjon. Behovet begrunnes ikke nærmere her, da 
det er blitt avdekket og formidlet tydelig til universitetsledelsen på annen måte. 

Dekanene bør fortsatt møte i Det sentrale forskningsutvalget. Dette er eneste formelle organ 
hvor faglig ledelse i fakultetene faktisk møtes. Fakultetet går også inn for at dekanene bør ta 
sete i Studieutvalget for å styrke fakultetenes rolle i arbeid med studiesaker. Fakultetet ser 
ikke at fakultetenes partsinteresser bør hindre at dekanene møter både i Det sentrale 
forskningsutvalget og i Studieutvalget. Inhablitetet er et lite problem i praksis. Det forvaltes 
små økonomiske ressurser i disse utvalgene. Fellesadministrasjonen forvalter langt større 
ressurser enn noen av fakultetene. Det kunne like gjerne hevdes at fellesadministrasjonen i 
enkelte saker har visse partsinteresser. De sentrale utfordringene i denne sammenheng handler 
ikke om partsinteresser eller inhabilitet. De handler om behovet for relevant informasjon, 
koordinering, diskusjoner og innspill av både faglig/vitenskapelig og administrativ karakter. 
Alt dette er med å legge grunnlaget for gode beslutninger. Slik fakultetet vurderer det, gir 
dagens styringsstruktur alt i alt for svake formelle koblinger på faglig side mellom 
fakultetsnivået og universitetsledelsen. 

Fakultetenes relative autonomi bør være minst på dagens nivå. Fakultetet ser ikke noe stort 
problem i at fakultetene velger litt ulike ordninger, eksempelvis mht. ressursfordeling. Det er 
underlig om ikke det ble slik, for behovene varierer. Delingen av Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap er et godt eksempel. De to fakultetene ledes i dag av de samme personene, 
men styringen av ressursene varierer likevel noe mellom dem fordi det virker fornuftig. 

Fakultetet er åpent for å diskutere en mulig innlemmelse av Institutt for pedagogikk når 
behovet måtte melde seg, men en ser ikke at det er klokt nå. Det ville blant annet gi Fakultet 
for samfunnsvitenskap en samling av institutter med svært ulik størrelse hvis ikke noe 
samtidig ble gjort med instituttstrukturen. Forskjellene ville være på samme nivå som i det 
gamle Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, der størrelsen til Institutt for økonomi 
tidvis var et problem. Fakultetsledelsen har vært i samtaler med Institutt for pedagogikk, og 
har ikke inntrykk av at en overgang er ønskelig sett fra dette instituttets side. 

Fakultet fraråder sterkt en sammenslåing av fakultetene for kunstfag og humaniora og 
pedagogikk. Kunstfagenes særpreg og rolle i UiAs profil taler for at kunstfag fortsetter som 
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eget fakultet. Kunstfagene kan over tid komme under press på ulike deler som del av et større 
humanistisk fakultet. Det finnes eksempler på dette fra andre norske universiteter. 

I forbindelse med delingen av fakultetet ble det vurdert om Institutt for informasjonssystemer 
burde være med i Handelshøyskolen. Temaet ble drøftet grundig både på institutt og fakultet. 
Konklusjon var at instituttet skulle være en del av Fakultet for samfunnsvitenskap, uten 
dermed å stenge muligheten for en overgang ved et senere tidspunkt. Fakultetet ser ikke at det 
er kommet inn nye momenter som taler for å endre på dette allerede nå. 

Fakultetet vil også argumentere mot en flytting av fagmiljøet i sosialt arbeid. En stiller seg i 
den forbindelse bak vedlagte uttalelse fra Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Det nevnes 
også at en eventuell flytting av dette fagmiljøet kunne få strukturelle konsekvenser for 
fakultetet. Fakultetet er lite, men har en velegnet instituttstruktur med fire relativt små, og 
ganske jevnstore institutter. Forholdene ligger godt til rette for fortsatt god vekst og utvikling. 
Fakultetet ville bli mindre levedyktig både faglig og økonomisk uten et Institutt for sosiologi 
og sosialt arbeid på dagens nivå. 

Fakultetet mener det er viktig at UiA styres og ledes i det alt vesentlige gjennom fakultets- og 
instituttstrukturene. Ordninger med forskningssentra eller andre sentra som gis styring over 
større ordinære budsjettmidler, kan på sikt undergrave styringsstrukturen og bidra til en mer 
fragmentert organisasjon. Faglig samarbeid på tvers av fakultetsgrensene kan fungere godt 
med dagens ordninger – og gjør stort sett også det. 

Fakultetet tar til etterretning at universitetsdirektøren vil komme tilbake til spørsmålet om 
organisering av administrasjon og fellestjenester, og imøteser samtaler om dette. 

 

9. oktober 2014 
Sigbjørn Sødal (dekan) 
Per Sigurd Sørensen (fakultetsdirektør) 
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Jf. notat fra universitetsdirektøren ang. organiseringen av UiA i neste periode, Org 15 
 
I notatet peker direktøren på at det bør vurderes om det er aktuelt å overføre fagmiljøer mellom 
fakulteter fordi det vil være gunstig for den faglige utviklingen, samarbeid om studier eller «andre 
forhold». Direktøren har spesielt merket seg at det er en del faglig fellesskap mellom utdanningene i 
vernepleie og sosialt arbeid.  
 
Sosialt arbeid defineres som og ser også på seg selv som et samfunnsfag, og har både i dag og 
historisk et nært faglig felleskap med sosiologi. Institutt for sosiologi og sosialt arbeid tilbyr 
bachelorstudier i sosiologi og sosialt arbeid. På disse studieprogrammene er det overlapp mellom per 
i dag 30 studiepoeng, samt samarbeid om og felles emne for bacheloroppgaven. På masteremnet 
(velferdsstudier) er det felles undervisning tilsvarende 50 studiepoeng i nåværende modell. Det er 
altså betydelig samarbeid om utdanningene. I tillegg kommer det faglige fellesskapet knyttet til 
forskningen på instituttet.  
 
Det er et utstrakt forskningssamarbeid mellom ansatte med sosialfaglig og med sosiologisk bakgrunn. 
I samtlige forskningsgrupper på instituttet er det ansatte fra begge fagmiljøene. Forsknings‐
prosjektene som drives på instituttet, involverer også både sosiologer og sosialt arbeid‐forskere. 
Mens det tidligere var slik at sosiologene på instituttet sto for hovedvekten av forskningen, er 
situasjonen nå endret slik at samtlige vitenskapelige ansatte er involvert i forskning og publisering. 
Samarbeidet på tvers av sosiologi og sosialt arbeid har vært en viktig faktor i denne utviklingen. 
Direktøren peker i sitt forslag på mulige synergieffekter ved å organisere sosialt arbeid sammen med 
vernepleien. Han overser imidlertid de betydelige synergieffektene som ligger i samarbeidet mellom 
sosiologien og sosialt arbeid. Det har blant annet bidratt til at fagmiljøet på instituttet i tillegg til de 
ordinært faglig ansatte, p.t. også omfatter tre stipendiater. Ytterligere en stipendiatstilling og en 
postdoktorstilling lyses ut i oktober. Miljøet har også tradisjon for å være gode på ekstern 
finansiering, og det er alle grunner til å tro at den positive utviklingen vil fortsette.  
 
Det faglige fellesskapet mellom sosiologi og sosialt arbeid har lang tradisjon, og går blant annet 
tilbake til en felles opprinnelse ved University of Chicago rundt 1890. Til tross for at de to fagene 
skilte lag fra 1920‐tallet er det fremdeles slik at det er stort sammenfall både i hvilke tema de to 
fagene forholder seg til og forsker på, og når det gjelder metoder og arbeidsmåter i forskning. 
Sosiologien regnes fremdeles som et kjerne‐fagene i sosialt arbeid. Sosiologiens plass i sosialt arbeid 
og forholdet mellom sosiologi og sosialt arbeid er også et tema som vies betydelig oppmerksomhet i 
en rekke publiseringer (liste kan legges fram), og i år (2014) samlet det fjerde internasjonale 
konferansen om dette over 100 deltakere i Los Angeles. Sosialt arbeid er hører inn under 
samfunnsfagene og er organisert sammen med sosiologi ved en rekke høgskoler og universiteter 
både i Norge og internasjonalt.  
 
Det er likevel klart at det både er interessant og relevant å samarbeide med vernepleie, noe vi 
allerede er godt i gang med og som godt lar seg gjøre på tvers av institutt‐ og fakultetsgrenser. I St.m. 
13 om velferdsutdanningene omtales sosialt arbeid, sammen med barnevern og vernepleie som bsv‐
utdanningene. Der pekes det på tema som er felles for de tre utdanningene (som for eksempel 
systemkunnskap og tverrprofesjonelt samarbeid), uten at det nødvendigvis betyr at tilnærmingen i 
undervisningen vil være den samme. Dersom vernepleierutdanningen skulle ønske seg over til 
samfunnsvitenskapelig fakultet, vil vårt miljø selvsagt ikke motsette seg det.  
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Fra: Heidi Kristensen
Fakultet for teknologi og realfag

Til:
Universitetsdirektør Tor Aagedal

Kopi til: 

Dato: 08.10 2014

ORGANISERING AV UIA 2015-2019 – HØRINGSUTTALELSE FRA 
FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

Fakultetet viser til utsendt høringsdokument av 20.08.14 vedr. organisering av UiA for neste 
styreperiode 2015 – 2019.
Fakultet for teknologi og realfag har med stor interesse lest og diskutert dokumentet, og vi 
ønsker med dette å kommentere de punkter vi finner strategisk viktige for UiA og for 
fakultetet.

Fakultetet ønsker:
 To-delt ledelse
 Dekanrådet skal være et mer strategisk organ enn det er i dag
 Styrking av administrasjonen må skje nærmest mulig fagmiljøene
 Fakultetene må høres i forhold til organisering av administrasjonen ved UiA
 ORG15 styrker ikke integrasjonen av Campus Grimstad
 Bioingeniørstudiet må fortsatt tilhøre fakultet for teknologi og realfag
 Kunstfag skal fortsatt være et fakultet.

1. Styringsordning på institusjonsnivå.

Universitetsdirektør har i høringsdokumentet ikke gått inn på en drøfting av 
overordnet styringsordning. Fakultet for teknologi og realfag vil allikevel 
kommentere at vi finner dagens to-delte ledelse som den beste og mest fornuftige 
overprdnede styringsmåten.
En to-delt ledelse er en garanti for at universitetet har en strategisk stabil retning. 
Fakultetet vil imidlertid bemerke at en to-delt ledelse også gir styrke til den 
administrative ledelsen og at den strategiske og akademiske ledelsen ikke er fullt 
så sterk. 
Vi ser at UiA har hatt problemer med å håndtere store strategiske diskusjoner, og 
tror at en løsning er å føre dekanene tettere til rektoratet. Det er et ønske for 
kommende styringsperiode at Rektor velger dekangruppen, og at denne gruppen 
blir den «strategiske ledergruppen» ved universitetet. For å få til dette bør man 
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forskyve valg av rektor og dekaner slik at ny rektor tiltrer og får en reell mulighet 
til å være med på dekanansettelsene.

Fakultetet ønsker at det nedfelles i et styringsdokument at ledergruppa ved UiA er rektor,
dekaner og universitetsdirektør.

2. Intern styrings- og organisasjonskultur

Fakultetet støtter fortsatt tilsetting av dekaner i en underorganisering av fakulteter basert på 
instituttinndeling med tilsatte instituttledere. Man ønsker en videreføring av fakultetsstyret 
som øverste, og eneste, beslutningsnivå på fakultetene.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå.

I neste styringsperiode bør UiA opprette en åremålsstilling som Viserektor for innovasjon og 
Industrielt samarbeid. Innovasjon og verdiskaping er et satsningsfelt i sektoren, og KD vil i 
fremtiden få større fokus på hvordan institusjonene arbeider med innovasjon i sine studier 
(sektormål 3).
KD har i sin tilbakemelding fra etatstyringsmøtet i juni-14, bedt UiA om en refleksjon rundt 
resultatene på innovasjon sett i lys av at UiA selv beskriver seg som en aktiv og tydelig 
samfunnsaktør.
I denne forbindelse mener Fakultet for teknologi og realfag at en viserektor for innovasjon 
og industrielt samarbeid vil være et sterkt signal om at institusjonen tar dette på alvor. 
Dette området trenger også et større fokus fra ledelseshold.
Fakultetet foreslår også at man fortsetter med to viserektorer, og at den andre viserektoren 
blir Viserektor for forskning og undervisning.

Når det gjelder styrer, råd og utvalg mener fakultetet at man bør se på funskjonen til SFU og 
Dekanrådet. Dekanrådet bør være et mer strategisk organ enn det er i dag. Dekanrådet er i 
dag for mye et informasjonsutvekslingssted. Fremover bør Dekanrådet få en mer fremtrende 
plass iforhold til å gi strategiske råd til UiA sitt styre. SFU bør være et mer operativt organ 
kontra Dekanrådet. Sammensetningen av SFU bør også sees på. Det er en god idè å la 
visedekaner for forskning sitte i utvalget. Det er ikke nødvendigvis den beste løsningen å la 
alle dekanene sitte her.

2.2 Fakultetsinndelingen.

Fakultet for teknologi og realfag tror ikke det er hensiktsmessig med mer enn 4-5 fakulteter.
Flere fakulteter vil medføre større ledergruppe og større administrasjon.
Dersom det blir færre fakultetet tilsier dette at man bør se på om bl.a TA og TU sin funksjon 
legges til fakultetene.

2.2.C. Sammenslåing av Fakultetene for kunstfag og humaniora og pedagogikk

Fakultet for teknologi og realfag mener at argumentet i høringsnotatet om at mange andre 
institusjoner har lagt kunstfag inn under Humanistisk fakultet ikke er et argument i seg selv.
Fakultetet mener at Kunstfag bør opprettholdes som eget fakultet bl.a fordi deres 
fagportefølje er spesiell, de har et av institusjonens signaturstudier og flere av fagmiljøene 
hører ikke naturlig inn under et humanistisk fakultet. UiA har tidligere fremhold verdien av å 
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ha et eget kunstfaglig fakultet, og vi mener at dette fortsatt har en stor verdi iforhold til både 
synliggjøring, strategi og tilfang av godt kavlifiserte lærerkrefter. En evt. sammenslåing av 
kunstfag med annet fakultet må uansett utredes med tanke på både faglige synergier, 
økonomiske effekter og organisatoriske endringer/kompeleksitet.

Fakultetet mener det er viktig for UiA at Kunstfag opprettholdes som eget fakultet.

Dersom UiA sitt styre vedtar at Fakultet for kunstfag skal slås sammen med en annen enhet,
ønsker Fakultet for teknologi og realfag en diskusjon om hvilket fakultet det da bør legges 
inn under. Vårt fakultet kan se mange gode muligheter for faglige og organisatoriske 
synergier hvis kunstfag legges inn under oss.
En integrasjon mellom kunstfag og teknologi og realfag er meningsfullt bl.a. fordi vi trenger 
mer kreativ kompetanse inn i våre studier, og kunstfag trenger mer teknologisk kompetanse 
inn i sine studier for å styrke seg i den utviklingen som skjer globalt på den rent teknologiske 
fronten.

2.2.D. Flytting av fagmiljø mellom fakultetene og faglig organisering på tvers av 
fakulteter.

I høringsdokumentet under punkt D, s. 5 står det: «Tilsvarende har UiA av historiske årsaker 
organisert bioingeniør i et annet fakultet enn ved andre institusjoner.»
Fakultet for teknologi og realfag er usikker på hva utsagnet bygger på. I Norge tilbyr 7 
institusjoner bioingeniørutdanning og majoriteten (6 av 7) er lokalisert til 
naturvitenskapelige miljøer, pr. 2014:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA): Fakultet for helsefag, Institutt for
Naturvitenskapelige helsefag
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-helsefag-HF/Institutt-for-naturvitenskapelige-
helsefag/Studier-ved-Institutt-for-farmasi-og-bioingenioerfag

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST): Avdeling for teknologi
http://hist.no/aft/

Høgskolen i Østfold (HiØ): Avdeling for ingeniørutdanning, 
http://www.hiof.no/nor/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-
beskrivelser?displayitem=185&module=studieinfo&type=katalog

Høgskolen i Ålesund (HiÅ): Avdeling for biologiske fag
http://www.hials.no/nor/hials/utdanning/biologiske_fag

Høgskolen i Bergen (HiB): Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for 
bio- og kjemiingeniørfag

http://www.hib.no/om-hogskolen/avdeling-for-ingenior--og-okonomifag/institutt/institutt-
for-bio--og-kjemiingeniorfag/

Norges arktiske universitet (UiT): Det helsevitenskapelige fakultet
http://uit.no/studietilbud?p_dimension_id=88108&studtype=1
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NITO, Bioingrniørfaglig Institutt presenterte i 2014 en visjonær beskrivelse av forventet 
iyvikling inen bioingeniørfaget. I sammendraget (jfr. Nedenfor) pekes det bl.a på viktigheten 
av kompetanse innen nye og spesialiserte høyteknologiske analysemetoder og 
automatiskering. Dette er kompetanse som kun Institutt for Naturvitenskalige fag kan tilby, i 
tillegg til en stadig meir moderne og aktuell instrumentpark.

SAMMENDRAG - FRAMTIDSTRENDER I BIOINGENIØRFAGET 

Dokumentet beskriver bioingeniørfaget slik det er i dag og tar deretter for seg sentrale trender og 
utviklingstrekk som vil påvirke den framtidige utviklingen av bioingeniørutdanning og bioin-
geniørfaget. Bioingeniørutdanning er en treårig universitets-/høgskoleutdanning som fører fram til 
bachelorgrad i bioingeniørfag. Bioingeniører er autorisert helsepersonell og har et selvstendig ansvar 
for forsvarlig yrkesutøvelse. Bioingeniørene utfører det aller meste av de daglige oppgavene samt har 
lederfunksjoner i de medisinske laboratoriene i Norge. De er den desidert største yrkesgruppen i 
sykehusenes medisinske laboratorier. 

Den teknologiske utviklingen fører til et stadig økende behov for bioingeniører med spesialisering. 
Framtidens bioingeniører vil trenge kompetanse innen både nye og spesialiserte høyteknologiske
analysemetoder og automatisering. Økt bruk av pasientnær analysering og pasienters egenmåling vil 
dessuten føre til et økt behov for bioingeniører med kompetanse innen veiledning og opplæring av 
annet helsepersonell og brukere. Det vil også bli større behov for bioingeniører i forvaltning av 
biobanker og innen bioinformatikk.
Ved å koble faglig teknisk og analytisk innsikt med medisinsk kunnskap kan bioingeniørene som 
diagnostiske samarbeidspartnere veilede og bidra til at korrekte analyseresultater leveres til riktig tid 
både på sykehus og i primærhelsetjenesten. 
Bioingeniørutdanningene kan tilpasse seg til framtidens behov for bioingeniørkompetanse ved nært 
samspill med praksisfeltet og ved å følge den teknologiske utviklingen. Det er i tillegg viktig at 
grunnutdanningen kvalifiserer studentene til videre spesialisering og fordypning. Det vil være behov 
for bioingeniører som supplerer bachelorutdanningen med videreutdanning, mastergrad eller ph.d. 
innen de ulike fagområdene, og det er viktig med godt og forpliktende samarbeid mellom 
bioingeniørutdanningene og praksisfeltet når det gjelder behov for videreutdanninger og 
mastergrader.

Fakultet for teknologi og realfag kan ikke se noen tungtveiende grunn til å flytte 
bioingeniørutdanningen til et annet fakultet, da kompetansen innen biokjemiske metoder og 
aktuell instrumentpark er lokalisert til Institutt for naturvitenskapelige fag. Kompetansen lar 
seg vanskelig flytte da den også benyttes i biologiundervisningen. I tillegg inngår felles 
emner i porteføljen til bioingeniør- og biologistudiene. Eventuell flytting betyr å bygge opp 
infrastrukturen på nytt da andre fakultet har lite eller ikke noe bakgrunn innen 
bioingeniørfaget. Dette tar tid og vil være kostbart.

3. Organisering av administrasjon og fellestjenester.

ORG15 nevner ingen særskilte tiltak for å styrke integrasjonen av Campus Grimstad som 
en likeverdig kampus. I Org10G hadde man store ambisjoner om å styrke ledelse og 
samarbeid mellom campusene. Et resultat er at UiA sin ledelse ikke er i daglig kontakt
med de utfordringer som er i Grimstad. For eksempel opplever ledelsen ikke 
konsekvensene av at det studerer ca 3500 studenter i Grimstad i et bygg som er 
dimensjonert for 2500 studenter. Et annet eksempel er manglende integrasjon av 
fellestjenester som internasjonalt arbeid. Det er mange strategiske prosjekt, som Center for 
costal research, Sørlandslab og universitetssykehjem, som ikke får den oppmerksomhet 
som behøves for å bli realisert effektivt. Det må være en likevekt mellom Campus 
Gimlemoen og Campus Grimstad. 
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Fakultet for teknologi og realfag henstiller ledelsen ved UiA om å trekke fakultetene inn i 
arbeidet med å utvikle en bedre administrasjon ved UiA. Dette arbeidet må gjøres helhetlig 
hvor en ser ressurser ved fakultetene og i fellesadministrasjonen under ett. Det er i dette 
arbeidet helt nødvendig å styrke administrasjonen nærmere vår faglige aktivitet.

Frank Reichert Magne Aasheim Knudsen
Dekan Fakultetsdirektør
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Fra: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Til: Tor A. Aagedal
Ledelsen

Dato: 03.10.2014

Sak nr.: 2014/2247

Høringssvar fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -
Organisering av UiA for neste styreperiode

Fakultetsstyret drøftet høringsnotatet i sitt møte 3. september og ga 
dekan fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen fra Fakultet for helse-
og idrettsvitenskap. 

Styringsordning på institusjonsnivå

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker en videreføring av dagens 
styringsmodell, med valgt rektor. 

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur

Når det gjelder styringsordningen internt i fakultetene med 
instituttledermandatene har fakultetet erfart at det kan være behov for 
en personalleder med formelt ansvar under instituttledernivå på de 
største instituttene. Når instituttene overstiger 20-30 personer kan det se 
ut til at det blir for mange å ha direkte lederansvar for. Dette ønsker 
fakultetet å komme tilbake til med nærmere vurderinger når fakultetet 
har drøftet den interne organiseringen grundigere.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå

Fakultetet har ikke kommentarer til viserektorordningen.

Når det gjelder matriseorganiseringen av lærerutdanningene har fakultetet i hovedsak 
gode erfaringer med dette. Det må likevel sees nærmere på mandat for styret for 
lærerutdanningene og beslutninger med økonomisk betydning for fakultetene. Dette 
fungerer ikke tilfredsstillende i dagens ordning. 
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Fakultetet mener ordningen med et sentralt forskningsutvalg – SFU -  hvor dekanene 
er representanter for fakultetene bør fungere som et strategisk råd med rom for å ta 
opp forskningsstrategi og andre saker  av prinsippiell betydning.  SFU bør ikke ha 
saker som gjelder konkret fordeling av ressurser til fakultetene. En kan ikke se at det 
ville være mer hensiktsmessig om det var en annen representant fra hvert fakultet i et 
sentralt SUF enn dekan, og beholde resurssfordelingssakene i SFU  Også andre 
fakultetsrepresentanter vil naturlig ha interesse i å ivareta eget fakultet, eventuelt eget 
fagmiljø, selv om de ikke har et styrevedtatt mandat til å gjøre det. Ressursfordeling 
mellom fakultetene bør gjøres av styret – og det bør være minst mulig små «potter» 
til fordeling via ulike spesialordninger. 

Fakultetet har ikke forslag til endringer av fakultetsstyrets sammensetning. Fakultetet 
har gode erfaringer med både den eksterne representasjonen og den intern/eksterne.

2.2 Fakultetsinndelingen

D Flytting av fagmiljøer mellom fakulteter og faglig organisering på tvers av 
fakulteter

Direktøren peker helt riktig på at sosionom- og vernepleierutdanningen har en del 
faglig fellesskap og i rammeplanen er det ett år som er felles i disse to utdanningene. 
Vernepleierutdanningen har også faglig felleskap med sykepleie. En felles 
organisering bør derfor eventuelt ta utgangspunkt i at alle disse tre fagmiljøene 
organiseres sammen. Det vil sannsynligvis kunne bidra til bedret samordning dersom 
disse fagene er i samme fakultet- Det må understrekes at det bør legges opp til faglig 
samarbeid uavhengig av fakultetstilknytning og at disse to miløene allerede er i gang 
med dialog om hvordan det faglige samarbeidet kan styrkes. 

Fakultetet har forståelse for at sosionomutdanningen også har faglig fellesskap med 
de samfunnsvitenskapelige fagene. 

Det er også skjæringspunkter mellom både sykepleie-, ernærings- og idrettsfagene 
i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og bioingeniørfaget. Det er spennende 
muligheter faglig dersom disse miljøene samles. Også her må det undertrekes at det 
bør legges opp til godt samarbeid uavhengig av fakultetsinndeling. 

Senterdannelser er krevende organisatorisk. Dette er likevel organisatoriske spørsmål 
som kan vurderes tidsmessig noe mer uavhengig av fakultets- og 
instituttorganiseringen. Det kan løpende vurderes om noen sentre blir så store og 
komplekse at UiA er tjent med at de organiseres utenom fakultetsstrukturen. Slik 
situasjonen er nå ser ikke fakultetet at det er tilfelle for noen av de sentrene Fakultetet 
for helse- og idrettsvitenskap er involvert i. 

UiA må avklare hvor mye det skal satses på EVU og ha en klar visjon om hva UiA 
vil med EVU.  Etter fakultetets mening fungerer EVU- organiseringen godt slik det er 
nå, med dedikerte EVU-medarbeidere i det enkelte fakultet. En ser at det er en 
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utfordring når det gjelder lærerutdanningene og det bør derfor vurderes om det også 
for læreutdanningene bør være noen som har et administrativt ansvar for EVU, enten 
knyttet til avdeling for lærerutdanning eller til et fakultet.  
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Dato: 20.10.2014
Deres ref.:  
Vår ref.:  

Saksbehandler: Birte Simonsen

[E-post]

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand
Direkte tlf: 

ORGANISERING 2015-19. 
Høringsuttalelse fra Avdeling for lærerutdanning

Avdelingens uttalelse følger punktvis universitetsdirektørens oppsett. Vi har imidlertid ikke 

kommentert alle områdene og har valgt i særlig grad å gå inn på de forholdene som angår 

lærerutdanningene. 

1. Styringsordning på institusjonsnivå

Avdelingen støtter videreføring av den såkalte normalmodellen, og deler direktørens argumentasjon.

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur.

Helt fra opprettelsen av avdelingen i 2007 og den forsterkede matrisen i 2011, har vi pekt på 

utfordringer av strukturell art. Kompleksiteten i avdelingens oppgaver er økende, og i diskusjonene 

blant de ansatte stilles det spørsmål om matrisen i sin nåværende form er god nok. Det er imidlertid 

ikke enighet om utfordringene vi står overfor skyldes matriseorganiseringen, eller om det er forhold 

som vil eksistere uavhengig av organisering. Nå er ikke matrisen i seg selv et høringstema i denne 

runden, men uansett befinner vi oss i en situasjon der noe grep må foretas. Fra 2007 og frem til nå 

har fakultetenes økte autonomi ført til større ulikheter mellom dem, slik direktøren også påpeker, og 

prioritering av fakultetsinterne behov kan gå ut over ansvaret de er tillagt for lærerutdanning. Det er 

ikke alltid slik at gode ord om lærerutdanningenes betydning følges av praktisk handling. 

Vi vil rette oppmerksomheten mot begrepet programansvar, som er det oppdraget studielederne på

Avdeling for lærerutdanning er tildelt. Det må foretas en gjennomgang av i hvilken grad dette 

innebærer en innflytelse over disposisjoner som gjøres på fakulteter og institutter. Det er også behov 

for tydeligere linjer internt på fakultetene og instituttene om hvem som til daglig skal håndtere faglig 

utvikling og ivareta kontakten inn mot avdelingen

Med det store trykket som har vært på reformer de siste årene, har studielederne stått overfor mange 

situasjoner der utvikling og implementering har vært avhengig av velvilje fra fakultetene, og der 

fulle arbeidsplaner ofte har vært brukt som argument for manglende deltakelse. Det har vært behov 

for en rekke fag- og arbeidsgrupper, og det har vært knyttet usikkerhet fra begge hold om dette er 

noe fakultetene er forpliktet til, eller om det må foretas en form for «kjøp».  Et grunnleggende 
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spørsmål som må avklares, er hvilke ytelser som kan forventes ut fra tildelingen som gis til 

fakultetene. Vi foreslår at det nedsettes et utvalg som kan gå dypere inn i denne problematikken.

I tillegg kommer deltakelse i organer knyttet til kvalitetssikringssystemet, der det også kan synes 

som vi i litt for stor grad er avhengige av velvilje fra fakulteter/institutter. Vi har også signalisert 

behovet for å formalisere deltakelsen i ansettelsesprosesser på fakultetene, da disse i høy grad er med 

på å påvirke kvaliteten i utdanningene.

Noe av den samme argumentasjonen knyttes til samarbeidet med fellesadministrasjonen. Generelt 

føres det en god dialog mellom de ansatte på avdelingen og i fellesadministrasjonen, men det 

signaliseres også her behovet for en grenseoppgang i forhold til oppgaver - og en 

forventningsavklaring.

I alle avdelingens diskusjoner opptrer også den fysiske plasseringen som en faktor. Kongstanken om 

et eget hus for lærerutdanning, har vist seg ikke helt å slå til. Selv om den fysiske avstanden er 

overkommelig, skapes en mental følelse av avstand.

2.1 Organisering av rektorat, styrer og råd, institusjonsnivå

Når det gjelder viserektorenes portefølje, ser vi ikke umiddelbart løsninger som er bedre enn dagens. 

Men vi vil anbefale at oppgavefordelingen ses nærmere på ved neste tilsetting. Vi spør også hvor 

ansvaret for internasjonalisering ligger. 

Vi har ingen sterke synspunkter på omorganisering av utvalgene som er listet opp. Dessuten er flere 

av dem, som direktøren skriver, styrt av lover og forskrifter. Vi vil likevel påpeke at det er behov for 

en styrket formidling av hvilke ansvarsoppgaver de ulike utvalgene har og hvilke saker som 

behandles. Til tross for at de er av stor betydning for institusjonen, lever mange av utvalgene i stor 

grad sitt eget liv.

Når det gjelder SFU, mener vi det er mest hensiktsmessig at dekanene har sete der. Vi heller også til 

at det samme bør vurderes i Studieutvalget. Det er viktig at dekanene har gode arenaer for samspill, 

spesielt fordi autonomien i fakultetene er økende.

Vi vil særskilt kommentere LU-styret og også føye Forum for lærerutdanning til rekken av utvalg. 

Arbeidet knyttet til disse organene henger sammen med de utfordringene som er løftet frem i punkt 

2.

Ved gjennomgangen av organisasjonen i 2011 ble en styrket matrise vedtatt. Styrkingen innebar at 

det tidligere avdelingsstyret ble erstattet med et fakultetsoverskridende styre, ledet av viserektor for 

utdanning. Det var blitt påpekt et behov for større slagkraft inn i fakultetene. Det er riktig å si at det 

nye styret har hatt en positiv virkning på kommunikasjonen mellom fakultetene og avdelingen når 
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det gjelder utveksling av informasjon. Problemet er å få etablert styret som et reelt vedtaksorgan. 

Som direktøren påpeker, kan det oppstå en form for lojalitets/habilitetsproblemer hvis LU-styret 

fatter vedtak som for eksempel får innflytelse på fakultetenes økonomiske disposisjoner. Vi mener 

styret må kunne fatte strategiske vedtak og vedtak som angår kvaliteten i utdanningene, og også 

kunne gi pålegg til fakultetene. Men her vil en også støte på problemer med grenseoppgang. 

Vi vil anbefale en gjennomgang av styrets mandat/instruks for å sjekke ut mulighetsområder.

Forum for lærerutdanning har siden det ble etablert i 2007 endret karakter. Fra å være et åpent 

diskusjonsforum for lærerutdannere, er det nå blitt en møteplass mellom studieledere og 

instituttledere. Studielederne har uttrykt et behov for et slikt forum, både for diskusjon og for å sikre 

at informasjon om beslutninger og endringer kommer frem til de faglige utøverne. Vi ser at 

instituttlederne i ulik grad prioriterer å møte frem. Derfor er det også stilt spørsmål om de er den 

riktige målgruppen for de diskusjonene som finner sted og for den informasjonen som skal ut. 

Studiekoordinatorer og studiekonsulenter uttrykker ofte et behov for å komme tidlig inn i prosesser 

og være i tett dialog med avdelingen. 

2.2. Fakultetsinndelingen

Vi anbefaler ingen endringer av den nåværende fakultetsorganiseringen uten en omfattende drøfting 

av konsekvenser. Hvis en slik drøfting skal igangsettes, bør også matriseorganiseringen av 

lærerutdanning inngå som et ledd. Sett fra Avdeling for lærerutdanning i den nåværende 

matriseorganiseringen, er ikke sammensetningen av fagområder det viktigste. Det som er avgjørende, 

er bevisstheten omkring ansvaret for lærerutdanning, slik vi har påpekt i de foregående punktene.

Vi vil imidlertid knytte en kommentar til punkt D som omhandler faglig organisering på tvers av 

fakulteter på tre viktige områder: 

1. Undervisning på tvers av profesjoner

Det er nå igangsatt et arbeid om undervisning på tvers av profesjonsutdanningene, Profund, der også 

SSHF deltar. Samarbeidet er opprettet etter sterkt ønske fra både fagmiljøer og studenter. Det 

arbeidsfeltet studentene skal ut til, forutsetter en tverrprofesjonell forståelse. Samarbeidet er ikke 

tenkt formalisert som et senter, og det er heller ikke tenkt knyttet til et bestemt fakultet, men det 

forutsettes avsatt en ressurs for koordinering og deltakelse i en arbeidsgruppe. Vi vil sterkt anbefale 

denne etableringen.

2. EVU

Direktøren peker på de tverrfakultære utfordringene knyttet til EVU, og nevner spesielt lærerfeltet. 

Behovet for en god løsning på dette haster, og strømmen av midler er økende ved regjeringens siste 

satsing "Lærerløftet". Direktøren stiller spørsmål om det er tilstrekkelig med administrative 

samordninger. Vi mener det må ligge en solid administrativ struktur til grunn, men det bør også 

knyttes faglige utviklingsressurser inn mot EVU-arbeidet. I de nye prosjektene som lanseres, som for 
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eksempel ungdomstrinnsatsningen, er det ikke lenger bare snakk å holde kurs og så trekke seg tilbake 

til universitetet igjen. Det forutsettes tett samarbeid med skolene over tid, og det er også en 

forutsetning at erfaringene fra arbeidet skal føres tilbake til undervisningen i lærerutdanningene. 

3. Organisering av administrasjon og fellestjenester rettet mot studentene

Avdelingen ønsker å peke på et forhold som gjelder organisering av det man kan kalle støttetjenester 

for studentenes læring og utvikling. I den mangfoldige studentgruppen som vi i dag finner ved 

universitetet, er det langt flere studenter enn de som oppsøker Ressurssenter for tilrettelegging, helse 

og mestring, som har behov for støtte i studiene. Mange av dagens studenter trenger systematisk 

opplæring og veiledning i akademisk skriving, digital kompetanse, kildekritikk, opphavsrett og 

informasjonskompetanse for å nevne noen sentrale områder. En del av disse behovene dekkes av 

innholdet i undervisningen som gis i de ulike utdanningene, men mye tyder på at mange studenter 

trenger mer veiledning og støtte på disse områdene enn det som den enkelte faglærer er i stand til å 

gi gjennom ordinær undervisning. Dette er trolig bakgrunnen for at en rekke andre institusjoner 

systematiserer tilbudet om «læringsstøtte» på andre måter enn tidligere. Universitetet i Oslo og 

Universitetet i Bergen er for eksempel i gang med å opprette egne sentre for akademisk skriving.

Vi vil foreslå at man vurderer å opprette et læringssenter/ et pedagogisk utviklingssenter for 

studenter ved UiA, hvor man samler slike støttetjenester for studentene. I tillegg til å heve kvaliteten 

på studentenes læringsmiljø, mener vi et slikt tilbud vil kunne få avgjørende betydning for å redusere 

strykprosent, øke gjennomføringsgraden og redusere antall tilfeller av fusk.

Kristiansand 9. oktober 2014

Med hilsen
Birte Simonsen

Side�183



Side�184



Side�185



Side�186



Side�187



FORSKERFORBUNDET VED
UNIVERSITETET i Agder

-

Høringsuttalelse om 
«Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019»

Denne uttalelsen sendes fra lokallagsstyret i Forskerforbundet ved UiA.

Innledningsvis ønsker Forskerforbundet å bemerke at det er kommet to høringer som 
henger sammen med hverandre.  Høring: Organisering av UiA for neste 
styreperiode 2015-2019 og Høring: Gjennomgang av UiAs studieportefølje -
forslag om nedlegging og styrking av studieprogram. På noen områder er det
vanskelig å skille disse høringene fra hverandre 

l. Styringsordning på institusjonsnivå.
Forskerforbundet mener at normalmodellen der rektor er valgt leder støtter opp om at 
ansattdemokratiet videreføres og fortsatt har en plass i akademia. Valgordningen 
styrker demokratiske prosesser og medbestemmelse for ansatte og studenter ved 
Universitetet i Agder. Videre vil valg av rektor gir rektorrollen legitimitet. Valg 
skaper også en situasjon der ulike kandidater må stå fram med en profil for hvordan 
hun/han ønsker at institusjonen skal utvikle seg.

2. Intern styrings- og organisasjonsstruktur
Dagens praksis med ledermøter på fakultetsnivå representerer en viktig arena for 
saksbehandling og diskusjon før lederes beslutninger og innstillinger til beslutninger fattet av 
styrene. I praksis innebærer dette at når saker drøftes etter Hovedavtalen, kan utredning og 
beslutning allerede være fattet. Tillitsvalgte får ofte begrunnelsen for leders standpunkt at 
"saken har vært oppe i ledermøtet", og det skal mye til for at standpunkt blir endret. Dette 
representerer en svekkelse av bedriftsdemokratiet og Hovedavtalens intensjon om 
medbestemmelse. UiA bør utrede tiltak som øker medbestemmelse gjennom 
organisasjonenes innflytelse overfor lukkede lederfora.

2.2. Fakultetsinndelingen

Flytting av Institutt for Pedagogikk til Fakultet for Samfunnsvitenskap. 
Teknologisk utvikling, inkludert i digitale læringsformer, er en generell drivkraft for 
endringer i arbeidsprosesser og berører alle sider ved universitetet. Slike 
teknologiske endringer med individuelle, organisatoriske og sosiale konsekvenser, 
m.m. er ivaretatt av andre institutter og representerer ikke Institutt for Pedagogikk 
sitt primære kompetanseområde. Det at utviklingen i digitale læringsformer har  
konsekvenser for framtidig utdanning, bør ikke være tilstrekkelig til å flytte Institutt 
for Pedagogikk til samfunnsvitenskap. Premisset som legges til grunn om at 
teknologisk utvikling i digitale medier er så viktig at det bør medføre flytting, vil 
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også måtte medføre at Institutt for Pedagogikk gis rom til å bygge opp sitt eget 
fagmiljø omkring digitale løsninger. Dette vil skape konkurrerende faglig aktivitet til 
dagens to institutter som har sine kjerneområder omkring digital, teknologisk 
utvikling, dvs. Institutt for IKT og Institutt for informasjonssystemer. En mer logisk 
løsning vil være å utvikle en matriseorganisering for å kunne trekke inn digital 
spisskompetanse som gjør Institutt for Pedagogikk bedre rustet til å forstå muligheter 
og konsekvenser for pedagogisk aktivitet.

Flytting av fagmiljø mellom fakultetene.
Det tar tid å bygge opp gode fagmiljøer og arbeidsmiljøer. Noen institutter beskrives 
som produktive nettopp på grunn av sitt gode og inkluderende arbeidsmiljø. Endring 
er risikofylt, og argumentene bør derfor vurderes opp mot konsekvenser for 
arbeidsmiljøet. Utfordringene i arbeidsmiljøet ved UiA vil trolig ikke bli endret til 
det bedre gjennom å splitte fagmiljøer. Faglig overlapping mellom institutter kan 
løses gjennom matriseorganisering, som vi ser i lærerutdanningen. Dette er også 
krevende, men trolig både mindre krevende og risikofylt for fagmiljøet enn 
oppsplitting og flytting.  

Med bakgrunn i dette vil vi argumentere for viktigheten av at Fakultet for Kunstfag 
forblir et selvstendig kunstfakultet. Kjernen i virksomheten er skapende og utøvende 
kunstnerisk praksis. Profilen preges også av didaktiske og vitenskapelige 
tilnærminger til kunstfagene.  Et viktig moment i fakultetets profil er en tydelig 
forankring i regionens kunst- og kulturliv. Fakultetet fungerer som en aktiv partner 
for utviklingen av regionen, samtidig som kvaliteter fra profesjonell kunstpraksis 
preger fakultetets faglige virke. Fakultetet skaper kvaliteter ved å se fagene i 
sammenheng, samtidig som vi vokser i dialog med UIA, regionen og nasjonale og 
internasjonale nettverk.
I en eventuell sammenslåing med Hum/Ped, vil det være utfordrende/umulig (?) 
utvikle denne egenarten som et institutt i et fakultet sammen med humaniora. For vil 
den utøvende kunstneriske profilen få nok oppmerksomhet i et tradisjonelt 
vitenskapligfundert fakultet? Vi tenker at dersom universitetsstyret mener at det er 
strategisk viktig med en kunstutdanning ved UiA, så må dette vises igjen i 
organisasjonsstrukturen. 

Universitetsdirektøren bruker fakultetets størrelse som en forklaring på at et så lite 
fakultet bør fusjonere med et større.  Denne form for argumentasjon deler ikke 
Forskerforbundet. Egenarten som kunstfakultet, kan ikke sammenlignes med andre 
fakultet ved UiA. I nasjonal sammenheng, blant institusjoner som tilbyr kunstfag, er 
Fakultet for kunstfag en betydelig aktør. Fakultetets egenart tilsier at det i svært liten 
grad har sammenfallende og komplementære fagområder med 
Humaniora/Pedagogikk. 
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3. Organisering av administrasjon og fellestjenester

Organiseringen av administrasjon og fellestjenester vil til en viss grad kunne være 
en konsekvens av hva som skjer med fakulteter/LU. Det er derfor viktig at 
medbestemmelse og opplegg for medvirkning når det gjelder organiseringen av 
Fellesadministrasjonen og andre administrative tjenester ivaretas.

Avsluttende bemerkninger:

Innledningsvis peker Forskerforbundet på at det er et annet 
høringsdokumentet som er sendt ut. I dette vurderes det at parallelle 
studieprogram bør vurderes samlokalisert

UiA har fire studieprogram som tilbys parallelt på begge campuser. Det 
argumenteres for at studieprogrammer derfor skal slås sammen. Dette gjelder:

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 Bachelorprogram i sykepleie

Handelshøyskolen
 Bachelorprogram i økonomi og administrasjon

Avdeling for lærerutdanning
 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 Barnehagelærerutdanning

I påvente av strukturmeldingen for UH sektoren som kommer i 2015, er Universitetet 
i Agder så vidt ferdig med fusjonsutredningen mellom UiA og HiT. Dette var en 
sammenhengende tung og energitappende prosess. Forskerforbundet oppfordrer 
universitetstyret å vurdere at universitetsorganisasjonen får ro til å arbeide med å 
bygge gode fag/forskningsmiljøer, og ikke bidra med tidstyver som tar bort fokus fra 
primæroppgavene. Sammenslåinger/endringer av fagmiljøer som ikke er vurdert ut 
ifra faglig kvalitet er eksempler på slike tidstyver. 

Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
8.oktober 2014

v/John Olav Bjørnestad
Hovedtillitsvalgt
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Fra: Parat ved Universitetet i Agder

9.10.2014

Til: Elin Gauslaa

Kopi: Universitetsdirektør Tor A. Aagedal

Høringsuttalelse om «Organisering av UiA for neste styreperiode 2015 – 2019»

Styringsordning på institusjonsnivå
Vi støtter en videreføring av normalmodellen. Så lenge rektor er ansatt på åremål med valg hvert 4. år,
vil det være fornuftig å fortsette med dagens styringsordning framfor å gå over til enhetsmodellen med 
ekstern styreleder.

Intern styrings- og organisasjonsstruktur
Parat ser det som viktig å bli tatt med på drøftinger i hht Hovedavtalen før beslutninger tas. Dette 
oppleves som tilfredsstillende på sentralt nivå, men når man kommer ut på fakultetene, ser vi at 
avgjørelser ofte blir tatt på ledermøter hvor tillitsvalgte ikke er representert, selv om det formelle 
beslutningsnivået på fakultetene er Fakultetsstyret.  

Organisering av rektorat, styrer og råd på institusjonsnivå
Parat har registrert en del uro og bekymringer blant våre medlemmer i forbindelse med «UiA-HiT» 
saken, og ønsker nå størst mulig forutsigbarhet og stabilitet rundt organiseringen på institusjonen. I 
tillegg venter vi på SAKS utredningen fra Kunnskapsdepartementet. Vi støtter derfor dagens modell 
slik den fremstår med oppnevnte utvalg og råd. Som arbeidstakerforening er vi opptatt av å bli 
representert i de nødvendige fora for å kunne ivareta de ansattes rettigheter i hht Hovedavtalen.

Fakultetsinndelingen
Våre medlemmer ønsker en fortsatt deling av Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap i neste 
styreperiode. Parat ser det som nødvendig å poengtere at det med dette vil fremtvinge seg behov for to 
separate administrasjoner. Det å betjene to ulike fakultet har ført til noen praktiske problemer som vi 
først har oppdaget i ettertid av delingen.

Når det gjelder flytting av Institutt for pedagogikk til Fakultet for samfunnsvitenskap ser vi ikke den 
store fordelen med dette nå. Ifølge våre medlemmer fungerer samarbeidet mellom humaniora og 
pedagogikk svært godt i dag. Pedagogikk omfatter like mye et humanistisk fagområde som et 
samfunnsvitenskapelig. Vi kan heller ikke se at det vil være noen fordel å slå sammen Fakultetene for 
kunstfag og humaniora/pedagogikk. 

Vi ser allikevel at flytting av fagmiljø mellom fakultetene noen ganger kan være positivt når man har 
fagmiljøer som naturlig hører sammen. Vi poengterer likevel viktigheten av at det legges til rette for 
faglig organisering på tvers av fakulteter, der dette er formålstjenlig. Samarbeid på tvers kan gi store
synergieffekter. I tilfellet ved at Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen samarbeider 
om masterstudium i industriell økonomi ser vi at det å ha fokus på innovasjon og entreprenørskap to 
steder kan få større effekt, enn at ett fakultet skal ha dette alene. Vi støtter modeller som fører til 
samarbeid mellom fakultetene framfor flytting av fagmiljø der dette er mulig.

En arbeidstakerorganisasjon i YS
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EVU er et viktig satsingsområde, og det er viktig at man utnytter den kompetansen vi nå har 
opparbeidet og lærer av hverandre – spesielt av de som har lykkes med dette. Hvorvidt dette skal 
organiseres sentralt, eller ute på enhetene har vi ikke tatt stilling til.

Organisering av administrasjon og fellestjenester
Parat organiserer hovedsakelig teknisk-/ administrativt ansatte, og er svært opptatt av at denne gruppen 
blir sett i sammenheng med framtidig organisering av universitetet. Ut fra erfaringene med delingen av 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har vi sett at det er oppstått et behov for delt 
administrasjon etter en tid. Dette er erfaringer som kan være nyttig å ta med seg i framtidige planer. Vi 
ber derfor om at administrativ organisering bør være kjent ved fastsetting av den faglige 
organiseringen.

Parat ved Universitetet i Agder

Lillian Egelandsaa
Hovedtillitsvalgt 
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STA 
!!
Universitetet	  i	  Agder	  
Styret	  !
Deres	  ref.:	   Elin	  Gauslaa	   	   Vår	  ref.:	   Ruben	  Haugland	   	   Dato:	   9.10.2014	  !! !
Høringsu2alelse	  –	  Organisering	  av	  UiA	  for	  styreperioden	  2015-‐19	  !!
Styringsordning	  på	  ins.tusjonsnivå  
Studentorganisasjonen	  legger	  @l	  grunn	  at	  demokra@ske	  prosesser	  og	  muligheten	  @l	  reel	  påvirkning	  blant	  
både	  studenter	  og	  ansaFe	  er	  et	  av	  de	  vik@gste	  prinsippene	  i	  styringene	  av	  en	  utdanningsins@tusjon.	  
Uavhengig	  av	  om	  UiA	  fortseFer	  med	  den	  modellen	  vi	  har	  i	  dag,	  eller	  en	  enhetsmodell,	  er	  det	  vik@g	  at	  
alle	  parter	  ved	  Universitetet	  høres	  i	  prosessen	  frem	  mot	  det	  endelige	  valget	  av	  rektor.	  Både	  studenter	  og	  
ansaFe	  må	  sikres	  en	  reel	  mulighet	  @l	  å	  påvirke	  beslutningen	  av	  hvem	  som	  skal	  styre	  organisasjonen	  på	  
daglig	  basis.	  !
Studentorganisasjonen	  ønsker	  at	  Universitetet	  skal	  fortseFe	  dagens	  ordning	  med	  normalmodellen.	  Vi	  
mener	  at	  det	  er	  med	  denne	  modellen	  en	  størst	  del	  av	  organisasjonen	  blir	  hørt.	  Studentorganisasjonen	  
mener	  at	  organisasjonen	  sikres	  størst	  sannsynlighet	  for	  @llit	  @l	  sin	  leder	  med	  valgt	  rektor	  som	  styreleder	  
og	  Universitetsdirektøren	  som	  daglig	  leder.  
Studentorganisasjonen	  understreker	  likevel	  at	  vi	  ikke	  er	  fremmet	  for	  å	  utrede	  mulighetene	  for	  innføring	  
av	  en	  enhetsmodell,	  men	  at	  deFe	  s@ller	  strenge	  krav	  @l	  hvordan	  en	  eventuell	  @lsetningprosess	  skal	  
foregå.	  Sammensetning	  av	  det	  utvalg	  som	  har	  ansvaret	  for	  å	  faFe	  beslutning	  i	  en	  @lsetningprosess	  må	  
gjenspeile	  dagens	  vek@ng	  av	  stemmer	  ved	  rektorvalg.	  !
Intern	  styrings-‐	  og	  organisasjonsstruktur  
Studentorganisasjonen	  mener	  dagens	  ordning	  med	  dekan	  @lsaF	  av	  Styret	  bør	  videreføres.	  Fakultetene	  
må	  sikres	  faglig	  autonomi,	  men	  Studentorganisasjonen	  eFerlyser	  klarere	  og	  sterkere	  strategisk	  ledelse,	  
blant	  annet	  fra	  Styret.	  DeFe	  kan	  sikres	  gjennom	  prosesser	  hvor	  fagmiljøene	  er	  med	  å	  påvirke	  valg	  av	  
dekan,	  men	  den	  endelige	  @lseNng	  skjer	  av	  Styret.	  Studentorganisasjonen	  mener	  det	  også	  vil	  være	  
enklere	  å	  takle	  situasjoner	  med	  mangel	  på	  egnede	  kandidater	  ved	  @lseNng	  fremfor	  valg	  av	  dekanatet.	   
 
Selv	  om	  dets	  eksistens	  ikke	  er	  foreslåF	  endret	  gjennom	  høringsbrevet	  ønsker	  Studentorganisasjonen	  å	  
påpeke	  et	  ønske	  om	  å	  bevare	  dagens	  ordning	  med	  dekanråd.	  Studentorganisasjonen	  mener	  at	  
dekanrådet	  fungerer	  godt	  som	  en	  del	  av	  Universitetets	  ledelse.	  Vi	  ønsker	  likevel	  å	  ytre	  et	  ønske	  om	  at	  
dekanrådet	  i	  større	  grad	  enn	  i	  dag	  skal	  bli	  taF	  inn	  som	  et	  rådgivende	  organ	  @dligere	  i	  strategiske	  debaFer	  
og	  i	  forkant	  av	  flere	  Styresaker.	  Et	  eksempel	  på	  deFe	  er	  debaFen	  om	  porteføljegjennomgang	  som	  vi	  
mener	  med	  fordel	  burde	  bliF	  diskutert	  i	  et	  samlet	  dekanråd	  fremfor	  kun	  å	  basere	  seg	  på	  fakultetsvise	  
innspill	  som	  trolig	  vil	  bære	  preg	  av	  et	  fokus	  på	  å	  verne	  om	  egne	  studier.	  !
Organisering	  av	  rektorat,	  styrer	  og	  råd	  på	  ins.tusjonsnivå  
Studentorganisasjonen	  har	  ingen	  kommentarer	  @l	  listen	  over	  råd,	  styrer	  og	  utvalg.	  !
Studentorganisasjonen	  ønsker	  å	  vise	  @l	  debaF	  i	  felles	  dekan-‐	  og	  fakultsdirektørmøte	  9.10.2014	  der	  
tydeligere	  kobling	  mellom	  undervisning	  og	  forskning	  ble	  diskutert.	  Som	  en	  oppfølgning	  av	  deFe	  ønsker	  
Studentorganisasjonen	  å	  se	  på	  mulighetene	  for	  en	  teFere	  kobling	  mellom	  for	  eksempel	  SFU	  og	  
studieutvalget.	  Studentene	  har	  i	  dag	  lovpålagt	  representasjon	  i	  de	  organer	  som	  påvirker	  studentenes	  

Side�193



hverdag.	  Vi	  mener	  det	  vil	  være	  rart	  unaturlig	  å	  hevde	  at	  de	  tema	  som	  tas	  opp	  i	  SFU	  ikke	  vil	  påvirke	  
studentene.	  Studentorganisasjonen	  foreslår	  at	  det	  bør	  tas	  sikte	  på	  å	  innføre	  en	  viss	  
studentrepresentasjon	  i	  SFU,	  for	  eksempel	  gjennom	  studentleder	  i	  likhet	  med	  dekanrådet.	  
Studieutvalget	  har	  i	  dag	  3	  representanter	  fra	  ansaFe	  i	  forsknings-‐	  og	  undervisningss@llinger	  og	  vi	  foreslår	  
derfor	  ikke	  noen	  endringer	  i	  sammensetning	  her,	  men	  peker	  på	  at	  også	  her	  finnes	  der	  rom	  for	  å	  knyFe	  
forskning	  teFere	  opp	  mot	  undervisning.	  	  !
Fakultetsinndelingen	  
Fakultet	  for	  økonomi	  og	  samfunnsvitenskap	  ble	  i	  2013	  delt	  i	  to	  fakultet.	  En	  av	  begrunnelsene	  for	  deFe	  
var	  ønske	  om	  å	  oppnå	  internasjonale	  akkrediteringer	  for	  Handelshøyskolen.	  Slik	  Studentorganisasjonen	  
ser	  det	  er	  det	  ingen@ng	  ved	  dagens	  forhold	  peker	  på	  at	  et	  vedtak	  nå	  burde	  være	  annerledes	  enn	  det	  som	  
ble	  vedtaF	  i	  2013.	  Da	  situasjonen	  anses	  for	  å	  være	  ganske	  lik,	  og	  vi	  opplever	  posi@ve	  erfaringer	  med	  den	  
delingen	  som	  er	  foretaF,	  mener	  vi	  denne	  delingen	  bør	  fortseFe	  som	  en	  permanent	  løsning.	  !
Studentorganisasjonen	  mener	  derimot	  ikke	  at	  de	  to	  fakultetene	  bør	  forseFe	  som	  i	  dag	  med	  delt	  dekan	  
og	  fakultetsdirektør.	  Fakultetene	  skal	  være	  en	  naturlig	  oppdeling	  av	  fagmiljøer	  som	  anses	  å	  styrke	  
hverandre	  best	  under	  en	  felles	  ledelse.	  Selv	  om	  de	  to	  fakultetene	  begge	  er	  likes@lte	  eFer	  delingen	  
oppleves	  likevel	  Handelshøyskolen	  av	  mange	  som	  «det	  nye	  fakultetet».	  DeFe	  fakultetet	  bør	  fokusere	  på	  
et	  videre	  akkrediteringsarbeid	  og	  videre	  arbeid	  med	  blant	  annet	  reFsvitenskap-‐utdanningen.	  EFer	  
delingen	  er	  det	  følte	  skillet	  mellom	  økonomi	  og	  samfunnsfag	  bliF	  større,	  og	  vi	  anser	  det	  som	  det	  beste	  
for	  Fakultet	  for	  samfunnsvitenskap	  å	  ha	  en	  egen	  dekan	  og	  fakultetsdirektør.	  De	  to	  fakultetene	  vil	  naturlig	  
ha	  fortsaF	  mye	  samarbeid,	  men	  vi	  ser	  det	  som	  det	  beste	  for	  Handelshøyskolens	  klare	  spissing,	  og	  
samfunnsvitenskapenes	  faglige	  samarbeid	  med	  øvrige	  fakultet	  å	  ha	  hver	  sin	  dekan	  og	  direktør.	  
Studentorganisasjonen	  frykter	  også	  rollekonflikt	  ved	  @lfeller	  der	  de	  to	  fakultetene	  potensielt	  vil	  ha	  en	  
ulik	  oppfatning.	  Vi	  mener	  de	  faglige	  hensyn	  best	  ivaretas	  med	  egne	  dekaner	  og	  fakultetsdirektører. 
Studentorganisasjonen	  har	  valgt	  å	  ikke	  kommentere	  den	  administra@ve	  delingen	  mellom	  fakultetene,	  
men	  understreker	  at	  det	  er	  de	  faglige	  hensyn	  når	  det	  kommer	  @l	  én	  eller	  to	  dekaner/direktører	  som	  må	  
være	  styrende.	  !
Studentorganisasjonen	  har	  ingen	  kommentarer	  @l	  flyNng	  av	  ins@tuF	  for	  pedagogikk.	  !
Studentorganisasjonen	  mener	  det	  finnes	  både	  faglige	  og	  administra@ve	  fordeler	  som	  taler	  for	  en	  
sammenslåing	  av	  fakultetene	  humaniora	  og	  pedagogikk	  og	  kunsXag.	  De	  to	  fakultetene	  har	  i	  dag	  mange	  
likhetstrekk.	  De	  er	  begge	  bygget	  opp	  av	  små	  og	  særegne	  fagmiljøer,	  begge	  har	  en	  gjensidig	  avhengighet	  
med	  lærerutdanningene,	  og	  de	  to	  fakultetene	  har	  i	  dag	  sterke	  faglige	  bånd.	  For	  Studentorganisasjonen	  
er	  det	  et	  prinsipp	  at	  det	  all@d	  er	  faglige	  vurderinger	  som	  skal	  ligge	  @l	  grunn	  ved	  bestemmelser	  på	  
Universitetet.	  Vi	  ser	  likevel	  at	  dagens	  fakultet	  for	  kunsXag	  er	  i	  minste	  laget	  for	  å	  kunne	  fortseFe	  på	  
egenhånd.	  KunsXag	  kan	  vise	  @l	  sterke,	  om	  enn	  små,	  fagmiljøer,	  men	  har	  problemer	  når	  det	  kommer	  @l	  
den	  administra@ve	  oppfølgingen.	  Studentorganisasjonen	  opplever	  her	  at	  det	  er	  så	  sterke	  administra@ve	  
hensyn	  som	  må	  tas	  at	  det	  direkte	  påvirker	  den	  faglige	  kvaliteten.	  !
De	  to	  fakultetene	  er	  også	  ulike	  på	  mange	  områder,	  og	  ved	  en	  sammenslåing	  er	  det	  vik@g	  at	  de	  fagmiljøer	  
som	  i	  dag	  finnes	  ved	  de	  to	  fakultetene	  må	  få	  utvikle	  seg	  videre	  slik	  det	  er	  faglig	  formålstjenlig	  for	  disse.	  
En	  sammenslåing	  må	  være	  for	  å	  dra	  fordeler	  av	  den	  samkjøring	  og	  helhetstankegangen	  deFe	  kan	  gi.	  Det	  
er	  ingen	  hemmelighet	  at	  det	  her	  er	  snakk	  om	  to	  fakultet	  av	  veldig	  ulik	  størrelse,	  og	  det	  er	  vik@g	  å	  ha	  et	  
fokus	  på	  deFe	  i	  den	  første	  @den.	  En	  drakamp	  om	  ressurser	  og	  faglige	  hensyn	  mellom	  to	  fagretninger	  
innenfor	  samme	  fakultet	  er	  det	  ingen	  som	  er	  tjent	  med.	  De	  faglige	  @lpasninger	  som	  i	  dag	  viser	  seg	  å	  
være	  gode	  ved	  de	  to	  fakultetene	  må	  oppreFholdes	  ved	  en	  sammenslåing,	  og	  de	  ressurser	  som	  
@lgjengeliggjøres	  må	  utnyFes	  @l	  et	  felles	  formål	  om	  effek@visering	  og	  profesjonalisering.  
Studentorganisasjonen	  støFer	  en	  sammenslåing	  av	  de	  to	  fakultetene.	  !
Studentorganisasjonen	  har	  ingen	  kommentarer	  @l	  de	  konkrete	  eksemplene	  nevnt	  under	  punkt	  2.2	  D.	  Vi	  
ønsker	  likevel	  å	  uFrykke	  en	  generell	  posi@vitet	  @l	  en	  økt	  satsing	  på	  tverrfaglige	  samarbeid	  på	  tvers	  av	  
fakultetene,	  for	  eksempel	  gjennom	  en	  organisering	  i	  sentre.	  DeFe	  er	  noe	  Studentorganisasjonen	  mener	  
bør	  utredes	  nærmere,	  med	  sikte	  på	  å	  innføre	  flere	  omfaFende	  samarbeid	  innenfor	  både	  forskning	  og	  
undervisning	  på	  tvers	  av	  fakultet.	  
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Studentorganisasjonen	  ønsker	  avslutningsvis	  å	  igjen	  påpeke	  vik@gheten	  av	  at	  det	  er	  de	  faglige	  hensyn	  
som	  all@d	  må	  legges	  @l	  grunn	  ved	  store	  endringer	  i	  organisering.	  Utvikling	  av	  faglige	  «sentre»	  vil	  trolig	  
ikke	  by	  på	  en	  særlig	  grad	  av	  administra@v	  gevinst	  eller	  resursmessig	  innsparing,	  men	  kan	  likevel	  by	  på	  
sterke	  faglige	  fordeler.	  Studentorganisasjonen	  mener	  en	  sammenligning	  med	  andre	  universitet	  har	  lite	  
eller	  ingen@ng	  med	  hvilken	  fakultetsinndeling	  UiA	  er	  best	  tjent	  med	  å	  gjøre.	  !
Vennlig	  hilsen	  !
Ruben	  Haugland	  
Leder	  
Studentorganisasjonen	  i	  Agder	  !
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Arkivsak: 2014/2857

Saksbeh: Kristian Jørgensen

Dato: 14.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
100/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Budsjettforslag 2016 - Satsinger utenfor rammen

Hva saken gjelder

Kunnskapsdepartementet ber hvert år institusjonene i uh-sektoren om et innspill til sitt arbeid 
med statsbudsjettet. Om utformingen av budsjettforslaget fra institusjonene i UH-sektoren sier 
KD følgende: 

Satsningsforslag utenfor rammen 
Institusjonenes budsjettforslag skal inneholde satsningsforslag utenfor rammen. 

Institusjonene må kort beskrive satsningsforslagene og redegjøre for behovet for midler 
til det enkelte tiltaket. Videre må det redegjøres for ønskede effekter av tiltaket og 
hvordan tiltaket er knyttet til institusjonens profil. 

Satsningsforslagene må oppsummeres i tabell, og kostnadene for det enkelte tiltaket må 
tallfestes per år(…). 

Universitetsdirektøren foreslår at UiA i år reduserer og spisser sitt innspill til satsinger utenfor 
rammen. De siste årenes statsbudsjett har vist at det er primært innenfor studieplasser, 
rekrutteringsstillinger og midler til vitenskapelig utstyr, at det er mulig å få gjennomslag. 
Tidligere år har universitetet bedt om midler til egne strategiske satsinger, som 
toppsatsingsområdene og det digitale universitet. Disse satsingsområdene blir grundig omtalt i 
universitets årlige rapportering til KD.

Frist for å sende inn satsingsforslagene til KD, er satt til 1. november. Universitetsdirektøren 
foreslår at rektor får fullmakt til utforme beskrivelsen av tiltakene etter behandlingen i 
universitetsstyret.

Budsjettforslaget som ble sendt til KD for 2015 er vedlagt sakspapirene på nett.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar for 2016 følgende satsingstiltak utenfor rammen:

1. Sørlandslab – vitenskapelig utstyr
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2. Nye rekrutteringsstillinger
a. Profesjonsfag – Nettverk for profesjonsforskning
b. MNT-fag
c. Frie rekrutteringsstillinger

3. Nye studieplasser
a. Sykepleievitenskap – Master i spesialsykepleie
b. Lærerutdanning
c. Ingeniørutdanning
d. Frie studieplasser

4. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene:
a. Mekatronikk
b. Utøvende rytmisk musikk
c. Helse- og idrettsvitenskap

2. Rektor får fullmakt til å utforme en kort beskrivelse av satsingsområdene med tilhørende 
kostnadsberegninger.

Tor A. Aagedal
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1. Universitetets økonomiske rammebetingelser

Det stilles i lovverket og generelt fra samfunnets side like høye kvalitative forventninger og krav 
til UiA som til de gamle universitetene. Slik bør og skal det være. Det er derfor helt sentralt at 
den årlige ordinære statsbevilgningen gir UiA de samme rammebetingelser til å møte 
samfunnets forventninger som de etablerte universitetene. Spesielt gjelder det de områdene der 
UiA har forskerutdanning. For UiA er spesielt stipendiatstillinger en knapphetsfaktor. 
Manglende tildeling av nye stipendiatstillinger er mer alvorlig for UiA enn for de gamle 
universitetene som ikke på samme måte opplever antall stipendiatstillinger som flaskehals i 
forhold til videre faglig utvikling. Snarere tvert imot gis det uttrykk for at den store veksten i 
stipendiatstillinger som har kommet disse institusjonene til del presser deres 
veiledningskapasitet innen flere fagområder.

Forskjellen i rammebetingelsene for UiA og de gamle universitetene er så stor at det er lite 
sannsynlig at omfordelingen innenfor UH-sektorens nåværende rammer er tilstrekkelig til at 
UiA skal få de samme rammebetingelsene. UiA har sammen med Universitetet i Stavanger 
(UiS) utarbeidet et forslag (et 5-årig opptrappingsprogram) for hva som er nødvendig for å løfte 
rammebetingelsene opp på et sammenlignbart nivå med de gamle universitetene. Se nærmere 
omtale av dette satstingstiltaket i pkt 2.3.

UiA som et nytt universitet skal ikke være overlappende med de gamle. Det er viktig for 
utviklingen av norsk høyere utdanning på doktorgradsnivå at UiA kan virke utfordrende på de 
gamle universitetene. Det kan bare skje gjennom en utjevning av rammebetingelsene.

2. Forslag utenfor rammen

Styret for Universitet i Agder prioriterer følgende satsingstiltak for 2015:

1. Sørlandslab
2. Nettverk for profesjonsforskning
3. Finansieringen av UiA - utviklingsprogram
4. Nye frie studieplasser
5. Faglige toppsatsinger 

a. eHelse og omsorgsteknologi
b. Fornybar energi
c. Multimodalitet og kulturendring
d. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM)

6. Det digitale universitet
7. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene:

a. Mekatronikk
b. Utøvende rytmisk musikk
c. Helse- og idrettsvitenskap

Nedenfor følger en kort omtale av hvert satsingstiltak. Kostnadsoverslagene er fordelt på 
budsjettårene 2015-2017 og satt opp etter mal fra KD – jfr Vedlegg 1.

2.1 Tiltak 1 – Sørlandslab

Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder har arbeidet med planer om 
etablering av en Sørlandslab. Sørlandslab er et unikt samarbeidsprosjekt mellom lokal industri 
og universitetet for å samle regional kompetanseutvikling, forskning og bedriftsutvikling. 
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Sørlandslab skal fungere som en kunnskapsbase som gir innovatører en mulighet for å utforske 
sine ideer og utvikle nye løsninger. Konseptet har vært presentert i ulike eksterne 
sammenhenger og fått en god mottagelse. NODE og J.B. Ugland eiendom har spesielt engasjert 
seg og deltatt i konseptutvikling. 

Lokalt næringsliv har allerede forpliktet seg til kjøp av tjenester fra Sørlandslab på 50 mill kr de 
neste 5 årene.

Sørlandsutvalget overleverte sin rapport til næringsministeren 9. aug 2013, og foreslår at 
Sørlandslab etableres med en statlig bevilgning på 150 mill kr:

«For det første foreslås det at staten yter et tilskudd til Sørlandslab som 
Universitetet i Agder skal etablere i samarbeid med næringslivet, og med 
oljeteknologiindustrien i spissen. Sørlandslab skal være en felles arena for
forskning, innovasjon, utvikling og utdanning, og er et høyt prioritert tiltak 
i regionen. Sørlandslab vil bidra til å møte industriens behov for avanserte 
laboratoriefasiliteter, og vil styrke samarbeidet med ledende 
forskningsmiljøer både i Agder og ved andre universiteter i Norge, så vel 
som internasjonalt. Tiltaket er viktig for a sikre utviklings- og 
omstillingsevnen i ledende industrimiljøer på Sørlandet og vil bidra til 
fortsatt vekst.» (se http://www.sorlandsutvalget.no/)

KUF komiteen har i forbindelse med behandlingen av forskingsmeldingen uttalt seg positivt til 
etableringen uten at det ble gitt signaler om statlig støtte:

«Komiteen viser til behovet for å stimulere til et tett samarbeid mellom
næringsliv og akademia i utviklingen av arenaer for forskning og 
innovasjon. Komiteen viser til at et godt eksempel på slikt samarbeid er 
utviklingen av «Sørlandslaben», et forskningslaboratorium som er i ferd 
med å bli en realitet knyttet opp mot Universitetet i Agder. Sørlandslaben er 
gjort mulig gjennom aktiv dialog mellom næringsliv og universitet om 
fremtidig utdanning og forskning, og næringslivet er villige til både 
bygging og forpliktende volum i forskningsoppdrag i årene fremover.

Komiteen fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen stimulere 
til meir forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia 
og næringsliv.»

En etablering av Sørlandslab forutsetter store initiale investeringskostnader i bygningsmasse og 
vitenskapelig utstyr. Aktører i regionen ønsker å bidra både på oppdrags- og byggsiden, men 
investeringskostnadene er ikke finansiert.

Universitetet ber om at det bevilges 150 mill kr til investering i vitenskapelig utstyr i tråd med 
innstillingen fra Sørlandsutvalget.

2.2 Tiltak 2 – Universitetsnettverk for profesjonsforskning

Velferdsstaten er under rask utvikling med hensyn til omfang, innhold og organisering. Det er 
nok å minne om nye lærerutdanninger, NAV-reformen, samhandlingsreformen, reformer i 
barnevernet og i skoleverket. Som konsekvens av dette:
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 øker behovet for utdannet personale sterkt og dermed også behov for lærerkrefter i 
profesjonsutdanningene 

 endres innholdet i yrkene som er knyttet til velferdsstaten, og dermed også behovet for å 
utvikle faginnhold og læringsformer 

 øker behovet for forskning på innhold og praksis i velferdsyrkene 

Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Nordland (UiN) og Universitetet i Stavanger (UiS) 
har en rekke studietilbud fra bachelornivå til forskerutdanninger innenfor skole, helse- og 
sosialfag, inkludert en rekke etter- og videreutdanninger. Dette gir institusjonene en unik 
portefølje både i bredde, dybde og omfang i norsk universitetssammenheng. De tre 
institusjonene har lange undervisningstradisjoner kombinert med omfattende forskningsaktivitet 
på tilhørende praksisnære fagfelt. Dette gir de tre universitetene et fortrinn som en ønsker å 
samarbeide om å utvikle videre. 

Det synes å være bred nasjonal enighet om behovet for å utvikle utdanning til, og forskning på, 
velferdssektorene knyttet til skole, helse- og sosialfag, både for å øke kvaliteten på berørte 
velferdstjenester og effektivisere ressursbruken. For å lykkes med dette er det viktig både å 
allokere mer ressurser til utdanning og forskning innen fagområdene og like viktig at de høyere 
utdanningsinstitusjoner med kompetanse på fagområdene engasjerer seg særskilt.

Det er på denne bakgrunnen at UiA, UiN og UiS har inngått et forpliktende universitetsnettverk 
for disse profesjonene innen skole, helse- og sosialfag. Hensikten er både å styrke fagområdene 
som forskningsfelt, forbedre praksis og å tilføre samfunnet nødvendig kompetanse for å utvikle 
tilhørende tjenesteområder. Det forholdet at de tre universitetene er nye og ligger i ulike 
regioner utenfor de disiplinorienterte fagmiljøer, som først og fremst er knyttet til gamle 
universitetene, vurderes i denne sammenhengen som et fortrinn og ikke en ulempe.

Viktige mål for samarbeidet er å:
 arbeide for økt studiekapasitet og utvikle utdanningsinnhold i tråd med nasjonale behov
 bidra til å dekke kompetansebehovet for kandidater som arbeider innen berørte 

profesjoner
 bidra til å dekke rekrutteringsbehovet for vitenskapelige stillinger knyttet til berørte 

profesjonsutdanninger
 styrke forskningen, særlig praksisnær forskning
 arbeide for økning i forskningsmidlene til profesjonsrettet forskning
 arbeide for å styrke posisjonen som nasjonale institusjoner med ansvar for utdanning til, 

og forskning på, berørte profesjoner   

Aktuelle områder for konkret faglig samarbeidet er:
 Utvikle felles forskerskole med profil mot velferdsyrkene og endringer i disse 
 Utvikle forskningsprogrammer innen aktuelle fagområder med tanke på søknader til 

NFR og andre finansieringskilder.

Nettverket har i 2013 konsentrert seg om utvikling av en felles forskerskole for profesjonene 
med oppstart fra høsten 2014. Det er satt i gang en felles webside for å synliggjøre/profilere 
profesjonsforskningen både internt på de enkelte universitetene, på tvers av universitetene og 
eksternt.

Universitetet ber departementet å støtte nettverket gjennom tildeling av stipendiatstillinger til 
profesjonsfagene, og gjennom årlige tilskudd til samarbeidet.
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2.3 Tiltak 3 – Finansiering av UiA – utviklingsprogram

Universitetene i Agder og Stavanger sendte i oktober 2009 et brev til Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen der de store ulikhetene i finansieringen av de to universitetene kontra de 
gamle universitetene er dokumentert. Kopi av brevet er tidligere sendt til 
Kunnskapsdepartementet. 

De to universitetene i Agder og i Stavanger har en felles målsetting om å utvikle seg som 
nyskapende og innovative universiteter, som skal kjennetegnes med sitt nære samarbeid med 
samfunns- og næringsliv, i første rekke i sine landsdeler. De to universitetene har inngått en 
strategisk samarbeidsavtale som omfatter både utdanning og undervisning, nye læringsarenaer, 
forskningssamarbeid og innovasjon. 

I 2011 ble dette samarbeidet utvidet med Universitetet i Nordland gjennom etablering av et 
universitetsnettverk bestående av UiA, UiN og UiS knyttet til en felles satsing på fag og studier 
knyttet til profesjonene innen skole, helse og sosialfag. Våre institusjoner tar et spesielt ansvar 
for forskning og forskerutdanning knyttet til velferdsprofesjonene. De tre universitetene er i en 
unik situasjon ved å ha grunnutdanninger, masterutdanninger, forskergrupper, forskningssentra, 
nærhet til - og samarbeid med - praksisfeltet og relevante forskerutdanninger innen disse 
områdene. Forskerutdanninger innen velferdsprofesjonene er viktige for rekrutteringen til UH-
sektoren og for å utdanne tilstrekkelig med forskere og lærere innen profesjonsfagene. 

UH-sektoren er viktig for verdiskaping og utvikling av kunnskapsøkonomien, En satsing på de 
nye produktive universitetene gir mest igjen for økt bevilgning i en sektor hvor det planlegges 
fortsatt økt ressursinnsats. De nye universitetene er "nav" i det regionale kunnskapstrianglet 
knyttet til utdanning, forskning og innovasjon og en viktig aktør for regional utvikling.

I KDs Tilstandsrapporter for høyere utdanningsinstitusjoner de siste årene framstår UiA som en 
effektiv institusjon. UiA har selv foretatt effektivitetsanalyser av universitetene over tid der det 
fokuseres på effektivitetsmål definert som publiseringspoeng/vitenskapelig forskerårsverk og 
60-studiepoengsenheter/vitenskapelig undervisningsårsverk. UiAs analyser underbygger at UiA 
er et effektivt universitet - både i forhold til de øvrige universitetene og i forhold til egen 
utvikling i de siste årene. Dette illustreres i tabellene under som viser at UiA fra 2004 til 2010 
har opprettholdt en produktivitet i undervisning på linje med høgskolene samtidig som en i 
denne perioden har oppnådd en produktivitet i forskning på linje med de gamle universitetene. 
Selv om det kan problematiseres hvor gode indikatorene er som mål på produktivitet rokker ikke 
dette ved den enorme utviklingen har hatt i økt forskning uten økte ressursrammer.

Side�203



Universitetet i Agder har fakultetsvise forskerutdanningsprogrammer som ikke er gitt 
finansiering til utvikling og forvaltning.  Den manglende finansieringen er et vesentlig hinder 
for videre utvikling av forskningsaktiviteten ved UiA, og fører til at publiseringsaktiviteten, som 
inngår som kriterium i forskningsinsentivet i budsjettet, ikke får de samme forutsetningene for 
vekst som ved de gamle universitetene.

UiA har i dag ca 230 årsverk ansatte i vitenskapelige stillinger med forsker- og 
veiledningskompetanse (professorer, førsteamanuenser). Den ulike finansiering innebærer at 
arbeidsvilkårene ikke kan bli like sammenlignet med de gamle universitetene. Samtidig 
innebærer det store antallet årsverk med forskningskompetanse en betydelig ubenyttet ressurs 
når det gjelder veiledning av dr.grads-kandidater. Mens de gamle universitetene har ca én 
dr.gradsstipendiat pr 1,1 stillinger med veiledningskompetanse, har UiA ca 2,5 årsverk 
veilederkompetanse pr årsverk i stipendiatstillinger. Legger vi til grunn kun de KD-finansierte 
vitenskapelige årsverkene med veilederkompetanse (professorer og førsteamanuenser) og de 
KD-finansierte stipendiatene blir forholdstallet hele 4,6! Det ligger m.a.o. en betydelig faglig 
ressurs i UiA, en ressurs som kan tas i bruk om det kommer finansiering av nye 
stipendiatstillinger.

Universitetet i Agder har beregnet at det for sin del er en manglende bevilgning til universitetet
på ca 90 millioner kroner, og at universitetet kan ta ansvar for ca 100 nye stipendiater i 
forskerutdanningsprogrammene.

På bakgrunn av ovennevnte ber UiA om en styrking av den strategiske forskningsbevilgningen 
gjennom en opptrapping på 20 millioner kroner hvert år i 5 år, og en særskilt tildeling av 20 nye 
stipendiatstillinger per år i samme periode.

2.4 Tiltak 4 - Nye frie studieplasser

Norsk høyere utdanning står overfor en utfordring som følge av at antall personer i 
aldersgruppen 19-29 år vil øke fram til 2015 kombinert med en økt studietilbøyelighet og et 
økende behov i samfunns- og arbeidsliv for etter- og videreutdanning. UiA har i de siste to årene 
møtt denne utviklingen med en betydelig økning i antall studenter utover økningen i 
studieplasser. Noe av denne økningen skyldes ikke planlagt overbooking på enkelte studier og er 
ikke økonomisk bærekraftig med mindre UiA får nye studieplasser med full finansiering – ikke 
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bare resultatuttelling. UiA mener dette best kan sikres ved tildeling av nye frie studieplasser.  
Det er universitetet som har lokalkunnskapen om hvor det til en hver tid er ledig kapasitet både 
faglig og infrastrukturmessig, samtidig med kjennskap til søkning og mulighet for nødvendig 
nyrekruttering av vitenskapelig personale. Det er derfor viktig at KD i minst mulig grad legger 
sterke føringer og detaljregulerer på hvilke områder studieplassene gis. En stor grad av frie 
studieplasser gir det største potensialet for å øke opptakskapasiteten. 

UiA ønsker primært frie studieplasser, men har et spesielt stort behov for studieplasser innen 
MNT-fag og 5-årig lærerutdanning. Det lokale næringslivet på Sørlandet er teknologiintensivt 
og behovet for ferdig utdannende kandidater innen ingeniørfag er stort, jfr rapport fra 
Sørlandsutvalget. UiA er kommet langt i planlegging og implementering av 5-årige 
lærerutdanningsløp. 5-årig GLU master ble igangsatt høsten 2011, og ny lektorutdanning 8-13 
settes i gang fra høsten 2014. På begge fagområder vil UiA ha behov for minst 50 nye 
studieplasser i årene som kommer.

Forutsatt full finansiering vil UiA kunne opprettholde og utvide med i størrelsesorden 150 - 175 
nye studieplasser fra 2015 som vil akkumulere seg til 750-875 nye studieplasser i løpet av de 
neste 5 årene. 

2.5 Tiltak 5 - Faglige toppsatsinger

Universitetet i Agder har etablert faglige toppsatsingsmiljøer – eHelse og omsorgsteknologi, 
fornybar energi og multimodalitet og kulturendring. I tillegg har styret valgt å satse på Senter 
for integrert krisehåndtering. Universitetet er innforstått med at disse faglige satsingsområdene i 
all hovedsak må realiseres ved intern prioritering innenfor ordinær rammetildeling. Universitetet 
ber imidlertid om at det tildeles strategisk begrunnede midler i tillegg til dagens nivå på ordinær 
årlig ramme til ”toppfinansieringen” av disse fire faglige toppsatsingsområdene.

Universitet i Agder har per i dag en langsiktig og strategisk begrunnet tildeling som kun er en 
direkte videreføring av hvordan den historiske tildelingen var for de 6 høyskolene som i 1994 
ble fusjonert til Høgskolen i Agder. Kun én av disse 6 høyskolene (Agder distriktshøgskole) 
hadde en grunnfinansiering delvis basert på forskningsbasert undervisning. Dette gir ikke 
nødvendig økonomisk grunnlag til å møte intensjonen i Universitets- og høyskolelovens § 1.4 
og de forventninger samfunnet har til et universitet. UiA ber derfor om at det iverksettes et 
program for å løfte den langsiktige og strategisk begrunnede delen av årlig ramme til et nivå 
som gjør det mulig for UiA å oppfylle loven og forventningene.  

eHelse og omsorgsteknologi
eHelse og omsorgsteknologi ble vedtatt som et tverrfaglig satsingsområde av universitetsstyret 
våren 2011 med forpliktende deltagelse fra tre av universitetets fakulteter. Området er organisert 
i et eget senter som skal innby til samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører, 
brukerorganisasjoner og andre relevante nasjonale og internasjonale partnere.

Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder skal være et nasjonalt 
anerkjent og internasjonalt respektert forskningssenter innen sitt område.
Senteret skal være et forskningslaboratorium for eHelse og omsorgsteknologi. Det
skal være en arena for undervisning, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi
til bruk i helse- og omsorgssektoren, med et brukerstyrt fokus. Senter for eHelse og 
omsorgsteknologi skal være aktive i forskningsformidling og delta i samfunnsdebatten ved 
innføring og bruk av ny teknologi.
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Fornybar energi
Da fornybar energi ble vedtatt av universitetsstyret som et faglig toppsatstingsområde la styret
vekt på regionens satsing på miljøteknologi og fornybar energi. Bærekraftig energi er et 
satsingsområde i den nye forsknings- og utviklingsstrategien for Agder som er utarbeidet i 
forbindelse med etablering av det regionale forskningsfondet. 

Allerede på midten av 1990-tallet ble det satset på fornybar energi ved Høgskolen i Agder. En 
gave på 10 mill kr fra Agder Energi i forbindelse med overgangen til universitet gjorde det 
mulig å styrke dette fagmiljøet ytterligere slik at, det med god hjelp fra lokale industripartnere, 
var sterkt nok til å vinne fram i konkurransen om deltagelse i et av de 8 nasjonale sentrene for 
miljøvennlig energi, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE). 

Solcelleforskning er det andre viktige satsingsområdet innen fornybar energi ved UiA.
Forskningsprosjekter med Elkem Solar i Kristiansand har gjort det mulig å etablere en 
forskergruppe som hevder seg i konkurransen om finansiering fra NFR. Fagmiljøet har utviklet 
et bachelorprogram med svært god rekruttering, og har nylig også etablert et masterprogram.

God infrastruktur står sentralt for å kunne svare på industriens utfordringer knyttet til forskning 
på offshore vindkraft og solenergi, og det er behov for en betydelig investering i 
laboratorieutstyr i bl.a. de nye lokalene på Campus Grimstad. Investeringsbehovet for 
oppbygging av laboratoriene er alene estimert til ca 10 mill kr over en treårsperiode.

Internasjonaliseringen av fagmiljøet skjer bl.a. gjennom etablerte forbindelser til Aalborg og 
Aarhus Universitet, DTU og Universitetene i Linköping og Lund som har noen av Europas 
sterkeste fagmiljøer. For å styrke samarbeidet med disse institusjonene planlegges det et 
mobilitetsprogram for master-, ph.d.-studenter og forskere, og oppretting av tre professor-II 
stillinger, og en halv koordinator stilling, samt tre stipendiatstillinger. Totalt regner UiA med at 
toppsatsing på fagområdet fornybar energi vil kreve økonomiske uttellinger i størrelsesorden 28-
30 mill kr over 3 år.

Multimodalitet og kulturendring
Multimodalitet og kulturendring er et tverrfaglig forsknings og toppsatsingsområde der flere 
forskergrupper ved Fakultet for humaniora og pedagogikk har markert seg de senere årene. 
Området defineres ved en felles interesse for multimodale tekster og hvordan disse fungerer og 
forstås i en kulturell kontekst. Tekster må her forstås i vid forstand, som ytringer og objekter
som skaper mening ved ulike semiotiske ressurser som for eksempel skriftlig og muntlig 
verbalspråk, bilder og lyd. Multimodale eller sammensatte tekster er tekster der flere semiotiske 
modaliteter spiller sammen, og forskningen på dette området har blitt aktualisert ved den økende 
digitaliseringen i kommunikasjon og samfunn.

I utgangspunktet avtegner det seg tre forskningsfelt som inngår i gruppas forskning på dette 
området i dag.

 multimodale tekster i medier og allmennkultur
 multimodale tekster i skole og læring
 multimodale estetiske uttrykk

De tre feltene har til felles at de er opptatt av meningsskapingens grunnvilkår, og hvordan 
medier og sjangre som materielle og strukturelle størrelser setter rammer for våre ytrings- og 
bevissthetsformer. Den kulturelle endringen kan synliggjøres ved å kontrastere historisk 
materiale med samtidstekster, men også ved nærstudier av sjangre og tekstpraksiser. I tillegg til 
grunnleggende teori og metodeutvikling vil satsingen kunne bidra med konkret forskning om 
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bl.a. tekster og læringsprosesser i skole og utdanning, om journalistikk, kommunikasjon og 
oversettelse, og om nye kunstformer i dialog med de mer etablerte.

Satsingen ledes av tre professorer som representerer de tre temaområdene. Det er utviklet en 
handlingsplan for perioden 2011-2015 som bl.a. innebærer tiltak som nasjonale og 
internasjonale konferanser, oppretting av online tidsskrift, forskerutdanningskurs og utvikling av 
forskningsprosjekter med ekstern finansiering. I utgangspunktet er ca. 10 aktivt publiserende 
forskere fast knyttet til gruppa, og fra 2011 vil to internasjonale professorer være engasjert i 
bistillinger. Kontakter er knyttet til forskningsmiljøer i Storbritannia, Danmark, Italia og 
Finland. Satsingsområdet har rekruttert en solid gruppe stipendiater de siste årene, og gruppa vil 
satse videre på rekruttering til ph.d. og post.doc, finansiert med både interne og eksterne midler. 
Målet er å utvikle et stimulerende forskningsmiljø for gode forskere og forskerrekrutter som 
samarbeider internasjonalt, publiserer på høyt nivå og formidler nyttig kunnskap til regionen.

Centre for Integrated Emergency Management (CIEM)
Utover UiAs toppsatsingsområder har styret ved UiA valgt å satse på Center for Integrated 
Emergency Management (CIEM). CIEM var en av UiAs søkere til Senter for fremragende 
forskning (SFF). Søknaden fra CIEM fikk svært god tilbakemelding underveis i første runde av 
søknadsbehandlingen. Det ble gitt karakteren 7 av 7 mulige, «exceptionally good» som respons 
fra et internasjonalt ekspertpanel, men kom dessverre likevel ikke videre i prosessen.

CIEMs hovedmål er å arbeide fram løsninger på fem problemstillinger som henger nært 
sammen. 

1. Forbedre hardførhet, pålitelighet, robusthet, dekning, energieffektivitet og tilgjengelighet 
i trådløse nettverk, noe som er en nødvendig betingelse for å møte de andre fire sentrale 
problemstillingene.

2. Utvikle mer effektive, robuste og pålitelige metoder og protokoller for mobile enheter 
slik at potensialet som ligger i sosiale medier, personsentrert datafangst (Human-
CenteredSensing) og kontekstavhengig kringkasting/multicasting kan realiseres. 

3. Utvikle IKT-baserte verktøy for datahåndtering, analyse, visualisering og 
beslutningsstøtte som tillater effektiv informasjonsdeling og samarbeid. 

4. Identifisere og beskrive sosiokulturelle premisser for effektiv innføring og bruk av IKT-
støtte i kriseberedskap og krisehåndtering i de geografiske områdene som i størst grad 
rammes av naturkatastrofer. 

5. Forbedre gruppe- og teamprestasjonen i kriseberedskap og krisehåndtering ved hjelp av 
felles, integrerte systemer og metodologier for kollektiv intelligens.

Universitetet ber om en strategisk tildeling for å bygge opp og videreutvikle dette fagområdet i 
årene fremover.

2.6 Tiltak 6 – Det digitale universitet

UiAs strategiplanen har innovativ bruk av teknologi og kommunikasjonsmedier som et særskilt 
satsingsområde. Dette satsingsområdet har utover den aktiviteten som har skjedd i fagmiljøer i 
hovedsak vært fulgt opp av PULS og IT-avdelingen. I tillegg har styret opprettet et særskilt 
prosjekt - LA2020 - med en årlig budsjettramme på 3 mill kr for hver av årene 2009-2011. 
Beskrivelsen av LA2020-prosjektet tok utgangspunkt i at vi er inne i en revolusjon når det 
gjelder tilgjengelighet, innhenting, behandling og lagring av digital informasjon. Tilgang på 
lærestoff på mobil og PC, inkludert eksternt produsert lærestoff, er her allerede. 
Simuleringsprogrammer og databaserte verktøy for ferdighetstrening blir brukt hver dag og 
utviklingen vil helt sikkert øke formidabelt i tiden framover. 
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Brukerstyrte uformelle fora for kommunikasjon, utdanning og læring er noe enhver 
utdanningsinstitusjon må være seg bevisst.  Omfanget av en tids- og stedsuavhengig 
studenttilværelse basert på nye sosiale arenaer og kommunikasjonsformer er mangedoblet, og 
må forventes fortsatt å øke og bli en del av ordinær kommunikasjon.

Uh-sektoren må forberede seg på store endringer i kommunikasjon og læringsformer. Det er 
denne utfordringen UiA ønsker å forberede seg på gjennom LA2020 og gjennom å utprøve 
mulighetene de digitale verktøyene gir til at hver enkelt student får best mulig læringsutbytte. 
LA2020 ble opprettet for en tidsperiode som utløper i 2012. For årene 2009-11 er det gitt støtte 
til over 60 utviklingsprosjekter med en stor bredde i tematikken. Det er lagt opp til en evaluering 
av LA2020 for å systematisere erfaringene og peke på tiltak som bør videreføres under 
programmet «Det digitale universitet».

Universitetet ber om en tildeling på 5 mill kr for 2015 til delvis finansiering av prosjektet. 
Finansiering av det digitale universitet innebærer at UiA kan fortsette sitt arbeid med å spre, 
implementere, videreutvikle og øke den kvalitative bruken av IKT i undervisningen og ved 
institusjonen generelt. Til videreføring i 2016 og 2017 søkes det om 5 mill kr per år.

2.7 Tiltak 7 - Vitenskapelig utstyr

Både mekatronikk, utøvende rytmisk musikk, og helse- og idrettsvitenskap er fagområder med 
stort utstyrsbehov både i forhold til nødvendig oppbygging fra dagens utstyrsnivå, og til den helt 
nødvendige løpende oppfølgingen av den teknologiske utviklingen på områdene. Den 
langsiktige og strategisk begrunnede delen av UiAs ramme inneholder per i dag ingen 
permanente midler til utstyr. 

Universitetet søker derfor for 2015 om en tildeling på 8 mill kr til oppbygging av utstyr innenfor 
områdene mekatronikk, rytmisk musikk, og helse- og idrettsvitenskap.

Etter hvert som de etablerte forskerutdanningene i mekatronikk og rytmisk musikk får økende 
studenttall, og kommer over fra dagens tidlige driftsfase til å være veletablerte, vil det være 
behov for en årlig tildeling i størrelsesorden 5-6 mill kr for nødvendig oppfølging av den 
løpende teknologiske utviklingen. Midlene bes tildelt og innarbeidet i den delen av den årlige 
rammen som tildeles ut fra langsiktige og strategiske prioriteringer.

Mekatronikk
Universitetet og Fakultet for teknologi og realfag har opparbeidet et meget godt samarbeid med 
næringslivet i Agder. Det utvikles stadig mer avanserte systemer, og industrien etterspør nå også 
kandidater med høyere grad både innenfor konstruksjon, produksjon og service. De to 
Agderfylkene har en sterk klynge innen produksjon av automatisert utstyr til maritim sektor og 
offshoresektoren. Doktorgradsprogrammet i mekatronikk er et viktig element for videreutvikling 
av dette samarbeidet og for å styrke omstillingsevnen til de store industriklustrene på Sørlandet. 
Det er viktig at det etableres teknologisk forskning på toppnivå i nærområdet til det største 
industrimiljøet i landet og at denne har tilgang til nødvendig oppdatert utstyr.  

Utøvende rytmisk musikk
Forskerutdanningen i rytmisk musikk er nå i drift med opptatte studenter.  Fakultet for kunstfag
har gjennom denne satsingen tatt et nasjonalt ansvar for utviklingen av fagområdet. 
Utstyrsbehovet innenfor denne satsingen dreier seg først og fremst om utviklingen av 
multimedia og musikkteknologisk infrastruktur. UiAs nasjonalt ledende posisjon på området er 
krevende – ikke minst på utstyrssiden. Utdanningen er fortsatt i en oppbyggingsfase rent 
teknologisk både i forhold til oppdatering av dagens utstyr og det totale utstyrsomfanget. 
Universitetet minner om at det gjennom god økonomistyring og stramme prioriteringer har klart 
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å realisere nybygg for de utøvende musikkutdanningene. Nybygget er oppført som et som et 
kurantprosjekt og var innflyttingsklart ved årsskiftet 2010/11. De lokalmessige forholdene er 
derfor meget godt tilrettelagt for best mulig utnytting av nytt moderne utstyr.

Helse- og idrettsvitenskap
Universitet i Agder her et unikt fagmiljø og studietilbud knyttet til helse- og idrettsvitenskap 
basert på helse-, ernærings- og idrettsvitenskap. Universitetet har en bred forskningsaktivitet på 
toppnivå i disse fagområder, dels i egen regi og dels som samarbeidsprosjekter med Sørlandet 
sykehus (SSHF) og/eller andre eksterne partnere. Det er en trend at avansert teknologi blir en 
mer sentral del av helsevitenskapen, noe som naturlig avspeiles innen forskningsaktiviteten. 
Blant annet er det utviklet høy kompetanse på kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form. 
Helseprofil er et av områdene det satses spesielt på og som universitetet trenger nytt og avansert 
utstyr for å videreutvikle forskningen på. På den nye Campus Grimstad er fokus på teknologi og 
helse i samspill et satsingsområde. Et eget masterstudium i helseIKT ble satt i gang høsten 2011. 

Fakultetene for helse- og idrettsvitenskap, teknologi og realfag og økonomi og 
samfunnsvitenskap har gått sammen om å etablere Senter for eHelse og omsorgsteknologi. I 
styret for senteret sitter flere eksterne representanter fra regionen, bl.a. FoU-direktøren ved 
SSHF. Det regionale forskningsfondet ønsker å utpeke dette som et satsingsområde. Det 
innebærer at fondet forventer at UiA stiller opp med vitenskapelig utstyr og med ressurser til å 
gå inn med egenandeler i konkrete prosjekter. Også for undervisning i grunn- og 
videreutdanningene i sykepleiefaget er utstyr basert på avansert simuleringsteknologi et nyttig 
pedagogisk hjelpemiddel. Vitenskapelig utstyr innen helse- og idrettsvitenskap er derfor nyttige 
investeringer både i forhold til i forskning og undervisning.

Side�209



Arkivsak: 2014/20

Saksbeh: Elin Gauslaa

Dato: 14.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
101/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Møtedatoer 2015

Det foreslås disse møtedatoene for 2015:

- Onsdag 11. februar, Campus Kristiansand
- Onsdag 25. mars, Campus Grimstad
- Onsdag 22. april, Campus Kristiansand
- Onsdag 20. mai, Campus Grimstad
- Torsdag 25. juni, Campus Kristiansand

- Onsdag 16. september, Campus Grimstad
- Onsdag 21. oktober, Campus Kristiansand
- Onsdag 25. november, Campus Grimstad

Forslag til vedtak:
Styret vedtar universitetsdirektørens forslag til møtedatoer i 2015. 

Tor A. Aagedal

Side�210



Arkivsak: 2014/20

Saksbeh: Tor A. Aagedal/Elin Gauslaa

Dato: 14.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
102/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Referat og rapportsaker 22.10.14

Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider:
http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen, møteprotokoll 03.09.14

2 Det sentrale forskningsutvalget, møteprotokoll 04.09.14

3 Fakultet for samfunnsvitenskap, møteprotokoll 04.09.14

4 Høring: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

5 Godkjenning av universitetets regnskap for 2. tertial 2014

6 Innstilling "Energiforskning ved UiA - til nytte for hele landsdelen"

7 Referat fra drøftingsmøte 20. oktober

Forslag til vedtak:
Styret tar referat- og rapportsakene til orientering

Tor A. Aagedal
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 03.09.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Roy Mersland Medlem  

Arne Isaksen Medlem  

Unni Henriksen Medlem  

Gro Hamre Medlem  

Jan Erik Tønnessen Medlem  

Helene Vedal Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Marit Wergeland-Yates Medlem  

Liv Bente Hannevik Friestad Medlem  

Carl Edvard W Raastad Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Leif Atle Beisland Liv Bente Hannevik Friestad  

Lidia Kritskaya Carl Edvard W Raastad  

Ingen varamedlem Marit Wergeland-Yates  

 

Merknader 

Per Sigurd Sørensen var forhindret fra å delta på møtet 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Karin Roland Utvalgssekretær 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

Reidun Hillesund Nilsen Seniorrådgiver 

  

Jan Inge Jenssen Visedekan 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

HH 14/31 Godkjenning av innkalling og saksliste   

HH 14/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

HH 14/33 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør   

HH 14/34 Utlysningstekst for inntil 5 midlertidige 100% stipendiatstillinger 

i International Management ved Institutt for strategi og ledelse 

2014/2236  

HH 14/35 Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB 

International 

2014/2323  

HH 14/36 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 - høring 2014/2320  

HH 14/37 Opptakstall høsten 2014 og måltall for opptak 2015-16 2014/2317  

HH 14/38 Utdannings- og forskningsmelding 2013 2014/2318  

HH 14/39 

 

Fullmaktsak: Nytt valgemne som kan inngå i Master i økonomi 

og administrasjon - siviløkonom 

2014/2466  

HH 14/40 

 

Utlysning av100% fast stilling som førsteamanuensis med 

særlige oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling, 

internasjonalisering og akkreditering ved Handelshøyskolen 

2014/2372  

 

 

Side�214



HH 14/31 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Det ble meldt inn to nye saker: 

- HH 14/39 Fullmaktsak: Nytt valgemne som kan inngå i Master i økonomi og administrasjon - 

  siviløkonom 

- HH 14/40 Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis med særlige oppgaver knyttet  

  kvalitetsutvikling, internasjonalisering og akkreditering av Handelshøyskolen    

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/32 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/33 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

 Muntlig orientering ved dekan om strukturendring i universitets- og høgskolesektoren.  

 Jan Inge Jenssen orienterte om flyttingen til Kunnskapsparken. De ansatte er godt 

fornøyd med de nye lokalene. BI flytter ut til sommeren og lokalene overtas av 

Handelshøyskolen.  

I Grimstad har Institutt for arbeidsliv og innovasjon også flyttet inn i nye lokaler og det 

er positive tilbakemelding fra instituttet. 

 Nyansettelser på Handelshøyskolen er foretatt, to nye er på plass og to nye er på plass i 

juni neste år. 

 Handelshøyskolen arrangerer frokostseminar med næringslivet i Kunnskapsparken 

følgende onsdager: 10. september, 8. oktober og 12. november, kl 08:00.  

Fakultetsstyrets medlemmer inkluderes på invitasjonsliste. 

 Egen kvote for bachelorstudentene i rettsvitenskap på masterløpet i Bergen. 

Omtrent 20 studenter er til sammen tatt opp på masterstudiet i Bergen. 

 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene tatt til etterretning 
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HH 14/34 Utlysningstekst for inntil 5 midlertidige 100% stipendiatstillinger i 

International Management ved Institutt for strategi og ledelse 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen anbefaler at vedlagte utlysningstekst for inntil  

5 stipendiatstillinger i International Management godkjennes i sin foreliggende form. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen anbefaler at vedlagte utlysningstekst for inntil  

5 stipendiatstillinger i International Management godkjennes i sin foreliggende form. 

 

 

HH 14/35 Akkreditering av Handelshøyskolen ved UiA gjennom AACSB 

International 

Forslag til vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen vedtar å igangsette søknadsprosessen for å bli AACSB akkreditert, 

i henhold til skisserte fremdriftsplan (Forslag til tidsplan).  

Det legges til grunn at fakultetet tilføres midler i de årlige budsjettene ihht de behov som 

fremkommer i saken. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen vedtar å igangsette søknadsprosessen for å bli AACSB akkreditert, 

i henhold til skisserte fremdriftsplan (Forslag til tidsplan).  

Det legges til grunn at fakultetet tilføres midler i de årlige budsjettene ihht de behov som 

fremkommer  

i saken. 

 

 

HH 14/36 Organisering av UiA for neste styreperiode 2015-2019 - høring 

Forslag til vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen tar saken til orientering. 
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Fakultetsstyrets medlemmer ble oppfordret til å komme med innspill til høringsbrevet  

fra universitetsdirektøren, datert 20. august.  

Alle innspill som ble fremlagt er notert og høringsuttalelsen vil skrives på bakgrunn av  

det som fremkom i fakultetsstyret. Fristen for innlevering av høringsuttalelsen er satt til  

9. oktober. 

Høringsuttalelsen vil bli sendt fakultetsstyrets medlemmer til orientering. 

Enstemmig vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen tar saken til orientering. 

 

 

HH 14/37 Opptakstall høsten 2014 og måltall for opptak 2015-16 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret for Handelshøyskolen ved UiA saken om opptak for 2014 til orientering. 

2. Styret for Handelshøyskolen vedtar måltallet for opptak høsten 2015.  

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

1. Styret for Handelshøyskolen ved UiA saken om opptak for 2014 til orientering. 

2. Styret for Handelshøyskolen vedtar måltallet for opptak høsten 2015.  

 

 

HH 14/38 Utdannings- og forskningsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

 

 

HH 14/39 Fullmaktssak: Nytt valgemne som kan inngå i Master i økonomi og 

administrasjon - siviløkonom 

Forslag til vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen gir dekan fullmakt til å godkjenne opprettelse av et nytt emne, når 

det ferdige utarbeidede emnet foreligger. 
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen gir dekan fullmakt til å godkjenne opprettelse av et nytt emne,  

når det ferdige utarbeidede emnet foreligger. 

 

 

HH 14/40 Utlysning av 100% fast stilling som førsteamanuensis med særlige 

oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling, internasjonalisering og akkreditering 

ved Handelshøyskolen 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen gir dekan fullmakt til å utforme og foreslå godkjenning av 

utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis med særlig oppgaver knyttet til 

internasjonalisering og akkreditering i samarbeid med Handelshøyskolen. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 03.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen gir dekan fullmakt til å utforme og foreslå godkjenning av 

utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis med særlig oppgaver knyttet til 

internasjonalisering og akkreditering i samarbeid med Handelshøyskolen. 
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Møteprotokoll

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand
Dato: 4. september 2014
Tidspunkt: 12:30-15:40

Følgende medlemmer møtte:

Navn
Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder
Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk
Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen
Per Kvist Fakultet for kunstfag
Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning
Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene
Jan Arve Olsen Kommunikasjonsavdelingen, observatør

Forfall:

Navn
Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag
Else Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observatør
Kristin Wallevik Agderforskning, observatør

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Simone Heinz Forskningsdirektør
Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent)
Søren Kragholm Forskningssekretariatet
Paal Pedersen Kommunikasjonsdirektør
Yvonne Kerlefsen Kommunikasjonsavdelingen
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SAKSLISTE

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.

SFU 26/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 27/14 Protokoll fra forrige møte

SFU 28/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22

SFU 29/14 Hvordan kan vi legge til rette for tverrfakultære 
initiativer og for miljøer som kan løfte seg i Horisont 
2020?

Presentasjon av tverrfaglig og tverrfakultært initiativ 
CIEM og diskusjon

2014/22

SFU 30/14 Høring: Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen

2014/1778

SFU 31/14 Informasjonsutveksling

SFU 26/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 27/14 Protokoll fra forrige møte

Enstemmig vedtak:

Merknader til protokollen, SFU-sak 25/14:

Om Fakultet for humaniora og pedagogikk:
Ernst Håkon Jahr bemerket at det er feil at fakultetsstyret har sagt nei til å innføre en ordning 
med forskningstermin der alle kan søke. Fakultetsstyret har imidlertid sagt nei til å innvilge 
instituttledere forskningstermin fordi disse normalt skal ha 20 % forskningstid underveis. 

Om forskning i budsjettmodellen:
Ernst Håkon Jahr påpekte at det ikke er riktig at styret vedtok «å nedtone publikasjonspoeng» i 
sin diskusjon om budsjettmodellen i september 2013. Styret vedtok tvert i mot å ta vekk denne 
formuleringen og endelig vedtak ble følgende: «Styret ber universitetsdirektøren utrede en 
omlegging av budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning, og ber om en styrking, samt 
tredeling, av insentivene knyttet til avlagte doktorgrader fra budsjettet for 2016.»

Med disse merknadene ble protokoll fra møtet 11. juni 2014 godkjent.
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SFU 28/14 Referatsaker og orienteringer

1. Forsker Grand Prix
Yvonne Kerlefsen informerte. Forsker Grand Prix arrangeres for første 
gang i Kristiansand 25. september på Kick scene. Flere deltakere har 
trukket seg og det gjenstår seks kandidater der to er fra UiA og fire fra 
HiT. 
Kommentarer:
Vi må lage et best mulig arrangement i år, men det må vurderes hva som 
skal skje med arrangementet seinere. Er det mulig å fortsette med 
Forsker Grand Prix og kan man eventuelt sette inn tiltak for at 
deltakerne ikke trekker seg?

2. Evaluering av toppsatsingsområdene MULTIKUL og Fornybar 
energi 

3. Status på UiAs deltakelse i Horisont 2020 
Søren Kragholm orienterte. IKT-miljøet er aktive og UiA skulle gjerne 
hatt flere miljøer med. Saken blir berørt under SFU-sak 29/14. Det bør 
tas stilling til hvor risikoen ved å bruke tid til å skrive søknader skal 
ligge – hos forskeren/forskningsgruppa eller høyere opp?

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering.

SFU 29/14 Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglige initiativer og miljøer 
som kan løfte seg i Horisont 2020?

Presentasjon av tverrfaglig initiativ CIEM og diskusjon

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget ber om at saken følges opp på følgende måte:
- Viserektor for forskning og forskningsdirektøren bes om….
- Fakultetene bes om ….
-

Ole Kristoffer Granmo presenterte CIEM og presentasjonen kan leses her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10999354/CIEM_Forskningsutvalget.pdf

Tina Comes orienterte deretter om søknadsskriving i Horisont 2020 og pekte på utfordringer og 
forslag. Presentasjonen kan leses her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28180027/H2020_Proposal_Writing_CIEM.pdf

Kommentarer til presentasjonen:
- For å bli partner i et prosjekt bør man følge med på utlysinger, ta kontakt med aktuelle 

samarbeidspartnere og tilby seg som partner. Det er viktig å være synlig og å bygge nettverk. 
Ulikt hvor mange partnere som er med, men minimum tre. 
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- Det kan være en utfordring å argumentere for norske, høye kostnader mot billigere 
utenlandske, men man må argumentere for at man er viktig og uunnværlig i prosjektet til 
tross for høye kostnader. 

- UiA-ledelsen må finne ut om de skal lete etter initiativer eller om det bør det vokse fram av 
seg selv. En må også tenke på hva som ville være gode virkemidler fra sentralt hold.

Momenter fra diskusjonen i utvalget:
- Bør UiA kartlegge potensielle miljøer eller stole på at det skjer av seg selv?
- Vi har forskningsgrupper og toppsatsinger – hva med et mellomsjikt? 
- UiA bør ha en strategi for utvikling og satsing på forskningsprosjekter. 
- Dersom UiA satser på toppforskningsområder så må dette gjøres ordentlig og ikke med 

småpenger. Eksempelvis utlyste Høgskolen i Gjøvik 10 stillinger samtidig innenfor ett 
område.  

- Tid til søknadsskriving kan legges inn i arbeidsplanen. 
- Forskningstid er et godt insentiv. Ville et B-tillegg til prosjektleder hjulpet? Det hadde vært 

nyttig å finne fram til noen løsninger som virker.
- Budsjettmodellen er allerede god for EU-søknader, men det kan være noe annet som gjør at 

det ikke søkes. 
- Midlene fra KD gjennom budsjettmodellen kommer ikke fram til fagmiljøene. 
- Det ville være interessant å vite hva som legges inn av sentrale ressurser og hvor mye som 

kommer ut i andre enden både for UiA og for institusjoner det er naturlig å sammenlikne seg 
med.

- Hva kommer ut av et forskningsprosjekt? Går det an å finne resultater av EU-prosjekter, 
f.eks det som Snaprud ledet?

- Å være med som partner gir UiA prestisje som gir oss resultater for andre områder. UiA kan 
sette seg mål om at alle fakulteter skal være med i ett internasjonalt prosjekt, f.eks. 

- Det er lett å fokusere på målbare ting som f.eks. publiseringer. Det er vanskeligere å måle 
nettverk. 

- Styret kan sette noen mål når det gjelder EU-prosjekter, f.eks at hvert fakultet minst er med i 
én søknad.

- NFR har sagt at man bør søke EU først og da blir det lettere å få NFR-midler seinere. 
- Det er krevende å være koordiator. UiA er ikke profesjonelle på prosjektoppfølging ennå. 

Det kreves et godt administrativt støtteapparat.
- Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom tildelt forskningstid og antall 

publiseringer/resultater og UiA må satse på dem som man vet kan levere. Det betyr bl.a. å 
vinne kampen om å rekruttere de gode forskerne. Vi må ha en formulering i utlysingstekster 
om dette og alle fakulteter bør ha fokus på hvordan UiA kan være attraktive. 
Startpakkemidler kan være et virkemiddel. Noen har opplevd å miste gode professorer fordi 
ektefellen ikke fikk jobb. 

- Dersom insentivene skal endres må vi ha et beslutningsgrunnlag for å gjøre det. Kanskje de 
vi har er gode, men at vi ikke utnytter de fullt ut. 

- Noen miljøer trenger et godt støtteapparat som kan hjelpe med idéutvikling/ 
nettverksbygging/søknadsskriving/ kompetansebygging. 

- De unge, flinke, lovende forskere fra utlandet er ofte positivt overrasket over mulighetene 
Norge kan gi og det går bevisst an å satse på disse i stedet for seniorer.

- Stipendiatene bør kunne lære søknadsskriving av erfarne forskere og sitte igjen med den 
kunnskapen etter endt forskerutdanning. 

- En kunne innføre fullføringsstipend til søknadsskriving for stipendiater som blir ferdige på 
normert tid. Man må sikre at det ikke strider mot 4-årsregelen.
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Enstemmig vedtak:

Viserektor for forskning og forskningsdirektøren tar med seg de innspillene som kam fram i 
møtet og saken tas opp igjen i oktober.

SFU 30/14 Høring - Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Forslag til vedtak:
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas videre til saksbehandler for UiAs 
høringsuttalelse.

Kommentarer i møtet
- Kulturlivet spiller en stor rolle for UiA. Samspillet mellom akademia og kunstfeltet skal 

være profesjonelt og kulturpolitikk er viktig. Dette står nevnt i visjonen, men bør framheves 
i tiltakene.

- En fysisk akse er ikke nødvendigvis det eneste svaret for å utvikle universitetsområdet. Dette 
kan også skje på andre måter.

- Internasjonal skole er ikke nevnt? Det er viktig at det finnes en slik.
- Arbeidsplasser for ektefeller til ansatte på UiA er viktig for å få folk til å bli i byen.

Enstemmig vedtak:

Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas videre til saksbehandler for UiAs 
høringsuttalelse.

SFU 31/14 Informasjonsutveksling

Høringsbrev om intern organisering og andre viktige strategiske saker
Sigbjørn Sødal etterlyste en behandling i SFU av høringen om intern organisering ved UiA.
Det finnes flere slike viktige strategiske saker som SFU bør ta opp. Selv om fakultetene er 
høringsinstanser er det nyttig at SFU kan drøfte berøringspunkter mellom UiA som institusjon 
og forskning. Vi bør ha en gjennomgang av hvilke saker SFU skal behandle/drøfte.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
Ernst Håkon Jahr var 25.-27. august på møte ved UNIS.
Jahr var den eneste som møtte fra UiA, selv om det i utgangspunktet var invitert to deltakere 
som UNIS dekker kostnader for.
Det kom fram at UiA ikke har skrevet under avtalen med UNIS ennå og det er viktig at dette 
kommer i orden straks. UiAs kontaktperson er en ansatt innen biologi, men Jahr mener at dette 
bør være en person sentralt.
På møtet ble studieporteføljen diskutert og det ble vedtatt å be styret nedsette en komite til å 
utrede muligheten for å inkludere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag i tilbudene ved 
UNIS. Dette har blitt en veldig fin institusjon og det er viktig at UiA sender studenter dit.
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 04.09.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Hans Kjetil Lysgård Medlem  

Øyvind Aadland Medlem  

Kenneth Andresen Medlem  

Christine Alveberg Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

May-Brith Ohman Nielsen Medlem  

Øystein Sæbø Medlem  

Bente Elisabeth Holmen Medlem  

Stine Norrøne Beck Medlem  

Anne Marie Støkken Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Katja Haaversen-Westhassel 

Skjølberg 

Anne Marie Støkken  

   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Karin Roland Utvalgssekretær 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

Reidun Hillesund Nilsen Seniorrådgiver 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SV 14/47 Godkjenning av innkalling og saksliste   

SV 14/48 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

SV 14/49 Orientering om virksomheten ved dekan og 

fakultetsdirektør 

  

SV 14/50 Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag 

2014/2204 X 

SV 14/51 Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag 

2014/2208 X 

SV 14/52 Organisering av UiA for neste styreperiode - høring 2014/2330  

SV 14/53 Opptakstall 2014 og måltall for opptak 2015 2014/2326  

SV 14/54 Utdanning- og forskningsmelding 2013 2014/2331  

SV 14/55 Utlysningstekst for 100% midlertidig stilling som 

stipendiat i offentlig 

administrasjon ved Institutt for statsvitenskap og 

ledelsesfag 

2014/2371  
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SV 14/47 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Det ble meldt inn en ny sak (bordsak): 

 

SV 14/55 Utlysningstekst for 100% midlertidig stilling som stipendiat i offentlig administrasjon 

ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/48 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/49 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Muntlige orienteringer om virksomheten: 

 

- Sentral sak vedrørende organisering av UiA for neste styreperiode. 

- Flyttingen av Handelshøyskolen har vært positiv for de ansatte, god stemning. 

- Generelt positiv utvikling på fakultetet, både når det gjelder søkertall, opptak og forskning. 

 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene tatt til etterretning 
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SV 14/50 Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag 

SV 14/51 Kallelse i 20% stilling som professor II ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag 

 

SV 14/52 Organisering av UiA for neste styreperiode - høring 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar saken til orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Fakultetsstyrets medlemmer ble oppfordret til å komme med innspill til høringsbrevet 

fra universitetsdirektørens brev av 20 august i år. Alle innspill som ble fremlagt er notert 

og høringsuttalelsen vil skrives på bakgrunn av det som fremkom i fakultetsstyret.  

Fristen for innlevering høringsuttalelsen er satt 9. oktober. 

 

Fakultetsstyret vil gi universitetsstyret tilbakemelding på at det er for kort periode for å  kunne  

behandle saken i fakultetsstyret. 

 

Nytt forslag til vedtak: 

Høringsnotatet reiser flere store, og grunnleggende spørsmål som krever grundig utredning  

og prosess, før noen beslutning fattes.  

  

Flere av de tema som tas opp er forhold som kontinuerlig må vurderes i arbeidet for  

forbedring av universitetet, og ikke bare ved en gjennomgang før hvert styrevalg.  Dette gir  

også fakultetstyrene mulighet for i større grad delta og involveres i endringsprosesser på  

en god måte.    

 

Generelt vil styre presisere at eventuelle endringer må være begrunnet i mål om faglig utvikling. 

  

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar for øvrig saken til orientering, og høringsuttalelse 

avgis i samsvar med de kommentarer som fremkom i møtet. 

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt: 

Høringsnotatet reiser flere store, og grunnleggende spørsmål som krever grundig utredning  

og prosess, før noen beslutning  fattes.  

  

Flere av de tema som tas opp er forhold som kontinuerlig må vurderes i arbeidet for  

forbedring av universitetet, og ikke bare ved en gjennomgang før hvert styrevalg.  Dette gir  

også fakultetstyrene mulighet for i større grad delta og involveres i endringsprosesser på  

en god måte.    

 

Generelt vil styre presisere at eventuelle endringer må være begrunnet i mål om faglig utvikling. 

  

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar for øvrig saken til orientering, og høringsuttalelse 

avgis i samsvar med de kommentarer som fremkom i møtet. 
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SV 14/53 Opptakstall 2014 og måltall for opptak 2015 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar saken om opptak for 2014 til orientering. 

 

2. Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap måltallet for opptak høsten 2015.  

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

1. Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar saken om opptak for 2014 til orientering. 

 

2. Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap måltallet for opptak høsten 2015.  

 

 

SV 14/54 Utdanning- og forskningsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til 

orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til 

orientering. 

 

 

SV 14/55 Utlysningstekst for 100% midlertidig stilling som stipendiat i 

offentlig administrasjon ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst (norsk 

og engelsk versjon) for 100% midlertidig stilling som stipendiat i offentlig administrasjon ved 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag godkjennes i sin foreliggende form. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 04.09.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst (norsk 

og engelsk versjon) for 100% midlertidig stilling som stipendiat i offentlig administrasjon ved 

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag godkjennes i sin foreliggende form. 
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1 INNLEDNING 
 

I styresak 45/14-9 vedtok rektor ved Universitet i Agder på fullmakt et forprosjekt for å 

se på forskingsmuligheter innenfor tematikken energi i skjæringspunktet mellom 

teknologi og realfag, juss og samfunnsvitenskapen. Arbeidsgruppen for forprosjektet 

har følgende sammensetning:  

▫ Bjørn Stordrange - Leder 

▫ Trygve Bjerkås - Førstelektor institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved 

UiA 

▫ Sigbjørn Sødal - Dekan Fakultetet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen 

ved UiA 

▫ Alf Holmelid – Seniorrådgiver ledelsessekretariatet 

Rachel Funderud Syrtveit, seniorrådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen UiA har vært 

sekretær for utredningsgruppen. 

Gruppen har i sitt arbeid også hatt dialog med Svein Vangen, Listerrådet. Han har også 

deltatt på ett arbeidsmøte. Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon ved Handelshøyskolen UiA har også deltatt i deler av gruppens arbeid.  

 

Mandat for forprosjektet 

Gruppen har hatt som oppdrag å klarlegge forutsetningene for forskning knyttet til 

kraftproduksjonen i Agder. Slik forskning kan og skal være til nytte i planlegging og 

gjennomføring av kraftprosjekter, for den varige verdiskapning på Agder, samt bidra 

ytterligere til at forskningen får generell samfunnsmessig betydning. Gruppen ble også 

bedt om å foreslå mulige prosjekter på bakgrunn av arbeidet. 

Arbeidsgruppen har i tillegg viet oppmerksomhet til de omfattende planlagte 

kraftutbyggingsprosjekter knyttet til utbygginger, transport av energi og eksport av 

energi fra Agder. 

Utredningsgruppen har hatt fire møter i perioden.  

Utredningsgruppens innstilling er enstemmig. 

  

Side�280



 

   

4 

 

2 MÅL OG PROGRAMBESKRIVELSE 
Målet med forprosjektet er, som tidligere beskrevet, å få utredet grunnlaget for en 

større satsing på energirettet forskning i Agder. Arbeidet skal altså ha betydning for 

planlegging og gjennomføring av aktuelle kraftprosjekter og bidra til varig 

verdiskapning. Det skal også legge grunnlag for å trekke konklusjoner av 

samfunnsmessig betydning både for slike prosjekter og generelt. De mest aktuelle 

fagmiljøene for å bidra til disse oppgavene ved UiA finnes ved Handelshøyskolen, 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag. Handelshøyskolen 

har relevante fagmiljøer i juss, bedriftsøkonomi og 

samfunnsøkonomi/samfunnsgeografi. Fakultet for samfunnsvitenskap har også 

interessante fagmiljøer i samfunnsgeografi, samt i statsvitenskap. Fakultet for teknologi 

og realfag har aktuelle forskningsmiljøer innen energisystemer/smart grid og innen 

IKT. 

 

Dette avsnittet tar for seg hovedmålene i prosjektet, og bruker disse som et grunnlag for 

å kunne vurdere relevansen av konkrete forslag til prosjekter med utspring i de nevnte 

fagmiljøene. Det handler om tre hovedtyper av forankring. For at et prosjekt skal være 

aktuelt, bør det ha: 

(a) faglig forankring i UiA og gjeldende universitetsstrategi 

(b) tematisk forankring i energisektoren 

(c) geografisk forankring i institusjoner og organisasjoner på Agder. 

 

Hver av disse tre hovedtypene av forankring kan deles inn i noen underdimensjoner. 

(A) FAGLIG FORANKRING 

Følgende utsnitt fra gjeldende universitetsstrategi virker spesielt relevante: 

Verdigrunnlag: «UiA har sterke bindinger til og et stort ansvar overfor sin egen landsdel. 

Det innebærer også at universitetet skal preges av internasjonal orientering, ta globalt 

ansvar og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.» 

Profil: «UiA er preget av anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning. UiA skal 

være en attraktiv utdannings- og forskningspartner for de teknisk-industrielle miljøene i 

Sør-Norge. UiA har et særlig ansvar for grunnforskning på fagområdene der universitetet 

tildeler doktorgrader.» 

Forskning: «UiA har særlig ansvar for i grunnforskningen å gjøre bruk av empiri fra 

Agder, og at resultater fra denne forskningen bidrar til den internasjonale teori- og 

fagutviklingen. ...  Forskningen ved UiA skal bygges opp både med egeninitiert forskning og 
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oppdragsforskning. UiA skal gjennom sin forskning og forskningsformidling være en 

drivkraft for utvikling i Sør-Norge, og skal være en aktiv bidragsyter i regionale og 

nasjonale medier og andre fora av betydning for samfunnsutviklingen. … UiA skal styrke 

fagområdene der universitetet kan utvikle særlig kompetanse på internasjonale og globale 

utfordringer. … UiA skal i samarbeid med regionale aktører gjennomføre forsknings- og 

utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.» 

(B) TEMATISK FORANKRING 

Tematisk orientering bør velges ut i fra tre kriterier som alle må innfris i tilstrekkelig 

grad: 

Kompetansen i fagmiljøene må være sterk og relevant nok til å sannsynliggjøre at 

hvert prosjekt kan realisere et potensial for faglig vekst og utvikling av det enkelte 

fagmiljø, der fagkompetansen brukes enten direkte i forskningsarbeid eller indirekte i 

form av støtte til doktorgradsarbeid o.l. 

Temaene må være samfunnsmessig interessante og relevante nok til å sannsynliggjøre 

et potensial for finansiering av forskningen utenfor UiA’s ordinære budsjetter, 

fortrinnsvis fra regionale, nasjonale eller internasjonale kilder. 

Sammensetningen av prosjekter må utgjøre en helhet som viser et potensial for å 

utvikle forskningen og profilere UiA som institusjon i et langsiktig perspektiv. 

(C) GEOGRAFISK FORANKRING 

Den regionale forankringen i Agder må særlig ivareta følgende hensyn: 

 I forbindelse med valg av temaer, metoder og gjennomføring av de enkelte 

prosjekter, må ikke behovet for regional relevans gå på bekostning av den 

vitenskapelige kvalitet som blant annet kreves for at forskningen skal kunne 

publiseres i anerkjente publiseringskanaler. 

 Aktører i ulike deler av Agder bør involveres. Lokaliseringen av 

energiproduksjon og annen relevant virksomhet, samt UiA’s lokalisering i 

Kristiansand-Grimstad-området, kan gjøre det spesielt viktig å arbeide for å få 

med aktører fra Listerregionen og Setesdal. 

 Både private og offentlige aktører bør involveres i de fleste prosjekter, som 

faglige samarbeidspartnere og i arbeidet med å skaffe finansiering. 

Alle forslag til enkeltprosjekter bør vurderes i lys av disse (3x3) kriteriene for 

måloppnåelse. 
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3 DE KONKRETE FOU-PROSJEKTENE 

PROSJEKTER INNENFOR JUSS 
Utfordringen innenfor det juridiske området er å identifisere hvilke problemstillinger 

som kan være aktuelle og egne seg for forskning, f.eks. som et doktorgradsprosjekt. En 

gjennomgang av notater, artikler, konsesjonssøknader og utredninger har vist at en slik 

identifisering knyttet til kraftutvekslingsprosjektet mellom Norge og Tyskland, 

forutsetter inngående kjennskap til bl.a. kraftindustrien, energimarkeder, Tysklands 

omstillingsoperasjon kalt Energiewende1, avtalene mellom Statnett og TenneT og 

rettsområder som bl.a. energirett, miljørett, kontraktsrett og forvaltningsrett, herunder 

både nasjonal og internasjonal regulering innenfor de nevnte områdene. Det krever tid 

og ressurser for å beskrive et aktuelt forskningsprosjekt på en slik måte at det kan 

brukes som grunnlag for et eksternt finansiert prosjekt. Dette vil jussmiljøet arbeide 

videre med. 

En svært interessant problemstilling kan knyttes opp mot stikkordet 

forsyningssikkerhet og avtalerettslige utfordringer i tilknytning til 

oppdragssamarbeidet mellom Statnett og TenneT.  

 

Prosjektforslag: Forsyningssikkerhet og kapasitetsmarkeder 

Norge og Tyskland har ulike forutsetninger for å produsere fornybar energi. Tyskland 

ser ut til å ha basert seg i første rekke på sol– og vindkraft mens Norge i stor grad satser 

på vannkraft. Det er mulig dette gjør Tyskland noe mer utsatt for svingninger i 

kraftproduksjonen.  

I Tyskland har det derfor i den senere tid vært aktuelt å opprette et såkalt 

kapasitetsmarked. Kapasitetsmarked betyr at aktører i Tyskland som produserer 

elektrisk energi basert på ikke-fornybare energikilder, betales for å stå klare til å 

produsere når behovet melder seg2. Én problemstilling er hvilken betydning dette har 

for kraftutvekslingsprosjektet, bl.a. dets lønnsomhet, og om man i avtaleverket mellom 

Statnett og TenneT har lagt inn mekanismer som bl.a. kan minimalisere tap for den 

norske kontraktsparten.3. Dette har også juridiske konsekvenser. En problemstilling 

dreier seg om i hvilken grad gjeldende regelverk åpner for å holde aktører ute fra dette 

                                                             

1 http://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2014/03/Energiewende-NK2-2014.pdf  

2 http://snl.no/kapasitetsmarked  

3 http://www.tu.no/kraft/2013/08/07/borten-moe-gir-tysk-energipolitikk-det-glatte-lag  
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kapasitetsmarkedet4 og hvilken betydning dette eventuelt kan ha for 

oppdragssamarbeidet. 

I tilknytning til dette, alternativt som et eget prosjekt, kan de rent kontraktsrettslige 

forhold mellom de nevnte partene og deres tyske motparter være gjenstand for analyse. 

Foruten kontrakten, som påvirkes av bakgrunnsrett fra to land, oppstår interlegale og 

folkerettslige problemstillinger ved kabler som krysser landegrenser på havbunnen. 

Gruppen antar at det foreligger både behov for og materiale til omfattende arbeid med 

disse temaene. 

 

  

                                                             

4 http://www.tu.no/kraft/2013/11/22/energikommisaren-vil-jobbe-for-norske-kabler-til-

europas-kapasitetsmarkeder  
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Prosjektforlag: Kapasitet i nasjonalt kabelsystem 

Full utnyttelse av kapasiteten på kraftledningen mellom Tyskland og Norge krever at 

kraftnettet på Sørlandet er godt nok utbygd.  

Per i dag er det NORNED-kabelen fra 20085, jf. oppdragssamarbeidet mellom Statnett i 

Norge og TenneT i Nederland, som er avhengig av dette nasjonale kraftnettet.  

Det antas at det i samarbeidsavtalene mellom Norge og Nederland er inntatt klausuler 

om antall MW som skal/kan sendes gjennom kabelen. Liknende klausuler er 

sannsynligvis lagt inn i kabelprosjektet mellom Norge og Tyskland. 

Jo flere kabler som har sin landfaste base på samme sted, jo større kapasitet trenger det 

aktuelle nasjonale kraftnettet.  

Hva skjer mellom kontraktspartene dersom man fra den ene siden må gå bort i fra den 

forventede kapasitet pga. f.eks. oppgraderingsbehov?  

Man ser denne problemstillingen aktualisert pga. Statnetts samarbeid med Energinet.dk 

om Skagerrak 4 (SK4). Behovet for oppgradering av kraftnettet på Sørlandet har 

oppstått bl.a. pga. SK4. Når denne kabelen kommer i drift, estimert til utgangen av 2014, 

ser Statnett behovet for å redusere kapasiteten på NORNED-kabelen. Man regner med at 

det vil være restriksjoner på kabelen om lag 20pst. av tiden frem til oppgraderingen av 

kabelnettet på Sørlandet er fullført i 20186.  

Dette har fått medkontrahenten i NORNED (og også NORDLINK), Tenne T, til å reagere7. 

I hvilken grad kan avtaleverket sikre de ulike interessene som er involvert i og berørt av 

samarbeidet? Hvilken betydning har det at TenneT ser ut til å være involvert i både 

NORNED og NORDLINK, bl.a. dersom det blir behov for å prioritere 

forsyningssikkerheten i henholdsvis Nederland og Tyskland? 

                                                             

5 http://www.tennet.eu/nl/grid-projects/international-projects/norned.html  

6 http://www.nordpoolspot.com/Message-center-container/Exchange-list/2013/05/No-

302013---Future-NTCs-on-the-NorNed-and-the-Skagerrak-interconnectors/  

7 http://www.tu.no/kraft/2013/12/18/tennet-kritiserer-statnett-for-a-strupe-

kraftoverforingen,  

http://www.tu.no/kraft/2012/10/10/svakt-nett-stopper-krafteksport 
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Prosjektforslag: Kostnader i forbindelse med «nedetid» 

Kablene som krysser landegrensene er teknisk kompliserte. Erfaringene fra NORNED 

ser ut til å være at det trengs en del ressurser for å sikre driften av kablene. Fra 2008 til 

2011 hadde NORNED-kabelen er utilgjengelighet på 16.6 % i følge NVE8.  

Det kan være interessant å analysere virkningen av klausulen om likedeling av 

driftskostnadene som er beskrevet i pkt 6.3.3 i Statnetts konsesjonssøknad av mai 

20139, og hvilke juridiske spørsmål knyttet til dette. 

 

  

                                                             

8http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2014/rapport2014_38.pdf, 

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=16438, 

http://www.tu.no/kraft/2011/04/20/norned-ute-av-drift-i-ti-uker  

9http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Media/Nyheter%202013/150513%20Konsesjo

nss%C3%B8knad_Mellomlandsforbindelser.pdf  
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Andre prosjekt i krysningspunktet mellom samfunnsvitenskapen og juss 

Planlegging, bygging og drift av store energiprosjekt er langt på vei unntatt fra plan- og 

bygningsloven (plb § 1-3) og lagt inn under energiloven (blant annet enl  §§ 3-1 og 4-2). 

Beslutningsmyndigheten etter loven tilligger NVE (Norges vassdrags- og 

energidirektorat) og/eller Olje – og energidepartementet. Energiloven er en rammelov. 

Med hjemmel i loven er det gitt forskrifter som blant annet omhandler planlegging, 

bygging og drift av anlegg for produksjon og omfordeling av energi, herunder 

konsesjonsordninger som også forvaltes av departement eller direktorat. 

Statnett SF er en aktiv statlig aktør ved planlegging, bygging og drift av elektriske 

overføringsanlegg. Selskapet har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk av 

elektrisk strøm. Dette gjøres også i samarbeid med andre nordiske og europeiske land. 

Nord.link er et prosjekt innen denne ramme ved at det knytter sammen det norske og 

det tyske kraftmarked. Gjennom Nord.link skal Statnett sammen med tyske interesser 

etablere selskap som skal bygge og drive anleggene og sikre kraftutvekslingen. 

Gjennomføringen av anlegget vil medføre betydelige naturinngrep. 

Nord.link-prosjektet reiser problemstillinger som en kan nærme seg fra flere faglige 

utgangspunkt. 

Det ene er statens mange roller i prosjektet. Staten ved Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Olje – og energidepartementet er reguleringsmyndighet og 

konsesjonsmyndighet. Dette er typiske offentligrettslige oppgaver. Samtidig er staten 

gjennom Statnetts deltakelse i selskap(er) som skal bygge, eie og drive kabelanleggene, 

deltaker i den mer privatrettslige del av prosjektet.  Det kan problematiseres både 

politisk og juridisk hvor gunstig det er at staten gjennom Olje – og 

industridepartementet har samlet all makt og innflytelse i prosjektet. Den lokale 

innflytelse i prosjektet er å gi uttalelser gjennom høring ved behandlingen av søknadene 

fra Statnett. Det kan hevdes at dette gir lokale og regionale myndigheter liten innflytelse 

ved utforming av planer og gjennomføring av prosjektet. Prosjektene får et 

«demokratisk underskudd». 

En annen liknende problemstilling er forholdet mellom utbygger (Statnett) og regionen 

og berørte kommuner. De planlagte tiltakene medfører altså betydelige naturinngrep. 

Dette er en utfordring i forhold til naturmangfoldloven som har til formål å legge til 

rette for en bærekraftig bruk og vern av naturen. Naturinngrepene genererer også et 

ønske fra regionene om å bli kompensert for inngrepene. Hensynet til naturmangfold-

loven søkes ivaretatt gjennom konsesjonsbehandlingen. Kommunenes og regionens 

ønske om kompensasjon er blant annet tatt opp av Listerådet som er «opptatt av at de 

ekstraordinære naturinngrepene som skjer i regionen blir kompensert gjennom 

ordninger som skaper arbeidsplasser, kompetanseutvikling og innovasjon lokalt». 

(Listerrådets brev 19.05.14 til Statnett). Dette er også problemstillinger som vil bli tatt 
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opp med den politiske ledelsen i departementet. Om og i hvilken grad regionen skal 

kompenseres for tap av natur og ressurser er både et rettslig og politisk spørsmål.   

En siste problemstilling som skal nevnes i denne sammenheng er forholdet mellom 

Statnett og berørte grunneiere. I en tilleggssøknad datert juni 2013 om konsesjon, 

ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse fremgår det at Statnett tar sikte på å 

oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneiere. Men for det tilfellet at 

forhandlingene ikke fører frem, søkes det etter oreigningslova om tillatelse til 

ekspropriasjon av nødvendig grunn og adgang til forhåndstiltredelse slik at arbeidet 

kan påbegynnes før skjønn er avholdt. Gulrot og pisk er en kjent fremgangsmåte når 

offentlige virksomheter skal gjennomføre prosjekter hvor det foreligger 

interessekonflikter.  

Før Statnett kan treffe sin investeringsbeslutning (er) for gjennomføring av prosjektet, 

må nødvendige konsesjoner være gitt. Det gjelder både anleggskonsesjon og 

utenlandskonsesjon. Samtidig må det gis nødvendige tillatelser etter oreigningsloven. 

Det er departementet som skal gi både anleggskonsesjon og utenlandskonsesjon i 

Nord.link saken. Hvem som skal gi tillatelser etter oreigningslova er visstnok enda ikke 

bestemt. Normalt er det NVE som er ansvarlig for behandlingen etter oreigningslova i 

slike saker. I denne saken er dette uavklaret. Men dette vil bli avgjort noe senere av 

departementet. Samlet sett betyr dette at forhandlingene mellom Statnett og 

grunneierne ikke blir forhandlinger mellom jevnbyrdige parter.  

Tilleggssøknaden fra Statnett om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 

forhåndstiltredelse ble ferdigbehandlet av NVE  18. desember 2013. Søknaden er nå til 

behandling i Olje – og energidepartementet. Statnett planlegger å foreta 

investeringsbeslutninger inneværende år. Departementets standpunkt til søknaden må 

foreligge før beslutningene tas. Det vi altså si at departementets avgjørelse antakelig vil 

foreligge i løpet av høsten. Dette kan derfor være et lite egnet tidspunkt å gå videre med 

problemstillingene nevnt ovenfor.  
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PROSJEKTER INNENFOR ØKONOMI 
 

Prosjektforslag: Modeling the joint Norwegian-Swedish green certificate market 

PhD project in quantitative financial economics: Develop a quantitative model analyzing 

the price dynamics of the joint Norwegian-Swedish certificate market. 

Applicant: We seek a person with strong quantitative skills in mathematics/statistics 

and computer programming that holds a MSc degree, preferably in economics or 

industrial economics.  

Thesis advisors: Steen Koekebakker (professor of finance, HHUiA), Fred Espen Benth 

(professor of mathematical finance UiO), Michael Coulon (lecturer in finance at the 

University of Sussex)    

 

The market 

Green certificates (called renewable energy certificates in the USA), are a tradable 

commodity proving that certain electricity is generated using new renewable energy 

sources. The certificate scheme for green electricity was introduced in Sweden May 

2003. Norway joined the market in 2012. The two countries have a common goal of 

increasing the renewable electricity production by a total of 26.4 TWh from 2012 to the 

end of 2020. New eligible power plants of wind, solar, hydro and biomass receive one 

certificate for MWh produced for 15 years after start up. The retail consumers represent 

the demand side of the certificate market. They are obligated by law to buy certificates 

corresponding to a certain proportion (quota) of their electricity usage. A penalty must 

be paid in the case of missing certificates. The price of a certificate is settled daily in the 

marketplace, and the price will vary according to supply and demand conditions.  

Markets for green certificates have been design in several states in the USA and also in 

Europe. One particular idiosyncrasy of the Norway-Sweden market is the division into 

2012-2021: The investment period  

2021-2035: The trading period  

 A windmill that starts operating in 2020, will generate certificates each year until 2035. 

How many credits that will be produced a given year, depends on how much the wind 

blows. In 2035 the market is terminated. New renewable energy built after January 

2021 are not eligible for certificates. Regulatory entities have fixed the total quota (e.g. 

total demand) for the 2020-2035 period (26.4 million credits x 15 year = 396 million 

credits in total). All certificates have full banking - they can be stored until 2035 and are 

worthless thereafter. The Norway-Sweden market design, and especially the 2021 
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deadline, is unique. It means that for instance increasing certificate prices cannot be met 

by increased supply of certificates. The investment deadline effectively cuts off this 

feedback mechanism, and this suggests that prices can either explode or drop to zero in 

the trading period.  

 

Related literature 

Recent economic analyses of European green certificate markets focus primarily on 

evaluating the success of existing mechanisms, comparing with market solution with 

feed-in tariffs, and discussing future prospects of market based solution for green 

certificates (see for example Aune et al. (2012), Haas et al. (2011), Tamas et al. (2010)). 

Amundsen et al. (2006) provide an early proposal for modeling green certificate prices, 

where they build on classical commodity storage models of Deaton and Laroque (1996) 

and Routledge et al. (2000). They argue that the banking feature lowers volatility in 

certificate markets. However, they do not consider the regulatory structure and the lack 

of feedback mechanism in the market. So far there exists very little research focusing on 

price dynamics in certificates markets. One notable exception is Coulon et al. (2013). 

They develop a so structural model for certificate prices, driven by a continuous-time 

stochastic model for generation of renewable energy. They incorporate important 

features of regulations such as quotas, penalty and the ability to bank certificates for 

future years. They apply their model to the New Jersey solar energy certificate market. 

Although not directly applicable, this paper provides a natural starting point for 

modeling the Norwegian-Swedish market.  
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PROSJEKTER INNENFOR SAMFUNNSVITENSKAPEN 

 
Det er en rekke prosesser rundt arbeidet med kraft på Sørlandet som kan gi grunnlag 

for prosjekter med samfunnsvitenskapelig vinkling. Flere av disse vil kunne grense inn 

til eller støtte opp om prosjekter med økonomisk, juridisk eller teknologisk innretning. 

De kan med fordel utarbeides i tilknytning til slike prosjekter. Derfor kan det være mest 

hensiktsmessig å gi en litt bred oversikt over hva som kan være aktuelt, fremfor å 

beskrive et eller to konkrete samfunnsvitenskapelige prosjekter i stor detalj. I 

fortsettelsen omtales kort noen muligheter.  

Vi kan vel dele de utfordringene som landsdelen står overfor inn i noen deloverskrifter: 

 Økt utbygging i regionen, verk, magasiner og linjer 

 Kraftutveksling med UK, Kontinentet, herunder pumpekraft 

 Regulatoriske regimer og regionale virkninger av disse 

 Kraftkrevende industri og kraft – samspill og konflikter 

 Kraft og kompetanse, muligheter og trusler for Agder  

Mulige prosjekter kan f.eks. være: 

Følgeforskning av nettutbygging, økt kabling og evt. pumpekraftetablering. Flere 

miljøer ved UiA, og Agderforskning kunne utfordres til å lage skisser på dette. 

Regionale samspill kraftproduksjon og kraftkrevende industri. UiA er sterke på 

klyngeforskning og regional næringsutvikling. RIS-senteret ved Handelshøyskolens 

institutt for arbeidsliv og innovasjon i Grimstad er det sentrale fagmiljøet. Professor 

Arne Isaksen er utfordret til og har sagt seg villig til å utforme et prosjekt i samarbeid 

med EYDE-klyngen.  

Regionale virkninger av eventuell kompensasjonsordning for nettutbygging. Et 

slikt krav er nå fremmet fra Listerkommunene.  Det er usikkert hvordan et slikt krav vil 

stå seg politisk, men det gikk uansett an å gjøre et prosjekt der dette ble modellert, 

enten kommunal- eller regionaløkonomisk vinklet.     

Inntektsfordeling ved etablering av norsk pumpekraftkapasitet mot Europa, 

mulige modeller og virkningen av disse. En av årsakene til at realiseringen av norsk 

pumpekraft ikke skyter fart, er knyttet til usikkerhet om hvordan inntektene ved slik 

kraftproduksjon skal fordeles.     

Sørvest-landet som Europas grønne batteri, planmessige utfordringer. 

Kraftproduksjon og tilhørende distribusjon er svært arealkrevende og krever også 

betydelige naturinngrep. Dermed er dette også aktivitet som berører en rekke 

samfunnsinteresser. Et planprosjekt kunne studere dette som case. En kunne her tenke 

seg at en så både på konflikt mellom sektorinteresser og plannivåer (kommune, region, 
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stat). Forsker Mikaela Vasström (Agderforskning) har nettopp avlagt PhD (København) 

på prosjekt om naturmiljøforvaltning i Setesdal, og vil kunne bli en sentral person i et 

eventuelt arbeid med dette. 

Norge som europeisk kraftaktør.  Flere prosjekter kan være aktuelle her, knyttet til 

temaer som regulering av sektoren i et internasjonalt flernivåsystem, ikke minst med 

sikte på å drøfte konsekvenser av slike systemer i tider med turbulens og kanskje 

krisetilstander i markedene eller i internasjonal politikk.  Professor Jarle Trondal ved 

Institutt for statsvitenskap og ledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og UiA’s 

fremste EU-forsker, er utfordret og har sagt seg villig til å arbeide frem en 

statsvitenskapelig skisse. 

En avsluttende merknad går på finansiering. Det foregår nå en rekke politiske spill 

rundt den framtidige utviklingen innenfor kraft på Agder. Flere av disse er preget av 

motstridende interesser, også regionalt. Noen av spillene fordrer også at det stilles 

midler til rådighet for landsdelen, midler som f.eks. kan brukes til forskning og 

kompetanseoppbygging. Er nøkkelspørsmål er i hvilken grad det er mulig innenfor 

rammen av gjeldende europeisk lovgivning å stille krav om slik finansiering fra aktører 

som skal med i videre prosesser. 

Økonomiske virkninger av kommunereform.  Forskjeller i inntekter og fond er en 

grunn til skepsis til kommunesammenslåinger i mange mindre kommuner. Dette blir 

aksentuert i kraftkommuner, og spesielt i aktuelle sammenslåingsområder/regioner der 

det er store forskjeller mellom kommunene i slike inntekter. Kan staten forhindre at 

den historiske fordelingen av kraftinntekter og -formue vil prege holdningene til 

kommunesammenslåinger så sterkt at den hindrer en i å nå frem til effektive 

kommunestrukturer? Minst tre virkemidler, som alle virker problematiske i praksis, kan 

tenkes å redusere eller eliminere faren for noe slikt: 1) ta bort 

kraftinntektene/beskatningsretten fra kommunene og overføre den til stat eller 

fylkeskommune, 2) kompensere alle sammenslående kommuner slik at de kommer opp 

på tilnærmet samme inntektsnivå som den rikeste kommunen før sammenslåingen, 

eller 3) videreføre i størst mulig grad gjeldende inntektsfordeling mellom 

sammenslående kommuner også etter sammenslåingen, gjennom bestemmelser eller 

avtaler om forpliktende langtidsbudsjettering eller evt. geografisk styrte, irreversible 

realinvesteringer. En økonomisk og samfunnsvitenskapelig analyse av dette kunne 

bestå i å kartlegge hvor stort det aktuelle fordelingsproblemet faktisk er, samt peke på 

hvilke muligheter som dagens inntektssystem gir til å løse det, eventuelt hvilke mindre 

endringer som kunne redusere problemet i betraktelig grad. 
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PROSJEKTER INNENFOR TEKNOLOGI / IKT 
 

Suggestion of a Task : Set up of a data base for smart grid studies with respect to the 

expected power flows from and to the Norwegian grid  via a HVDC-link Norway-

Germany caused by the requests for balancing fluctuating renewable power in Germany 

and Norway 

Hans, Georg Beyer, Institute of engineering, University of Agder, Grimstad 

Changes in operation conditions for hydropower in Southern Norway due to increased 

transmission capabilities between the Norwegian and German Grid 

The establishment of a HVDC sub-sea cable between Norway and Germany will have 

remarkable consequences for both economical and technical operation conditions for 

hydropower in Norway. As one of the driving ideas behind for expanding this 

transmission capacity is the integration of the Norwegian hydropower in the schemes 

for balancing the increased share of the highly fluctuating wind and solar generation in 

the German grid, this calls for a rethinking of expansion plans and scheduling schemes.  

Studies addressing this topic are mostly focused on general aspects of the expansion of 

the country to country and country to off-shore transmission capacity and overall 

system operation and changes in the hydropower operation in a more general way (see 

e.g. [1]). The proposed task should allow for a more detailed view on the consequences 

for the scheduling of existing hydro schemes and expansions plans in southern Norway. 

For this, knowledge on the expected time pattern of surpluses and deficits in the 

German renewable production, which will govern the requirements on balancing, is 

necessary. As the unbalanced power will be due to both, wind and solar generation 

(installed capacities in Germany mid 2014: Photovoltaic: 36 GW, wind 34 GW) the 

temporal evolution of these two meteorology driven generation types is of importance 

Thus,  both have to be taken into account studying the possible country to country 

energy flow. Respective historical data may serve may assist for general sizing and long 

term operation questions.  For an analysis in view of possible changes of operational 

strategies the forecastability of these flows is relevant.  

In addition to these requests for power transmission motivated by the German 

balancing of fluctuating power, the increase of wind generation capacity in Norway may 

give an additional request for transmitting power- this time surplus Norwegian wind 

power to Germany, which however will only be reasonable for the case of parallel high 

wind conditions in Norway and low wind conditions in Germany. The wind power not 

transferrable to Germany will give rise to the surplus German power affecting the 

Norwegian hydro scheme. 
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As data sources for this information, the long term time series of data stemming from 

the continuous operation of weather forecasting services can be used, as demonstrated 

for Europe wide studies by e.g. [2]. The current quality of the forecast of the aggregated 

wind and solar generation in Germany is extractable from the information issued by the 

German eex transparency platform [3]. Details for the Quality of the forecasts of solar 

generation are e.g. given by [4]. For the achievable quality of forecasts for wind power 

in Norway information can e.g. be taken from [5]. 

Based on these data sources the project aims at establishing a data base on requests for 

energy intake and outflow to and from the Norwegian system made possible by the new 

Norway – Germany interconnection,   that – together with the hydro inflow pattern – 

should allow for the analysis of different grid management and scheduling schemes for 

the operation of the actual hydro generation in southern Norway with emphasis on  the 

current pumped hydro capacity and a contribution to the extension of the pumped 

hydro capacity. To assist in this scheduling, information on the accuracy of forecasts of 

the respective energy flows have to be supplied. This should include the probability 

information on the expected evolution of the flows. Data base and respective meta-data 

will have to be assembled according to the overall scheduling and grid management 

scheme in which they are to be included.  

The project aims at information on the time pattern to be expected for the power 

exchange due to increased transmission capacity between Germany and Norway and 

the respective consequences for the operation of the Norwegian hydropower system.   

For this, the co-statistics of surpluses and deficits in the German power system – mainly 

due to the variability of renewable (wind and photovoltaic) generation, and the loading 

of the available storage capabilities (power- and energy-wise) in Norway have t be 

assessed.   Information on the time series characteristics (time scales hourly to inter-

annual) of the German renewable generation have to be analyzed based on (among 

others) the EEX-data base and linked to information on the status of the Norwegian 

reservoirs. The direct utilization of the resulting (typical and extreme annual) time 

series is aimed to studies on new dynamic management strategies for - on one hand - 

the existing hydro system – and - on the other hand - for a system with enhanced 

pumped hydro capacity. 

To back up dynamic optimization schemes, techniques the probabilistic prediction of 

these time series should be developed. Here, existing forecasts for the German 

renewable production have to be linked with the forecasts of the Norwegian load (and 

Norwegian wind power). From this, a forecast for the time series of the power balance 

has to be generated and characterized by its quality (RMSE, moments of the 

distribution, ...) giving the confidence levels for the predicted outcome. 
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4 FINANSIERINGSMULIGHETER 
 

Det finnes flere finansieringskilder for FoU-prosjekter som varierer ut fra innretting og 

innhold. Universitetet i Agder disponerer forskningsmidler i form av ansattes 

forskningstid, stipendiatstillinger og noe innenfor satsing på særskilte prioriterte 

områder.  

Den største kilden til finansiering av forskingen 

nasjonalt er Norges forskningsråd, og 

internasjonalt EUs forskningsfinansiering Horizon 

2020. Lokalt kan både Sørlandets 

kompetansefond og Aust-Agder og Vest-Agder 

fylkeskommuner finansiere begrensede FoU-

prosjekter, da gjerne med regionale 

samarbeidspartnere. Regionalt forskningsfond 

Agder finansierer FoU-prosjekter innenfor visse 

satsingsområder. Disse varierer over tid. I tillegg 

til disse har Agders to fylkeskommuner, bedrifter 

og andre kilder, SSHF og andre offentlige kilder 

bidratt med finansiering av stipendiatstillinger. 

Prosjektmidler innenfor de ovennevnte ordninger 

kan være omfattende og gå over flere år.  

REKRUTTERINGSSTILLINGER 

Mest relevant i dette arbeidet vil være å se på muligheter for å få finansiert 

stipendiatstillinger og post.doc-stillinger. Av UiAs 153 Ph.D-avtaler10 er 72 finansiert 

over egen ramme, 19 er finansiert gjennom NFR-prosjekter og 62 finansiert av andre 

kilder. Det er et betydelig potensial for å øke antallet stipendiatstillinger gjennom NFR-

prosjekter.  

Det finnes også gode muligheter innenfor prosjektets tematikk til å kunne søke ekstern 

finansiering. Spesielt gjelder dette innenfor NFRs program ENERGIX (2013-2022). I 

programplanen tillegges også den økonomiske og samfunnsvitenskapelige delen av 

energiproblematikken vekt: 

«Et sterkt økende behov for tilgang på energi kombinert med ambisjonene om å 

redusere de globale utslippene av klimagasser, setter de ytre rammene for utvikling av 

nasjonal og internasjonal energipolitikk. Norge har uttalte mål om å øke fornybar 

                                                             

10 Tall for 2012 
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energiproduksjon, videreutvikle energisystemet og legge til rette for at norske 

næringsaktører posisjonerer seg nasjonalt og internasjonalt med produkter og 

løsninger. For å nå disse målene trenger vi nye løsninger for energiforsyning, betydelig 

økt energieffektivitet og økt kunnskap om rammebetingelser og virkemidler. 

Norske energi- og nettselskaper skal sikre fleksibilitet og høy forsyningssikkerhet og 

norske forskning- og utdanningsmiljøer må bidra med kunnskap, løsninger og 

kompetent personell for at de ambisiøse målsetningene på energiområdet nås.» 

Programmet har i oppstartsåret en ramme på 400 mill. kroner. Denne rammen kan 

endre seg da de årlige statsbudsjetter legger føringer på finansiering av store 

programmer i NFR. 

RFF Agders satsingsområder bygger på de forskingsprioriteringene som skisseres i 

Regionplan Agder 2020: 

- Følgende satsingsområder er definert i forskningsstrategien for Agder: 

- Energi, miljø og klima 

- Maritim sektor 

- Matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi 

- Samfunnsforskning 

- Innovasjon i offentlig sektor 

- Kultur- og opplevelsesnæringene 

- Utdanning 

I tillegg til disse overordnede satsingsområdene utarbeides det årlige prioriteringer. I 

RFF Agders Handlingsplan for 2014-2015 er disse områdene pekt ut: 

- Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter 

- Utdanningsforskning 

- Innovasjon i offentlig sektor 

Dette vil ligge noe utenom prosjektets tematiske innhold.  

 

NFR har også NæringsPh.D-ordningen og Offentlig Ph.D-ordningen som er en gunstig 

måte for bedrifter å øke kompetansen blant sine ansatte. Ordningen er slik at en ansatt i 

bedriften kan ta en doktorgrad på en tematikk som er av betydning for bedriftens 

virksomhet, og der NFR finansierer halve kostnaden over 3 år. Tilsvarende gjelder for 

det offentlige. Dette er gode ordninger og bygger på «først til mølla»-prinsippet. Så 

lenge det finnes midler så vil en få finansiering.  

EUs Horizon 2020 er ordningen med størst midler, men med stor konkurranse og krav 

til samarbeid med flere andre nasjoner. For å få finansiert rekrutteringsstillinger vil 

ikke dette være egnet. På en annen side er det en sterk prioritering innenfor 
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Horizon 2020 å se på de samfunnsmessige effektene av energiforbruk- og endringer i 

bruk av energikilder. Derfor vil det være mulig å søke midler til større prosjekt som 

også kan bidra til at relevante europeiske aktører kan trekkes inn.  

Sørlandets kompetansefond har tidligere finansiert flere prosjekter av denne typen, der 

også rekrutteringsstillinger har inngått i finansieringen. SKF har Fornybar 

energi/Miljøteknologi som ett av sine satsingsområder. Videre ser SKF på muligheter 

for økt næringsutvikling også utenfor de sentrale byområdene i Agder. Dette kan være 

et mulighetsrom for prosjekter som knyttes til Lister-området.  

Andre finansieringskilder, som private bedrifter, bedriftsnettverk og offentlige 

instanser har vært og kan være finansieringskilder til stipendiatstillinger knyttet til 

prosjektene presentert i denne rapporten. Hele 62 av UiAs153 stipendiatstillinger er 

finansiert på denne måten.   

Arbeidsgruppen foreslår at UiA vurderer å finansiere Ph.D-prosjektene foreslått i denne 

innstillingen, så fremt disse ikke lar seg finansiere helt eller delvis av eksterne kilder.  
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5 VIDERE ARBEID OG ORGANISERING 

5.1 KONKLUSJONER I FORHOLD TIL FORPROSJEKTETS FORMÅL 

 

Som det fremgår av denne innstillingen, har forprosjektet identifisert konkrete 

prosjekter som tilrådes igangsatt. Gruppens konklusjon er at UiA kan og bør fortsette å 

drive med systematisk forsknings- og utviklingsarbeid innenfor denne sektoren, fordi 

den har en særlig betydning for landsdelen. Flere aktører har ytret ønske om og pekt på 

behov for økt aktivitet på dette forskningsområdet. Omfanget av satsingen vil være opp 

til universitetets ledelse og faglige stab. 

5.2 VIDERE ORGANISERING 

Arbeidsgruppen ser to hovedalternativer for den videre organisering. Man kan anse 

forprosjektet som en tilstrekkelig fødselshjelper for de prosjekter som er beskrevet og 

konstatere avslutte arbeidet. Den videre oppfølgning av forskningen må da skje 

innenfor den ordinære aktiviteten ved universitetet.  

Et annet alternativ vil være å etablere en referansegruppe for ytterligere å bistå de 

prosjekter som foreslås igangsatt, samt identifisere nye prosjekter. 

Arbeidsgruppen vil tilrå den sistnevnte modell, hovedsakelig at tre grunner:  

1. En referansegruppe for energiprosjektene vil kunne sikre det krevende 

tverrfaglige samarbeidet på universitetet. 

2. Organiseringen vil understreke at dette tematiske feltet har stor regional 

betydning. Den vil også gi mulighet for å trekke inn regionale aktører i 

planlegging og rådgivning om forskningsarbeid og -prioriteringer. 
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3. En referansegruppe vil kunne bidra til å bedre fange opp, bruke og spre 

resultatene av annet forsknings- og utviklingsarbeid som foregår innenfor 

energisektoren.  

5.3 ARBEIDSGRUPPENS TILRÅDING 

 

UiA bør etablere en referansegruppe for dette tematiske området. Denne bør virke for 

to år om gangen med følgende mandat: 

- Identifisere og utvikle energiforskningsprosjekter som egner seg for bearbeidelse 

innenfor universitetets og forskningsprosjektets rammer. 

- Bidra til at  slike prosjekter blir realisert ved ekstern finansiering. Av særlig 

betydning vil være å forbedre mulighetene til EU-finansiering og finansiering fra 

NFR. Det vises til kapitel 4. 

- Identifisere sammenhenger mellom teknologiske, samfunnsmessige, rettslige og 

økonomiske faktorer innenfor energiutviklingssektoren. 

- Bruke og spre den informasjon og de konklusjoner som trekkes av forskningen, 

herunder gjennom formidlingstiltak som konferanser, publikasjoner og artikler. 

 

Denne arbeidsgruppen ser det ikke som sin oppgav å mene noe om referansegruppens 

sammensetning, herunder om medlemmer fa arbeidsgruppen bør delta videre. 

Arbeidsgruppen vil likevel tilrå at referansegruppen får en noe videre sammensetning 

enn det som lå til grunn for denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen tilrår at 

kraftselskapene inviteres til å delta. Særlig aktuelle er Sira-Kvina, Agder Energi og 

Statnett. Arbeidsgruppen ser det også naturlig at representanter for kommuner og 

kommunesammenslutninger involveres i deler av referansegruppens arbeid. 

Referansegruppen bør også ta hensyn til formidlingsaspektet som beskrevet ovenfor. 
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Arkivsak: 2009/2107

Saksbeh: Richard Lislevand

Dato: 10.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
103/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Forlengelse av tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet 
for teknologi og realfag

Hva saken gjelder

Fakultet for teknologi og realfag ønsker å forlenge den midlertidige tilsettingen (kallelse) av 
John Oommen i stilling som professor II.

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. nr. 5:
Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 
høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 
tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette.

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for forlengelse av kallelse, og 
sakens bakgrunn.

Forslag til vedtak:
John Oommens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for 
teknologi og realfag forlenges for perioden 01.04.15-31.03.19.

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag

Vedlegg
1 Notat fra Frank Reichert, datert 12.06.14
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Notat til Personalavdelingen om fortsatt kallelse av professor John 

Oommen 

Professor John Oommen ble i styremøte 5. mai 2009 kallet til en 20 % stilling for en periode på 5 år, 

fra 1.3.2010 til 31.3.2015. Forut for dette har han også vært kallet til en 20 % stilling i perioden 1. 

april 2005 til 31. mars 2010. Professor Oommen er ansatt knyttet til Institutt for IKT ved Fakultet for 

teknologi og realfag. 

Det opprinnelige behovet gjaldt etableringen av doktorgrad i IKT/mobil kommunikasjon. Senere har 

stillingsressursen inngått i blant annet veiledning av ph.d-studenter i IKT ved Universitetet i Agder. 

Professor Oommen bidrar fremdeles godt til fakultetets forskning og kompetanseutvikling. 

Oommen har fremdeles mange publikasjoner og framstår som en internasjonal ener på sitt fagområde. 

I senere tid har professor Oommen bidratt til opprettelse av Senter for integrert krisehåndtering 

(CIEM), søknaden om SFF, - Senter for fremragende forskning, samt bidrag til arbeidet med å nå 

strategiske mål som er satt av UiA.  

 Stillingen finansieres av fakultetets ramme. Stillingen er knyttet til Institutt for IKT. 

Avtalen med professor Oommen utløper 31. mars 2015. Av hensyn til mulighetene for fortsatt å inngå 

avtaler om mer langsiktige forskningsprosjekter, blant annet aktuelle EU-søknader, veiledning av 

ph.d-studenter ved UiA, med mer, bør vårt samarbeid med professor Oommen ha en varighet på minst 

4 år. 

Professor Oommen har opplyst at han utfra bestemmelse fra hans arbeidsgiver, Carlton University, 

Ottawa, Canada, ikke kan inngå avtale om fast stilling i denne størrelsesorden. Det er derfor aktuelt å 

inngå en ny midlertidig arbeidsavtale.  

Dette er derfor fremmet som en kallelse, og det vises til Tjenestemannsloven § 2, pkt 7 (tilsetting uten 

utlysing). Det er en relativt liten stillingsprosent innenfor et spesialområde og det må antas at en ikke 

med denne kallelsen utelukker andre søkere. Det arbeides fortsatt for å få bedre kjønnsbalanse i staben.  

Saken fremmes på dekanus fullmakt fra fakultetsstyret. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Professor John Oommens engasjement - kallelse til 20 % professorstilling forlenges foren periode på 

4 år fra 1.4.2015 til 31.3.2019. 

 

Dekanus Frank Reichert, 12.6.2014 
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Arkivsak: 2014/1347

Saksbeh: Tor A. Aagedal

Dato: 15.10.2014

Saksfremlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
104/14 Universitetsstyret 22.10.2014

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Hva saken gjelder

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt de statlige UH-institusjonene å komme 
med innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren. Styret drøftet kort 
KDs oppdragsbrev i septembermøtet. På dette grunnlaget, og etter drøftinger internt 
i UiA, har universitetsdirektøren utformet vedlagte utkast til UiAs innspill til 
strukturmeldingen.

KD spør i brev 8.10.2014 om institusjonene vil be om forlengelse på styrets 
funksjonsperiode, sett i lys av arbeidet med strukturmeldingen. Med bakgrunn i 
tidligere signaler fra universitetsstyret, og det foreliggende utkastet til innspill til 
strukturmeldingen, ser ikke universitetsdirektøren behov for å be om en slik 
forlengelse av funksjonsperioden.

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til utkastet til innspill til KDs strukturmelding for UH-
sektoren, med de endringer og tillegg som er framkommet i styremøtet. Rektor gis 
fullmakt til endelig godkjenning av universitetets innspill.

Tor A. Aagedal
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Saksunderlag

Universitetsstyret drøftet kort i sitt septembermøte noen hovedtrekk i UiAs innspill til 
Kunnskapsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren. Styret 
ble, på grunnlag av KDs oppdragsbeskrivelse i brevet 26.5.2014, presentert en kort 
gjennomgang av hovedproblemstillinger. 

Innspill til KD i forkant av dialogmøtet 12.9.2014
Notatet som ble sendt som en punktvis liste foran dialogmøtet i Tønsberg 12. september hadde 
seks hovedpunkter:

a. Uavhengig av strukturendringer som gjennomføres i sektoren vil det være behov for et 
utstrakt forpliktende institusjonelt samarbeid mellom institusjonene på mange områder. En 
nasjonal graduate school innen anvendt teknologi nevnes som en mulighet.

b. Det må bygges strukturerer og gis insentiver for et sterkere internasjonalt samarbeid og en 
styrking av de internasjonale perspektivene i sektoren.

c. Det må sikres en god arbeidsdeling når det gjelder masterspesialiseringer i de nye 5-årige 
lærerutdanningene.

d. Samspillet mellom på den ene siden de yrkesrettede utdanningene, profesjonsforskningen 
og disiplinstudiene, og på den andre siden den regionale tilknytningen og den 
internasjonale orienteringen, må ivaretas også i en framtidig UH-struktur. 

e. Tettere samarbeid, konsentrasjon og klarere arbeidsdeling må ikke medføre at mangfoldet 
og ulike faglige perspektiver blir borte fra den norske UH-sektoren.

f. Også instituttsektoren må vurderes i tilknytning til en revisjon av institusjonsstrukturen i 
UH-sektoren.

Disse hovedpunktene er inkludert i utkastet til det innspillet som styret skal sende KD.

Avklaringer og presiseringer fra Kunnskapsministaren etter dialogmøtene
8.10.2014 gir statsråd Røe Isaksen i et brev en tilbakemelding til institusjonene etter 
dialogmøtene, og andre innspill som er kommet til KD i denne prosessen. Statsråden 
understreker kvalitetsbyggingen som formålet med strukturgjennomgangen, og viser til at 
strukturgjennomgangen må ses i sammenheng med andre tiltak for å høyne kvaliteten i høyere 
utdanning og forskning, som ny 5-årig lærerutdanning, finansieringssystemet, byggingen av 
flere verdensledende universitetsmiljøer osv.

Statsråden er tydelig på at departementet ser for seg en framtidig UH-sektor med færre 
institusjoner. Samarbeidsordninger vil være supplementer til sammenslåinger, ikke alternativer. 
Det er ikke aktuelt å innføre nye styringsnivå mellom departement og institusjonene (f.eks. 
konsortier eller foretaksmodeller).

Det gjentas også at strukturarbeidet ikke handler om studiesteder, men om institusjoner. 
Tilgangen til høyere utdanning skal ikke svekkes, skriver statsråden.

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren
Det var en tydelig tilbakemelding fra styret i septembermøtet at det i denne omgangen, etter 
vedtaket om å avslutte prosessen om en eventuell sammenslåing med Høgskolen i Telemark, 
ikke er aktuelt å foreslå fusjoner med andre institusjoner. Dette ligger til grunn i utformingen av 
innspillsdokumentet. Innspillet følger ellers den strukturen som KDs brev 26.5.2014 legger opp 
til (se KDs brev, side 4, Avsnitt 4 – Oppdraget). 

Departementet ber om at institusjonene skal gi sine vurderinger av disse sju hovedpunktene i lys 
av en rekke spørsmålsstillinger (se brevets avsnitt 3, side 3f), som i varierende grad er aktuelle 
eller treffende for institusjonene. Det har ikke vært hensiktsmessig å forholde seg strengt til 
denne samlingen av spørsmålsstillinger.

Hovedpunkter i UiAs innspill til strukturmeldingen
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Innspillsdokumentet bygger på UiAs strategi for 2010-2015, og annet strategisk arbeid og 
vedtak av strategisk betydning styret har gjort de siste årene. Innspillet peker allikevel ut over 
ambisjonene som ligger i gjeldende strategiplan. Etter at viktige målsettinger i strategiplanen er 
oppfylt, det gjelder bl.a. studentsøkning, forskningspublisering, utvikling av regionalt samarbeid 
og regional betydning, er tiden kommet for å styrke de nasjonale og internasjonale ambisjonene 
for UiA. Denne videre oppbyggingen vil UiA gjøre som et fortsatt selvstendig universitet, men 
med en sterk utvikling av forpliktende samarbeid med andre institusjoner og 
samarbeidspartnere, også internasjonalt. UiA bygger i sin faglige profilering på de fire vedtatte 
"bærebjelkene", og understreker den gjensidige avhengigheten mellom de yrkesrettede 
profesjonsutdanningene og disiplinstudiene. Utviklingen på arbeidsmarkedet for kandidater fra 
de store utdanningsområdene ved UiA tyder på at UiA må satse på både en kvalitetsutvikling og 
en størrelsesmessig oppbygging av helse- og sosialutdanningene og lærerutdanningene, og satse 
mer på kvalitetsstyrkingen enn videre kvantitativ oppbygging (økte studenttall) i de 
teknologiske utdanningene og på de økonomisk-administrative områdene. 

UiA har noen utfordringer, bl.a. når det gjelder studentgjennomstrømming, forskningsarbeid på 
høyere nivå, forskerutdanning og ekstern finansiering av forskning og utdanningstilbud. Også 
disse utfordringene mener UiA best kan møtes ved tettere nasjonalt og internasjonalt samarbeid, 
bedre faglig arbeidsdeling på studiesiden, i første rekke på master- og ph.d.-nivå, og en videre 
bygging av samhandlingen med regionen, arbeidslivet og nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere. UiA ser for sin del ikke store problemer knyttet til den demografiske 
utviklingen når det gjelder studentsøking, men derimot når det gjelder muligheten for å beholde 
og rekruttere nok faglig personale. 

Styrets funksjonsperiode
KD spør i brevet 8.10.2014 om institusjonene vil be om forlengelse på styrets funksjonsperiode, 
sett i lys av arbeidet med strukturmeldingen. Dersom det legges opp til fusjoner i sektoren kan 
det for involverte institusjoner være hensiktsmessig å forlenge styreperiode og rektorperiode, 
framfor å gjennomføre nye valg og tilsettinger for et halvt eller ett år. 

Universitetsstyret har gitt uttrykk for at det i denne omgangen, i forbindelse med innspillet til 
strukturmeldingen, ikke er aktuelt å foreslå sammenslåing(er) med andre institusjoner. Med 
bakgrunn i det ser ikke universitetsdirektøren behov for å be om en slik forlengelse av styrets 
funksjonsperiode.

Vedlegg
1 Brev fra KD (statsråden) 26.5.2014
2 Brev fra KD (statsråden) 8.10.2014
3 Brev fra KD 8.10.2014
4 Notat fra UiA til KD 22.8.2014
5 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Utkast 

15.10.2014
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14/2719- 26.05.14

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER:
INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og
høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning.
I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning
og forskning, vurdering av robustheti fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnads-
effektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til
arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

1. HØYE AMBISJONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG
FORSKNING

Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for høyere

utdanningsinstitusjoner. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den
intemasjonale konkurransen mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på
kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden.

Regjeringsplattformen påpeker at ”Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best.” Det
innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med høy kompetanse. Her spiller
universiteter og høyskoler en nøkkelrolle.

Et overordnet spørsmål er om dagens struktur er tilpasset ambisjonene om at Norge skal være
en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale utfordringene, samtidig som
samfunnets kompetansebehov dekkes innenfor kostnadseffektive rammer.

Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoner, med et stort mandat: Ifølge
universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utføre
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonene
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skal videre formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig
frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i under-
visningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og
næringsliv. Som for alle offentlige virksomheter, skal mandatet oppfylles innenfor en effektiv
forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene.

Hva skal til for at institusjonene skal kunne oppfylle dette samfunnsoppdraget og ambisjonene

jeg har skissert over?

2. OVERORDNET TILSTAN DSVURDERIN G

Tílstandsrapportenfor' høyere utdanning 2014 viser et differensiert bilde av den norske
universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er
mange gode fagmiljøer. Jeg mener likevel at det er flere områder hvor vi må bli bedre. Norsk
forskning når ikke like høyt opp i intemasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk
forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hevde seg på linje med nabolandene.
Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og flere miljøer må løftes fram, slik at vi kan få større
uttelling på den intemasjonale arenaen med flere verdensledende miljøer og mer gjennom-
bruddsforskning.

I tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre intemasjonalt, ser vi bekymringsfulle kvalitets-

problemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har
problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og
uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt
forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke
disse faktaene alt, men de tvinger fram spørsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten
på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?

3. ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDING OM STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Hvis vi skal heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan

vi organiserer universitets- og høyskolesektoren: Er dagens organisering hensiktsmessig, eller
får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet
med strukturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene
som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har økt kvalitet som mål.

Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy
kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som skal legge

føringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å
bestemme hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de
ulike institusjonene. I dette arbeidet ønsker vi en god og inkluderende prosess, der innspill fra
sektoren vil bli vurdert og tillagt vekt i den videre prosessen.

På lanseringskonferansen for Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 og F0rsknings-
barometerer 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmøte 13. mai ville
konkretisere en bestilling til institusjonene. Statssekretær Bjørn Haugstad ga der
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institusjonene i oppgave å vurdere sin plass i et framtidig UH-landskap med færre
institusjoner for å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Universiteter og høyskoler
ble bedt om å skissere ønsket strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne
forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: ”Hvor og hvordan

finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et UH-landskap med færre
institusjoner, en krevende demografisk utvikling (for mange læresteder) og med tydeligere
forventinger til akademisk standard (læringsutbytte, forskningskvalitet) - forventninger som
følges opp og får konsekvenser?”.

På UHRs representantskapsmøte ble det stilt flere spørsmål som departementet mener står
sentralt i strukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med i betraktning når
framtidig strategisk posisjon skal vurderes:

o Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til

forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer?

o Hva betyr den demografiske utviklingen for institusjonen?

o Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av

andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil?

o Tilbys sainme type utdanninger for mange steder?

o Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads-

effektivitet?

o Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal

ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?

o Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å

sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø?

o Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling - hvilken

plass skal institusjonen hai den framtidige strukturen i høyere utdanning?

o Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å

tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling i små fag?

o Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer

robuste?

o Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis

aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er

fragmentert og ressursene spredt tynt utover?

o Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU-

baserte?

o Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren

som støtter opp om kjemeoppgavene forskning og utdanning?

o Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin intemasjonale posisjon og

lykkes i den intemasjonale konkurransen om forskningsmidler?
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o Hva slags struktur trenger vi for å få forskning av høyere kvalitet ved universiteter og

høyskoler?

0 Hvilke forhold i relasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren

påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft, i forskning? Hvilke

strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?

4. OPPDRAGET

I lys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk høyere utdanning og forskning, ber jeg
alle universiteter og høyskoler vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre
institusjoner. Innspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 og en
vurdering av de hoved grepene som må gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere

spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt i spørsmålene over skal beskrive:

0 Ønsket strategisk profil 2020, herunder
o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,

kunnskapsdeling
o Viktigste målgrupper og partnere

0 Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer

0 Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil
0 Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,

konsentrasjon og sammenslåing
0 Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett
0 Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et

landskap med:
o Færre institusjoner
o En krevende demografisk utvikling
o Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte,

forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser
0 Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere

andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfle kvaliteten på
utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store
institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta
utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å
vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et
ledd i den kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor.

5. DIALOGMØTER OG INNSPILL

Regjeringen er opptatt av god dialog og forankring for å skape felles forståelse av problemer,
utfordringer og niuliglieter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill fra ulike
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interessenter og jeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se
vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet til der møtet

skal finne sted og grupperingen til møtet er ikke ment som genser for arbeidet. Møtene er i

første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til KD.

Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom i denne prosessen, både i
og utenfor egen region.

Departementet ber om å få oversendt et kort notat fra hver enkelt institusjon tre uker før

dialogmøtet. Notatet bør ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering
over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet.
Basert på innspillene vil departementet sende ut en dagsorden i forkant av møtene.
Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av
oktober.

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Institusjonene skal i sin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonomiske rammer
for universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammen-

slåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte
sammenslåing og strukturendring med tanke på å tildele stimuleringsmidler i 2015.

7. STRUKTURI NORD-NORGE

Det har vært flere strukturendringer i Nord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i

stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke i første
rekke motivert ut fra ønsket om universitetsstatus. I tillegg har det i flere år allerede vært en

egen prosess i Nordland, og det foreligger tilstrekkelig med utredninger og kunnskaps-
grunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer i Nord-Norge. Sammen med

institusjonene vil Kunnskapsdepartementet derfor vurdere om dialogmøtet i september skal

benyttes til å diskutere konkrete forslag til strukturendringer som departementet vil oversende
institusj onene på forhånd.

8. AVSLUTNING

Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunns-

mandatet for forskning og høyere utdanning. Jeg ser fram til institusjonenes innspill om

hvordan strukturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen
vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se i hvilken grad de svarer på

nasjonale behov.

Med hilsen

 
Vedlegg: Plan for regionmøtene i september
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Kopi:

Universitets- og høgskolerådet
Privat høyere utdanningsinstitusjoner
Nettverk for private høyskoler
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Deres ref Vår ref Dato

14/2719- 08.10.14

Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning -  avklaringer og presiseringer i
oppfølgingen av dialogmøtene

Jeg takker for gode dialogmøteri forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om struktur
i universitets- og høyskolesektoren og ser fram til de endelige innspillene fra styret ved
institusjonene til oppdraget som ble sendt dere i mai.

Innledning

Formålet med strukturmeldingen er som kjent høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og
forskning gjennom sterkere fagmiljøer. Initiativet til stortingsmeldingen må ses i sammenheng
med de høye ambisjonene regjeringen har for kunnskapspolitikken: Regjeringen har gjennom
regjeringsplattfonnen uttrykt høye forventninger til UH-sektorens rolle for å løse de store
globale og samfunnsmessige utfordringene. Meldingsarbeidet må videre ses i sammenheng
med at rammebetingelsene for norsk UH-sektor er i ferd med å endre seg. I tillegg til
utviklingen intemasj onalt, vil jeg i denne sammenhengen særlig vise til prosessene knyttet til
finansiering, lærerutdanningene og arbeidet med å utvikle flere verdensledende miljøer. Målet
er at alle disse prosessene skal trekke i samme retning — mot kvalitet. Oppdraget må også ses i
lys av evalueringer de senere årene som peker på små og fragmenterte fagmiljøer som hinder
for høyere kvalitet i mange fag og ved mange institusjoner.

l oppdragsbrevet som ble sendt 26. mai 2014, har jeg gitt en tydelig bestilling: l lys av de
utfordringene og mulighetene sektoren står overfor og ambisjonene for norsk høyere
utdanning og forskning, er dere bedt om å vurdere hvor dere ser deres plass i en sektor med
færre institusjoner. Dere er videre bedt om å vurdere hvordan institusjonen kan styrkes
gjennom sammenslåing med en annen eller flere institusjoner, eller kan bidra til å løfte
kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, og på den måten bedre ivareta
UH-sektorens samfunnsoppdrag. Oppdragsbrevet konkretiserer en del av faktorene som må
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vurderes. Det er av vesentli g betydning for det videre arbeidet at alle institusjonene svarer
konkret på oppdraget.

I perioden etter at oppdraget ble gitt, har flere institusjoner etterlyst avklaringer og føringer fra
departementet. I dette brevet ønsker jeg å gi noen avklaringer, men de fleste spørsmålene som
er reist vil bli behandlet i den kommende stortingsmeldingen.

Departementet vil legge stor vekt på institusjonenes vurderinger. Dette innebærer at
institusjonene bør bestrebe seg på å beskrive sine forslag presist og understøtte dem med
argumentasjon som viser hvordan forslaget vil støtte opp om struktuirneldingens formål. Jeg
anbefaler at institusjonene beskriver ulike scenarier i sine innspill.

Nedenfor følger tilbakemeldinger på noen av spørsmålene institusjonene har stilt til
departementet i forbindelse med oppdraget.

Institusjonskategorier og faglige fullmakter

En del institusjoner har tatt opp spørsmål om framtidige institusjonskategorier og
institusjonenes faglige fullmakter. Departementet har forståelse for ønsket om avklaringer på
disse områdene, men kan ikke gi noen signaler om dette nå, utover at dette vil bli avklart i
stortingsmeldingen.

Dersom institusjonene har vesentlige ønsker eller forslag knyttet til dette, anbefaler
departementet at institusjonene formidler disse i det endelige innspillet, gjeme understøttet
med argumentasjon for og imot forslaget.

Samarbeids- og organisasjonsformer

En rekke institusjoner har tatt opp spørsmål om hvilke samarbeidsformer som kan vurderes
som alternativ til sammenslåinger i strukturmeldingsarbeidet. Eksempler som har vært trukket
frem er konsortier og foretaksmodell tilpasset UH-sektoren.

Departementets utgangspunkt er en framtidig UH-sektor med færre institusjoner. Også etter at
institusjoner er slått sammen, må institusjonene samarbeide. Altså er ulike samarbeids-
modeller positivt, men må i hovedsak anses som supplement til sammenslåinger, ikke
alternativer. Departementet vil understreke at det ikke er aktuelt å innføre et nytt styringsnivå
mellom departementet og institusjonene.

Dersom institusjonene i sine endelige innspill fremmer forslag om andre modeller enn
sammenslåinger, må disse begrunnes ut fra struktunneldingens formål og gi en beskrivelse av
hvordan forslaget konkret vil støtte opp om kvalitet og bærekraft i utdanning og forskning.
Dette gjelder også forslag som innebærer autonomi til studiestedene, utover den studiesteder
har i dag, innenfor en sammenslått institusjon. Problemstillinger knyttet til styring,
beslutningsmyndighet og ansvar må belyses.

Det har vært reist spørsmål om modeller som innebærer at enkeltinstitusjoner får et nasjonalt
ansvar innenfor et fagområde. Departementet oppfordrer institusjoner som tenker seg en slik
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modell om å beskrive modellen, herunder hvordan et slikt nasjonalt ansvar kan

operasjonaliseres.

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt det vil være aktuelt med endringer i organisasjonsforin

og tilknytning til staten, har departementet ikke tatt initiativ til dette. Departementet vil

imidlertid vurdere eventuelle forslag som kommer fra institusjonene.

Det er også stilt spørsmål ved hvordan departementet ser for seg forholdet til instituttsektoren.
Det er lagt opp til at stortingsmeldingen vil drøfte forholdet mellom universiteter og høyskoler
og forskningsinstitutter. Strukturrneldingen vil ikke ta for seg strukturen i instituttsektoren
som sådan, men departementet vil altså se positivt på eventuelle sammenslåinger eller andre

former for mer forpliktende samarbeid enn i dag der initiativet kommer fra institusjonene og

instituttene selv.

Geografiske versus faglige vurderinger

Departementet har registrert bekymring blant noen institusjoner for at man vil basere
saminenslåinger på geografisk nærhet, mer enn faglige forhold. Jeg understreker at målet er å
finne løsninger som ivaretar strukturmeldingens formål, nemlig økt kvalitet og faglig
robusthet innenfor en rimelig grad av kostnadseffektivitet. Institusjonene måi sine innspill
underbygge at deres forslag vil fremme slike endringer. Blant kriteriene det er naturlig å

vurdere er geografi, faglig likhet og faglig komplementaritet. I tillegg vil det være relevant å
se hen til administrativ bærekraft og effektiv ressursutnyttelse.

Strukturprosess  i  Nord-Norge å

Departementet legger opp til at strukturen i nord skal behandles i sammenheng med landet for
øvrig. I dialogmøtet i Bodø 5. september uttalte jeg dessuten at Samisk høgskole spiller en

spesiell rolle. Høyskolen har tatt til orde for at den ikke ønsker å bli slått sammen med andre
institusjoner, og fremmet vektige argumenter for dette standpunktet. Departementet vil derfor
ikke legge opp til å slå sammen Samisk høgskole med andre institusjoner. Samisk høgskole

vil imidlertid kunne styrke seg gjennom nærmere samarbeid med en større institusjon på det
administrative området. Jeg ber om at Samisk høgskole legger stor vekt på dette i sitt endelige

innspill, og gir grundig og konkret beskrivelse av hvordan administrative funksjoner bør

løses.

Universiteter og høyskoler som regionale aktører

Universitetene og høyskolene spiller en viktig rolle som regionale aktører, både ved at de
bidrar til kvalifisert arbeidskraft til arbeids- og næringsliv i regionen de er lokalisert i, og
gjennom samarbeidet med arbeids-, nærings- og sainfunnslivet. Jeg mener at institusjonenes

rolle som regional aktør blir minst like viktig framover, som den har vært hittil. Institusjonene

bør derfor aktivt søke dialog med relevante samarbeidspartnere, og vurdere de synspunkter og

innspill disse kommer med. Departementet understreker styrets ansvar for samfunnsoppdraget

i regionen også etter eventuelle sammenslåinger. Strukturarbeidet er således ikke en diskusjon
om studiesteder, men om institusjoner. Tilgangen til høyere utdanning skal ikke svekkes, men
vi må likevel tenke nytt og bruke mulighetene som den teknologiske utviklingen gir.

Side 3

Side�316



Finansiering

Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå innretningen på
finansieringen av universiteter og høyskoler. Gruppen er faglig uavhengig, og skal levere sin

rapport ved årsskiflet 2014/2015. Departementet vil ta med seg innspillene fra ekspertgruppen

i arbeidet med stortingsmeldingen om struktur. Det planlegges et høringsmøte for

institusjonene om finansiering etter at rapporten er lagt frem, på nyåret 2015.

Sammenhengen mellom stortingsmeldingen om struktur og andre prosesser

Strukturmeldingen er ett av flere prosjekter regjeringen har satt i gang for å øke kvaliteten i

norsk høyere utdanning og forskning. Sammen vil de ulike prosjektene kunne innebære
betydelige endringer i institusjonenes rammebetingelser, som for eksempel endringeri

lærerutdanningene, arbeidet med å utvikle flere verdensledende universitetsmiljøer, osv. Jeg

har forståelse for at institusjonene skulle ønske seg flere avklaringer på disse områdene før de

gir sine endelige innspill til strukturmeldingsarbeidet. Departementet vil arbeide for best

mulig involvering av institusjonene i de ulike prosessene, men ber om forståelse for at noen

av prosessene nødvendigvis må gå parallelt.

Avgrensning av strukturmeldingsarbeidet

Strukturrneldingen vil konsentrere seg om den offentlige delen av UH-sektoren. Samtidig
anser departementet dette som en god anledning for de private institusjonene til å vurdere

egen rolle i et landskap med færre og større statlige institusjoner, og der også andre

rammebetingelser er i endring. Sammenslåinger i den private delen av sektoren må imidlertid

gjøres av institusjonene selv.

Jeg viser også til omtale av instituttsektoren over.

Videre dialog

Som signalisert i de regionale dialogmøtene, er departementet åpent for videre dialog, enten

med enkeltinstitusjoner eller grupperinger av institusjoner, for å diskutere konkrete

strukturforslag fra institusjonenes side.

Avslutning

Jeg er opptatt av at arbeidet med strukturmeldingen skal være åpent og inkluderende. Jeg vil

at strukturendringer skal være diskutert med institusjonene og være basert på prosesser som er

forankret ved institusjonene og deres opplevelser av utfordringer og muligheter. Derfor har vi
hatt dialogmøter, og det er nå institusjonene må melde inn sine ønsker.
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Det er imidlertid sjelden slik at alle ønsker peker i samme retning og mot den samme

helhetlige løsningen, og det er også tilfelle i denne sektoren. Jeg legger imidlertid vekt på å

lytte og at ulike hensyn veies opp mot hverandre før de endelige veival gene gjøres.

Jeg ser fram til de endelige svarene deres på oppdraget.

Med hilsen
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Kopi til:

Universitets- og høgskolerådet

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Campus Kristiania Markedshøyskolen

Den norske Eurytmihøgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Diakonhjemmet Høgskole

Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning

Fj ellhaug Intemasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass diakonale høgskole

Høgskolen Betanien

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Lovisenberg diakonale høgskole

Misjonshøgskolen

NISS  Høyskole

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Norges Informasj onsteknologiske Høgskole

Rudolf Steinerhøyskolen

Westerdals Høyskole

Nettverk for private høyskoler
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Adresseliste

Arkitektur- og

designhøgskolen  i  Oslo

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og

Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde,

vitenskapelig høgskole i

logistikk

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/ Haugesund

Kunst- og designhøgskolen i

Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og

biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø  -

Norges arktiske universitet
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KUNNSKAPSDEPARTEMENT

iii

Kunnskapsministeren

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

14/2719- 08.10.14

Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning -  avklaringer og presiseringer i
oppfølgingen av dialogmøtene

Jeg takker for gode dialogmøteri forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om struktur
i universitets- og høyskolesektoren og ser fram til de endelige innspillene fra styret ved
institusjonene til oppdraget som ble sendt dere i mai.

Innledning

Formålet med strukturmeldingen er som kjent høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og
forskning gjennom sterkere fagmiljøer. Initiativet til stortingsmeldingen må ses i sammenheng
med de høye ambisjonene regjeringen har for kunnskapspolitikken: Regjeringen har gjennom
regjeringsplattfonnen uttrykt høye forventninger til UH-sektorens rolle for å løse de store
globale og samfunnsmessige utfordringene. Meldingsarbeidet må videre ses i sammenheng
med at rammebetingelsene for norsk UH-sektor er i ferd med å endre seg. I tillegg til
utviklingen intemasj onalt, vil jeg i denne sammenhengen særlig vise til prosessene knyttet til
finansiering, lærerutdanningene og arbeidet med å utvikle flere verdensledende miljøer. Målet
er at alle disse prosessene skal trekke i samme retning — mot kvalitet. Oppdraget må også ses i
lys av evalueringer de senere årene som peker på små og fragmenterte fagmiljøer som hinder
for høyere kvalitet i mange fag og ved mange institusjoner.

l oppdragsbrevet som ble sendt 26. mai 2014, har jeg gitt en tydelig bestilling: l lys av de
utfordringene og mulighetene sektoren står overfor og ambisjonene for norsk høyere
utdanning og forskning, er dere bedt om å vurdere hvor dere ser deres plass i en sektor med
færre institusjoner. Dere er videre bedt om å vurdere hvordan institusjonen kan styrkes
gjennom sammenslåing med en annen eller flere institusjoner, eller kan bidra til å løfte
kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, og på den måten bedre ivareta
UH-sektorens samfunnsoppdrag. Oppdragsbrevet konkretiserer en del av faktorene som må

Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo

Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon: 22249090 Telefaks: 22242764
Org. nr.: 872 417 842
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vurderes. Det er av vesentli g betydning for det videre arbeidet at alle institusjonene svarer
konkret på oppdraget.

I perioden etter at oppdraget ble gitt, har flere institusjoner etterlyst avklaringer og føringer fra
departementet. I dette brevet ønsker jeg å gi noen avklaringer, men de fleste spørsmålene som
er reist vil bli behandlet i den kommende stortingsmeldingen.

Departementet vil legge stor vekt på institusjonenes vurderinger. Dette innebærer at
institusjonene bør bestrebe seg på å beskrive sine forslag presist og understøtte dem med
argumentasjon som viser hvordan forslaget vil støtte opp om struktuirneldingens formål. Jeg
anbefaler at institusjonene beskriver ulike scenarier i sine innspill.

Nedenfor følger tilbakemeldinger på noen av spørsmålene institusjonene har stilt til
departementet i forbindelse med oppdraget.

Institusjonskategorier og faglige fullmakter

En del institusjoner har tatt opp spørsmål om framtidige institusjonskategorier og
institusjonenes faglige fullmakter. Departementet har forståelse for ønsket om avklaringer på
disse områdene, men kan ikke gi noen signaler om dette nå, utover at dette vil bli avklart i
stortingsmeldingen.

Dersom institusjonene har vesentlige ønsker eller forslag knyttet til dette, anbefaler
departementet at institusjonene formidler disse i det endelige innspillet, gjeme understøttet
med argumentasjon for og imot forslaget.

Samarbeids- og organisasjonsformer

En rekke institusjoner har tatt opp spørsmål om hvilke samarbeidsformer som kan vurderes
som alternativ til sammenslåinger i strukturmeldingsarbeidet. Eksempler som har vært trukket
frem er konsortier og foretaksmodell tilpasset UH-sektoren.

Departementets utgangspunkt er en framtidig UH-sektor med færre institusjoner. Også etter at
institusjoner er slått sammen, må institusjonene samarbeide. Altså er ulike samarbeids-
modeller positivt, men må i hovedsak anses som supplement til sammenslåinger, ikke
alternativer. Departementet vil understreke at det ikke er aktuelt å innføre et nytt styringsnivå
mellom departementet og institusjonene.

Dersom institusjonene i sine endelige innspill fremmer forslag om andre modeller enn
sammenslåinger, må disse begrunnes ut fra struktunneldingens formål og gi en beskrivelse av
hvordan forslaget konkret vil støtte opp om kvalitet og bærekraft i utdanning og forskning.
Dette gjelder også forslag som innebærer autonomi til studiestedene, utover den studiesteder
har i dag, innenfor en sammenslått institusjon. Problemstillinger knyttet til styring,
beslutningsmyndighet og ansvar må belyses.

Det har vært reist spørsmål om modeller som innebærer at enkeltinstitusjoner får et nasjonalt
ansvar innenfor et fagområde. Departementet oppfordrer institusjoner som tenker seg en slik
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modell om å beskrive modellen, herunder hvordan et slikt nasjonalt ansvar kan

operasjonaliseres.

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt det vil være aktuelt med endringer i organisasjonsforin

og tilknytning til staten, har departementet ikke tatt initiativ til dette. Departementet vil

imidlertid vurdere eventuelle forslag som kommer fra institusjonene.

Det er også stilt spørsmål ved hvordan departementet ser for seg forholdet til instituttsektoren.
Det er lagt opp til at stortingsmeldingen vil drøfte forholdet mellom universiteter og høyskoler
og forskningsinstitutter. Strukturrneldingen vil ikke ta for seg strukturen i instituttsektoren
som sådan, men departementet vil altså se positivt på eventuelle sammenslåinger eller andre

former for mer forpliktende samarbeid enn i dag der initiativet kommer fra institusjonene og

instituttene selv.

Geografiske versus faglige vurderinger

Departementet har registrert bekymring blant noen institusjoner for at man vil basere
saminenslåinger på geografisk nærhet, mer enn faglige forhold. Jeg understreker at målet er å
finne løsninger som ivaretar strukturmeldingens formål, nemlig økt kvalitet og faglig
robusthet innenfor en rimelig grad av kostnadseffektivitet. Institusjonene måi sine innspill
underbygge at deres forslag vil fremme slike endringer. Blant kriteriene det er naturlig å

vurdere er geografi, faglig likhet og faglig komplementaritet. I tillegg vil det være relevant å
se hen til administrativ bærekraft og effektiv ressursutnyttelse.

Strukturprosess  i  Nord-Norge å

Departementet legger opp til at strukturen i nord skal behandles i sammenheng med landet for
øvrig. I dialogmøtet i Bodø 5. september uttalte jeg dessuten at Samisk høgskole spiller en

spesiell rolle. Høyskolen har tatt til orde for at den ikke ønsker å bli slått sammen med andre
institusjoner, og fremmet vektige argumenter for dette standpunktet. Departementet vil derfor
ikke legge opp til å slå sammen Samisk høgskole med andre institusjoner. Samisk høgskole

vil imidlertid kunne styrke seg gjennom nærmere samarbeid med en større institusjon på det
administrative området. Jeg ber om at Samisk høgskole legger stor vekt på dette i sitt endelige

innspill, og gir grundig og konkret beskrivelse av hvordan administrative funksjoner bør

løses.

Universiteter og høyskoler som regionale aktører

Universitetene og høyskolene spiller en viktig rolle som regionale aktører, både ved at de
bidrar til kvalifisert arbeidskraft til arbeids- og næringsliv i regionen de er lokalisert i, og
gjennom samarbeidet med arbeids-, nærings- og sainfunnslivet. Jeg mener at institusjonenes

rolle som regional aktør blir minst like viktig framover, som den har vært hittil. Institusjonene

bør derfor aktivt søke dialog med relevante samarbeidspartnere, og vurdere de synspunkter og

innspill disse kommer med. Departementet understreker styrets ansvar for samfunnsoppdraget

i regionen også etter eventuelle sammenslåinger. Strukturarbeidet er således ikke en diskusjon
om studiesteder, men om institusjoner. Tilgangen til høyere utdanning skal ikke svekkes, men
vi må likevel tenke nytt og bruke mulighetene som den teknologiske utviklingen gir.
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Finansiering

Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå innretningen på
finansieringen av universiteter og høyskoler. Gruppen er faglig uavhengig, og skal levere sin

rapport ved årsskiflet 2014/2015. Departementet vil ta med seg innspillene fra ekspertgruppen

i arbeidet med stortingsmeldingen om struktur. Det planlegges et høringsmøte for

institusjonene om finansiering etter at rapporten er lagt frem, på nyåret 2015.

Sammenhengen mellom stortingsmeldingen om struktur og andre prosesser

Strukturmeldingen er ett av flere prosjekter regjeringen har satt i gang for å øke kvaliteten i

norsk høyere utdanning og forskning. Sammen vil de ulike prosjektene kunne innebære
betydelige endringer i institusjonenes rammebetingelser, som for eksempel endringeri

lærerutdanningene, arbeidet med å utvikle flere verdensledende universitetsmiljøer, osv. Jeg

har forståelse for at institusjonene skulle ønske seg flere avklaringer på disse områdene før de

gir sine endelige innspill til strukturmeldingsarbeidet. Departementet vil arbeide for best

mulig involvering av institusjonene i de ulike prosessene, men ber om forståelse for at noen

av prosessene nødvendigvis må gå parallelt.

Avgrensning av strukturmeldingsarbeidet

Strukturrneldingen vil konsentrere seg om den offentlige delen av UH-sektoren. Samtidig
anser departementet dette som en god anledning for de private institusjonene til å vurdere

egen rolle i et landskap med færre og større statlige institusjoner, og der også andre

rammebetingelser er i endring. Sammenslåinger i den private delen av sektoren må imidlertid

gjøres av institusjonene selv.

Jeg viser også til omtale av instituttsektoren over.

Videre dialog

Som signalisert i de regionale dialogmøtene, er departementet åpent for videre dialog, enten

med enkeltinstitusjoner eller grupperinger av institusjoner, for å diskutere konkrete

strukturforslag fra institusjonenes side.

Avslutning

Jeg er opptatt av at arbeidet med strukturmeldingen skal være åpent og inkluderende. Jeg vil

at strukturendringer skal være diskutert med institusjonene og være basert på prosesser som er

forankret ved institusjonene og deres opplevelser av utfordringer og muligheter. Derfor har vi
hatt dialogmøter, og det er nå institusjonene må melde inn sine ønsker.
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Det er imidlertid sjelden slik at alle ønsker peker i samme retning og mot den samme

helhetlige løsningen, og det er også tilfelle i denne sektoren. Jeg legger imidlertid vekt på å

lytte og at ulike hensyn veies opp mot hverandre før de endelige veival gene gjøres.

Jeg ser fram til de endelige svarene deres på oppdraget.

Med hilsen
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Kopi til:

Universitets- og høgskolerådet

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Campus Kristiania Markedshøyskolen

Den norske Eurytmihøgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Diakonhjemmet Høgskole

Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning

Fj ellhaug Intemasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass diakonale høgskole

Høgskolen Betanien

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Lovisenberg diakonale høgskole

Misjonshøgskolen

NISS  Høyskole

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Norges Informasj onsteknologiske Høgskole

Rudolf Steinerhøyskolen

Westerdals Høyskole

Nettverk for private høyskoler
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Adresseliste

Arkitektur- og

designhøgskolen  i  Oslo

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og

Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde,

vitenskapelig høgskole i

logistikk

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
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Høgskolen i Ålesund
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Norges miljø- og

biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø  -

Norges arktiske universitet
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Fra:Universiteteti Agder

Til: Kunnskapsdepartementet

Kopi til:

Dato:22.8.2014

Saknr.: 2014/1346

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets - og høyskolesektoren -
notat til dialogmøte i Porsgrunn 12.9.2014

1. Statusfor UiAs arbeid med samarbeid,arbeidsdeling,konsentrasjonogframtidig
struktur

a.UiA ogHøgskolen i Telemarkhar i flere århattet nærtsamarbeidomutvikling og
gjennomføringavkonkreteundervisningstilbud,ogomforsknings- ogutviklingsprosjekter.
De to institusjoneneharogsåutredetet nærmeresamarbeidogeneventuellsammenslåingav
deto institusjonene. Styrenefor deto institusjonenevedtoki juni d.å.å ikke videreføre
arbeidetfor eninstitusjonssammenslåing.

b. Mye avsamarbeidetmellomHiT ogUiA omFoU-prosjekterogstudierfortsetter.Det
gjelderbl.a.gjennomføringavet fellesmasterstudiumi akvatiskøkologi(derogså
Havforskningsinstitutteter involvert)ogutvikling av et fellesmasterstudiumi World Music.
Flereav FoU-prosjektenesomfellesprosjektetinitierte, fortsetterogså.

c. UiA deltari nærtsamarbeidmedUiS ogUiN, knyttettil profesjonsutdanningenesomfor
alle tre institusjoneneerkjerneområderfor virksomheten.UiA, UiS ogHiT samarbeiderom
utviklingenav lærerutdanningene,innenfororgansieringenav lærerutdanningsregionene.

d. PåenkeltområderharUiA samarbeid medflere institusjoner,norske ogutenlandske,om
fellesstudier,forskning,student- og lærerutvekslingm.m.SammenmedNTNU harUiA tatt
initiativ til etnasjonalt samarbeidmedfaglig arbeidsdelingfor å bringelogopediutdanningen
opppået internasjonaltnivå (fem-årig mastergrad).UiA har,knyttettil bachelorutdanningeni
rettsvitenskap,etnærtfaglig samarbeidmedDet juridiskefakultet,UiB. Ogsånårdetgjelder
utvikling avadministrativeområderharUiA nærtsamarbeidmedandre.UiA deltarbl.a. i
samarbeidrundtinternrevisjonmedUiS, UiN ogHiB.

e. Bl.a. somendel avarbeidetmedframtidigprofileringharUiA sidenhøsten2012arbeidet
medengjennomgangav studieporteføljenveduniversitetet.Universitetsstyretvedtoki
junimøtet 2014kriterier for vurderingavetableringog nedleggingavstudier. Kriterienevil
bli viderekonkretisertogskal leggestil grunnvedutviklingenav UiAs fagligeprofilering.
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2. Punkter for diskusjon i dialogmøtet 

a. Innenfor en nasjonal struktur med færre institusjoner, vil det fremdeles være flere 
arbeidslivsorienterte læresteder med tette relasjoner til næringslivet. Det vil være behov for 
utstrakt, forpliktende institusjonelt samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som 
holder høyt internasjonalt nivå - f.eks. en nasjonal graduate school innenfor anvendt teknologi. 
Det er derfor en avgjørende premiss at det legges til rette for slikt samarbeid ved eventuelle 
strukturendringer. 

b. Norske universiteter og høyskoler skal bygge opp internasjonalt anerkjente, og også noen 
verdensledende fagmiljøer. Det krever strukturer og insentiver for at sterkere internasjonale 
perspektiver og bedre internasjonalt samarbeid kan utvikles. For en framtidig struktur i uh-
sektoren må dette perspektivet være sentralt. 

c. Mange institusjoner, både universiteter og høyskoler, har rekrutteringsutfordringer på 
enkelte disiplinfag og studier, i særlig grad på masternivå. Flere av disse disiplinfagene er 
viktige fag i lærerutdanningene.  5-årig masterutdanning for grunnskolelærere vil gjøre det 
mulig å styrke noen av de utsatte disiplinfagene. UiA ser at det blir nødvendig å få til en god 
arbeidsdeling mellom flere institusjoner for å sikre tilbudene om masterspesialiseringer 
innenfor et bredt spekter av fag. 

d. UiA utvikler sin profil knyttet til på den ene siden samspillet mellom yrkesrettede 
utdanninger, profesjonsforskning og disiplinstudier, og på den andre siden forholdet mellom 
den regionale tilhørigheten og de internasjonale perspektivene. For UiA er det viktig at nye 
strukturer og samarbeidsmønstre i sektoren ikke kommer i motsetningsforhold til en slik faglig 
og institusjonell profilering. 

e. UiA er opptatt av at ny struktur og samarbeidsmodeller blant uh-institusjonene ikke må føre 
til monopolisering av sentrale fag- og vitenskapsområder til enkeltinstitusjoner. Også et lite 
land som Norge må sikre at det er rom for utvikling av gjensidig kritiske fagmiljøer flere 
steder i landet. Tettere samarbeid, konsentrasjon og klarere arbeidsdeling må ikke medføre at 
mangfoldet og ulike faglige perspektiver blir borte fra utdannings- og 
forskningsinstitusjonene. 

f. UiA regner med at strukturgjennomgangen av uh-sektoren også vil måtte omfatte 
forsknings- og utredningsinstituttene. Instituttsektoren er mangfoldig, og det kan tenkes mange 
ulike former for nærmere tilknytning mellom uh-institusjonene og instituttene. Det vil være 
behov for en avklaring på om uh-institusjonene skal inkludere instituttsektoren i sin 
planlegging av framtidig institusjonsstruktur, arbeidsdeling og profilering. 
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1. Innledning 

Det vises til brev av 26.5.2014 hvor Kunnskapsministeren ber UiA og øvrige statlige universitetene og 
høyskolene gi innspill til Kunnskapsdepartementets (KD) arbeid med framtidig struktur i universitets- 
og høyskolesektoren. Videre vises det til UiAs foreløpig svarbrev av 22.8.2014 og til dialogmøtet i 
Tønsberg 12. september. Dette brevet er UiAs endelige innspill og er utformet på bakgrunn av styrets 
behandling av saken 22. oktober, S-sak xx/14. 

Som bakgrunn for saken har styret, utover statsrådens oppdragsbrev, tatt utgangspunkt i strategisk plan 
for UiA 2010-2015, vedtatt i 2009 og revidert høsten 2012.  I perioden 2010-2014 har UiA og 
Høgskolen i Telemark sammen utredet en mulig sammenslåing av de to institusjonene. Dette 
utrednings- og samarbeidsprosjektet, selv om det konkluderte med at de to institusjonene ikke bør 
fusjonere, førte med seg en fokusering på strategiske valg for de to institusjonene. Også universitetet 
og universitetsstyrets årlige arbeid med rapportering og planer til departementet, og de interne 
budsjettfordelinger er viktig grunnlag for universitetets arbeid med ambisjoner og strategiske planer 
for virksomheten. Det samme gjelder styrebehandling av saker av strategisk karakter, som utpeking av 
faglige satsingsområder og studieporteføljegjennomgang. Det er også lagt vekt på føringerog 
tilbakemeldinger fra departementet, ikke minst i forbindelse med etatsstyringsmøtene. 

2. Ønsket strategisk profil 2020 

UiAs strategidokument for 2010-2015 ble skrevet for et nyetablert universitet, selv om institusjonen 
som fikk universitetsstatus, Høgskolen i Agder, hadde bygget seg opp gjennom nesten 15 år.  

Strategidokumentets overordnede mål for universitetet bærer preg av nødvendigheten av å få en 
anerkjent plass innenfor norsk høyere utdanning og forskning. Dette har en i stor grad lykkes med 
gjennom en kraftig økning i søkningen til studiene og en sterk vekst i forskningspubliseringen. Tiden 
er nå kommet til at UiA bør styrke sine nasjonale og internasjonale ambisjoner. Det innebærer en 
fortsatt satsing på utvikling av nasjonalt ledende studiemiljøer, å være delaktig i flere sentre for 
fremragende utdanning (SFU) og forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og en 
forsterket satsing på internasjonalisering både på utdanningsområdet og i forskningen. Den bidrags- og 
oppdragsfinansierte aktiviteten må økes, det gjelder ikke minst forskning med EU-finansiering 
(Horisont 2020). UiA har også ambisjoner om å bygge en klarere knytting mellom studienes 
profilering og innhold, og forskningsvirksomheten ved universitetet.  

a. Faglige prioriteringer 

UiAs strategidokument beskriver universitetets profil slik: 

UiA skal være kjent for et godt læringsmiljø med nærhet til studentene og et godt utviklet samarbeid med 
virksomheter i regionen.  

UiAs studieportefølje er preget av de flerfaglige og yrkesrettede utdanninger for helse- og sosialsektor, skole, 
teknologi, administrasjonsfag og økonomi. Disiplinfagene og utøvende kunstutdanninger er selvstendige 
utdannings- og forskningsområder, men er også viktige fag i de flerfaglige og yrkesrettede studiene. 

UiA er preget av anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning. UiA skal være en attraktiv utdannings- 
og forskningspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. UiA har et særlig ansvar for 
grunnforskning på fagområdene der universitetet tildeler doktorgrader.1 

                                                      
1 Strategisk plan for Universitetet i Agder 2010 – 2015, vedtatt 14.10. 2009, revidert 18.9.2012. 
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I 2020 vil UiA fortsatt være preget av denne faglige profilen. De fire yrkesrettede utdanningsområdene 
vil være hovedtyngden av universitetets studietilbud, som det fortsatt skal satses på bygge videre, i 
kvalitet og i størrelse. Disiplinstudiene støtter i vesentlig grad opp om profesjonsutdanningene. Det 
gjelder i særlig grad i forhold til lærerutdanningene, men mange av disiplinfagene er også avgjørende i 
økonomi- og administrasjonsfag, ingeniørutdanningene og helse- og sosialfagene. Samtidig er flere av 
disiplinfagene viktige som egne satsingsområder, ikke minst gjennom 
forskning og forskerutdanning. 

De flerfaglige yrkesrettede utdanningene og disiplinfagene ved UiA er 
på mange måter gjensidig avhengig av hverandre. Uttrykket symbiose 
er brukt om denne gjensidige avhengigheten, der 
profesjonsutdanningene trenger disiplinfagene på høyt faglig nivå for 
å utvikle studieområdene pedagogisk og akademisk, og disiplinfagene 
er avhengig av de yrkesrettede utdanningene for å sikre tilstrekkelig 
studentgrunnlag for å kunne bevare robuste fagmiljøer. 

Skal omdømme og kvalitet bygges videre krever det en sterkere 
internasjonal satsing. Det skal gjøres ved å utvikle UiA til et attraktivt 
studiested også for utenlandske studenter, en attraktiv arbeidsplass for 
utenlandsk fagpersonale, og en attraktiv samarbeidspartner for 
akademiske institusjoner i Norge og i utlandet. Forskningsaktiviteten 
må generelt styrkes, i særlig grad på universitetets prioriterte 
utdanningsområder, fordi flere av disse områdene har svakere 
forskningstradisjoner, og fordi utdanningene skal bygges på 
forskningsbasert kunnskap.  

I 2020 vil utdanningene, forskningen og administrative støttetjenester 
være preget av og være avhengige av gode digitale verktøy. Det krever 
en fortsatt bevisst satsing på utvikling av it-tjenestene på alle 
tjenesteområder. 

SSBs framskrivinger av arbeidskraftbehov2 peker på at det fram mot 
2030 kan utvikle seg knapphet særlig på lærere og sykepleiere. 
Mangelen på ingeniører og andre med realfagsbakgrunn kan derimot 
være i ferd med å bli redusert. Tilbudet kan øke mer enn etterspørselen etter kandidater med høyere 
utdanning i økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, juss og humanistiske fag. En slik 
utvikling vil måtte medføre faglige prioriteringer for utdanningsinstitusjonene. For UiA kan det 
innebære en særlig prioritering av både kapasitet og kvalitet innenfor helse- og sosialfagene og 
lærerutdanningene, og mer vekt på kvalitetsstyrking enn kapasitetsutbygging i teknologistudiene og de 
økonomisk-administrative utdanningene. 

b. Konkrete ambisjoner 

Faglig konsentrasjon 

For de fire "bærebjelkene", helse- og sosialfagutdanninger, lærerutdanninger, teknologiske 
utdanninger og økonomisk og administrative utdanninger, har UiA som målsetting å være blant 
institusjonene i Norge med best søking, omdømme og anerkjent kvalitet på utdanninger og forskning.  

                                                      
2 Ådne Cappelen et.al.: Forecasting demand and supply of labour by education. Statistisk sentralbyrå, rapporter 
48/2013. Oslo/Kongsvinger 2013. 

Signaturstudiene 
Mekatronikk 
Rytmisk musikk 

 

Disiplinstudiene
bl.a. biologi, matematikk, musikk, 
engelsk, tysk, nordisk, historie, 
pedagogikk, idrett, samfunnskunnskap 

 

Bærebjelkene 
○ Helse- og sosialfag, 
    bl.a. sykepleie, vernepleie,  
    sosialt arbeid 
○ Lærerutdanning,  
    bl.a. barnehagelærer, 
    grunnskolelærer 
○ Teknologi,  
    bl.a. ingeniørstudiene 
○ Administrasjon og økonomi,  
    bl.a. siviløkonom, 
    informasjonssystemer 
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UiA har et særlig grunnlag å utvikle et fagmiljø som er nasjonalt ledende innen lærerutdanningene. 
Det forutsetter en forsterket satsing på forskning, forskerutdanning og profesjonskunnskap knyttet til 
skole og lærerprofesjon. En videre utvikling av SFU i matematikk koblet til forskning knyttet til 
matematikkdidaktikk vil her stå sentralt. 

UiA har i tillegg ambisjoner om å bidra med studier og forskning på høyt internasjonalt nivå på noen 
mer spesialiserte områder. Innenfor helse- og sosialfagene kan det gjelde forebyggende helsearbeid 
(ernæring og fysisk aktivitet) og e-helse, i teknologiske fag mekatronikk, og innenfor økonomisk-
administrative fag e-forvaltning. Dessuten vil noen forsknings- og utdanningsområder være 
tverrgående eller mer disiplinrettet. Her kan nevnes slike ambisjoner når det gjelder integrert 
krisehåndtering (teknologi og administrasjon/ samfunnsvitenskap) og utøvende rytmisk musikk. 

De fleste av de yrkesrettede utdanningene har praksis som en vesentlig del av opplæringen. Det åpner 
for en sterkere involvering av studenter i den profesjonsrettede forskningen. En konkret ambisjon for 
UiA er at den profesjonsrettede forskningen styrkes, at studenter i økende grad involveres i 
forskningsarbeid, og at profesjonsutdanningene klarere framtrer som forskningsbaserte utdanninger.  

UiA har  ikke ambisjoner om å dekke alle fagområder innenfor de fire yrkesrettede 
utdanningsområdene, heller ikke alle spesialiseringer på høyere nivå. De konkrete, relativt kortsiktige 
ambisjonene knytter seg til en styrking av studietilbudene som gis innenfor disse utdanningsområdene 
i dag. For disiplinstudiene er det behov for mer konsentrasjon om viktige kjernefag, med potensiale for 
god studentsøking og god etterspørsel etter ferdige kandidater.  

Ingen enkeltinstitusjon kan dekke alle faglige retninger og alle spesialiseringer, det gjelder både 
innenfor yrkesutdanningene og disiplinstudier. Utvikling av et fastere, institusjonelt samarbeid på 
mange fagområder er derfor nødvendig, for å gi studentene brede og kvalitativt gode studietilbud, og 
for å styrke fagmiljøene ved den enkelte institusjon. 

Studenter og utdanning 

UiA har de siste årene hatt en svak negativ utvikling i studiepoengsproduksjon per heltidsstudent3. 
Universitetene ellers, og høyskolene, har ikke hatt en tilsvarende utvikling. Også 
gjennomstrømmingen på ph.d.-utdanningene er lavere enn de nasjonale måltallene. UiA har satt i verk 
tiltak for å bedre denne situasjonen, og prioriterer oppfølgingen av studenter og stipendiater.  

Ph.d.-utdanningene ved UiA er enda forholdsvis små forsknings- og utdanningsmiljøer. 
Organiseringen av ph.d.-programmene i fakultetsvise program gjør utdanningene mer robuste, men 
innenfor hver spesialisering (høsten 2014 er det 14 slike spesialiseringsretninger) kan det være få 
stipendiater. En styrking av ph.d.-programmene avhenger sterkt av vekst i antallet stipendiater. Et 
annet tiltak kan være å bidra i byggingen av felles forskerskoler. UiA, UiS og UiN har nå etablert en 
slik felles forskerskole for helse, velferd og utdanning. Denne organiseringen trekker stipendiatene inn 
i større faglige miljøer. 

UiA har god søking til studiene, og har kunnet fylle opp studieplassene i de ordinære studiene, samlet 
sett. Det har derfor ikke vært sterke drivkrefter for å bygge ut supplerende studie- og 
undervisningstilbud, gjennom etter- og videreutdanning. UiA har allikevel et betydelig tilbud til 
studenter som ønsker å studere ved siden av å være i jobb. UiA har ambisjoner om å styrke EVU-
virksomheten framover. Det gjelder ikke minst overfor skoleverket. 

                                                      
3 Etatsstyring 2014 – Tilbakemeldinger til UiA. Brev fra KD 24.6.2014. 
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c. Viktigste målgrupper og partnere 

Studentene 

UiA er avhengig av å bli vurdert som en attraktiv utdanningsinstitusjon av nåværende og potensielle 
studenter. UiA er utdanningsinstitusjon for studenter fra hele landet, og i økende grad også for 
utenlandske studenter. Samtidig har UiA et særlig ansvar for å bidra til styrking av utdanningsnivået i 
Agder-fylkene. Agder har et gjennomsnittlig utdanningsnivå som er under landsgjennomsnittet. Særlig 
er andelen med høyere universitets-/høyskoleutdanning (mer enn 4 års høyere utdanning)4 for lav.  

Etter- og videreutdanning 

Der UiA tilbyr ordinære studier har også universitetet et ansvar for etter- og videreutdanning. I stor 
grad kan de ordinære studiene, eller deler av dem, også være videreutdanningstilbud. UiA tilbyr 
nettbaserte og samlingsbaserte EVU-studier, eller kombinasjoner.  

Allmennheten 

Universiteter og høyskoler har et samfunnsoppdrag som strekker seg ut over utdanninger og 
forskningsvirksomhet. UH-institusjonene er sentrale samfunnsinstitusjoner, der en viktig oppgave er å 
formidle kunnskap og bidrag til den offentlige samtalen. UiA er også en kulturinstitusjon, der flere 
fagfelt, men kanskje særlig de kunstfaglige miljøene, bidrar til det allmenne kulturliv. UiAs 
kunstsamling inngår også i universitetets ansvar og oppgaver overfor det allmenne publikum. 

Offentlig forvaltning og virksomhet 

UiA har utdannings- og forskningsområder der offentlig forvaltning og offentlige virksomhet mer 
generelt er både målgruppe og samarbeidspartner. UiA har et nært samarbeid med både Grimstad og 
Kristiansand, med fylkeskommunene og fylkesmennene, og med sykehuset, skolene, teater- og 
konserthuset Kilden og andre. 

Næringslivet 

I særlig grad teknologi og økonomifagene har et godt samarbeidsforhold til næringslivet i landsdelen. 
UiA deltar i de organiserte næringsklyngene i regionen5, er med i Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen, og har ellers samarbeid med et stort antall enkeltbedrifter, 
næringsorganisasjoner osv. 

Organisasjonssektoren 

UiA har også et utbredt samarbeid med organisasjonslivet, i særlig grad idrettsbevegelsen og kulturelle 
organisasjoner. 

Andre høyskoler og universiteter  

UiA samarbeider med andre uh-institusjoner på mange arenaer. I noen tilfeller er dette samarbeidet 
institusjonelt, men i størst utstrekning er det et faglig avgrenset samarbeid (som i Senter for 
omsorgsforskning og forskerskolen for helse, velferd og utdanning). Andre UH-institusjoner er en 
viktig målgruppe for UiAs virksomhet, og i mange tilfeller viktige samarbeidspartnere.  

Praksisinstitusjoner 

Mange av studiene ved UiA har viktige deler av utdanningene knyttet til praksis. Det gjelder de helse- 
og sosialfaglige utdanningene og lærerutdanningene, men også andre studier har i økende grad ulike 
former for praksis knyttet til studiene. Det heter i strategiplanen av studiene skal ha et nært forhold til 

                                                      
4 Andel av personer over 16 år med høyere utdanning i Norge utenom Agder i 2013 er 30,6 %. Andelen i Agder 
er 26,9 %. Personer med uoppgitt utdanning er ikke regnet med i tallene. (Statistisk sentralbyrå: Statistikkbanken 
kildetabell 09429 og 06217)  
5 GCE Node og Arena-nettverkene. 
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det praktiske livet og samfunnet utdanningene skal forberede til, og gi relevant kunnskap om 
arbeidslivet. Det innebærer at UiA får et nært og gjensidig avhengig forhold til bedrifter og 
institusjoner som kan gi denne praktiske kunnskapen og erfaringen. 

Internasjonalt samarbeid 

UiA har ambisjoner om å markere seg sterkere, også internasjonalt. Samarbeidet med internasjonale 
partnere blir avgjørende i en slik utvikling. UiA har flere hundre studentutvekslingsavtaler med 
universiteter og høyskoler over hele verden. Studentutvekslingen åpner også for andre former for 
samarbeid, i forskning, lærerutveksling, utvikling av fellesgrader m.m. Det internasjonale samarbeidet 
kan også være fruktbart i forhold til rekruttering av dyktige fagfolk, både i faste stillinger og i 
bistillinger. 

Enkeltforskere 

De faglige nettverkene er selvsagt ikke bare institusjonelle. Grunnleggende for den internasjonale 
akademiske virksomheten er nettverkene og kontaktene som knyttes mellom enkeltforskere eller 
grupper av akademikere ved ulike institusjoner.  

3. Vurdering av egne forutsetninger 

Universitetsstyret vurderer utviklingen ved universitetet som grunnleggende positiv6. Søkningen til 
UiA er stabilt god. Nesten halvparten av studentene fra UiA kommer fra andre deler av landet enn 
Agderfylkene. Siden institusjonen fikk universitetsstatus høsten 2007 har studenttallet (egen- og 
eksternfinansierte) økt fra 7.757 til 11.xxx (en økning på nesten 50 %). En så sterk økning i 
studenttallet medfører også utfordringer. Forholdstallet mellom studenter og vitenskapelig ansatte er 
høyt, og det er krevende å tilrettelegge arbeidssituasjonen for de ansatte.  

Som nevnt har UiA siden 20087 hatt noe nedgang i avlagte studiepoeng per heltidsstudent.. Dette er en 
utvikling UiA analyserer og prøver å forbedre. 

Styret vedtok i 2012 å starte opp en omfattende gjennomgang av hele studieporteføljen ved 
universitetet. Målet med gjennomgangen er å få en større strategisk bevissthet og et bedre 
beslutningsgrunnlag for å utøve en aktiv studieforvaltning, og legge grunnlag for å legge ned  studier 
med begrenset søkning og relevans.  I 2013 ble første del av porteføljegjennomgangen avsluttet. Det 
resulterte i utpekingen av mekatronikk og utøvende rytmisk musikk som signaturstudier. De store 
yrkesrettede bachelor- og masterprogrammene ble utpekt som bærebjelkestudier, sammen med 
lærerutdanningene. Som nevnt er ph.d.-programmene omorganisert til fakultetsvise programmer fra 
2013. Styret vil i november 2014 ta stilling til nedleggelser av studier med lav 
søkning/gjennomstrømning og bruker frigjorte ressurser til styrking av andre studier. 

UiA har hatt en sterk vekst i forskningspublisering siden universitetsetableringen. UiA har en 
publiseringsrate (DBH-poeng per UFF-ansatt) på linje med de gamle universitetene, samtidig som en 
opprettholder studiepoengrate per UFF-ansatt.. Disse forholdstallene er en indikator på at UiA har god 
ressursutnyttelse knyttet til både undervisning og forskning. 

. Styret er bekymret for utviklingen i eksterne inntekter. Systematisk og langsiktig arbeid er påkrevd 
for å bedre resultatene. UiA ser at det kan være påkrevd og ønskelig å søke samarbeid med andre 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner, i Norge og i utlandet, for å bygge kompetansen både blant det 
faglig tilsatte og innenfor forskningsadministrasjon. 
                                                      
6 Rapport 2013 og Plan 2014. Behandlet av styret for UiA 26.2.2014. 
7 NOKUT-portalen har data fra 2008. 
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Universitetet har et bredt og godt samspill med regionen. Samarbeidsprosjektene spenner over hele 
UiAs samfunnsoppdrag; undervisning, forskning og regional utvikling. Samarbeidet med 
næringslivsklyngene Node og EYDE er svært godt, og universitetet er aktivt med i 
utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Universitetsbymeldingene i Kristiansand og Grimstad følges 
opp med konkret arbeid. 

UiA har et omfattende samarbeid med universiteter og høgskoler, både i Norge og internasjonalt. 
Universitetet har aktive avtaler og kontakter innenfor forskning og studentutveksling. UiA tar også 
ansvar for å delta og være pådriver i nasjonale fora og prosjekter innenfor fag og administrasjon. 

UiA har tatt initiativ til i større omfang å bruke digitale hjelpemidler i utvikling av læringsarena og 
kommunikasjon.  Programsatsingen Det digitale universitet (DDU) er videreført.  

Fra 2014 har Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) 
ved UiA status som Senter for fremragende utdanning. MatRIC vil være et nasjonalt senter for 
innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, 
ingeniørutdanningen, økonomi og lærerutdanningen, og passer altså godt inn i universitetets 
strategiske prioriteringer av "bærebjelkene". UiA har ambisjoner om å bygge flere fremragende 
undervisnings- og forskningsmiljøer, på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, innenfor flere av de 
strategiske satsingsområdene. 

Universitetsstyret mener UiA har gode forutsetninger for å møte mange av utfordringene universitetet 
står overfor. Det betyr ikke at alle strategiske mål kan oppnås uten at det gjøres klare prioriterende 
beslutninger. Det inkluderer beslutninger som angår institusjonell struktur, både i uh-sektoren mer 
generelt og internt i UiA. De store utfordringene gjelder bl.a. ekstern finansiering, antall faglige 
stillinger i forhold til studenttall på flere fagområder, gjennomstrømmingen på enkelte studier, og 
oppbygging av robuste og fremragende forsknings- og undervisningsmiljøer.  

 

4. Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil 

Om institusjonssammenslåinger 

UiA har de siste årene, sammen med Høgskolen i Telemark, utredet muligheter og forutsetninger for 
en sammenslåing av de to institusjonene. Styrene for de to institusjonene konkluderte i juni 2014 ikke 
å gå videre med arbeidet mot en slik sammenslåing. Bakgrunnen for dette vedtaket var bl.a. den sterke 
motstanden forslaget om fusjon møtte internt i universitetet og i landsdelen. Som den eneste offentlige 
høyere utdanningsinstitusjonen i Agder er det vokst fram en sterk identitet mellom UiA og Agder-
regionen. Landsdelen oppfatter UiA som "sitt" universitet, og en sammenslåing med Telemark ble sett 
på som lite naturlig.  

Konklusjonen på utredningsarbeidet om sammenslåing mellom HiT og UiA gjør at UiA ikke ser det 
som aktuelt å gå inn i fusjonsprosesser nå. Sammenslåing med institusjoner utenfor Agder vil kunne 
medføre at de strategiske målene UiA setter seg vil bli vanskeligere å oppnå. Den sterke relasjonen til 
landsdelen er et kjernepunkt i strategien.  

UiA ser at dersom struktur og eierskapsspørsmål om de regionale forskningsinstituttene trekkes inn i 
prosessene rundt ny struktur for UH-sektoren, kan det være aktuelt å knytte Agderforskning og 
Teknova tettere til UiA.  

Om institusjonssamarbeid 

Side�337



 

9 
 

Universiteter og høyskoler i Norge samarbeider på mange områder, både faglig og administrativt, og i 
mange former for organisering. UiA deltar faglig og administrativt i Senter for omsorgsforskning, 
SAK-samarbeidet om lærerutdanning, samarbeidet med UiB om bachelorutdanningen i rettsvitenskap, 
de nasjonale råd og utvalg under UHR (nasjonale råd, profesjonsråd, fagråd, fakultetsmøter, m.fl.), 
Norgesuniversitetet, og mange flere. Mye samarbeid skjer mellom fagmiljøer og mellom 
enkeltpersoner ved ulike institusjoner, utenfor formaliserte institusjonelle rammer. 

Disse, og andre, former for samarbeid må videreutvikles mellom fagmiljøene og mellom 
institusjonene. For UiA vil det være en viktig strategi for videreutvikling av institusjonen og 
fagmiljøene å medvirke til fagutvikling, administrativ innovasjon og forskning sammen med andre 
universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.  

For at et slikt samarbeid skal kunne inngå som forutsigbare elementer i institusjonenes strategiske 
utvikling, må det bygges ganske faste rammer rundt samarbeidsprosjektene.  Samarbeidet må bli mer 
enn et frivillig prosjektsamarbeid som på kort varsel kan avvikles. En slik organisering vil innebære at 
institusjonsstyrene delegerer myndighet og ressurser til et nytt organ utenfor institusjonen.  Det antas 
at bestemmelser i Universitets- og høyskoleloven vil måtte endres for at en slik delegasjon av 
myndighet og ressurser som bli mulig. 

UiA har tro på at noen former for institusjonelt faglig og 
administrativt samarbeid vil kunne styrke både institusjonene, 
fagmiljøene og sektoren som helhet. Ikke minst vil forskere og 
lærere bli knyttet til mer robuste fagmiljøer, og kunne arbeide 
innenfor mer forutsigelige rammer. Slikt samarbeid kan organiseres 
som forskerskoler, felles tiltak for veiledningsopplæring og -
kompetansebygging, felles administrative enheter for 
tjenesteutvikling, og andre formål.  

Om konsentrasjon og arbeidsdeling 

UiA bygger sin strategiske utvikling på de nevnte fire "bærebjelkene". Disse utdanningene omfatter et 
bredt spekter av fagområder, også viktige disiplinfaglige områder.  

Selv om det innebærer at UiA har et stort tilbud av studier og en bred faglig portefølje, blir den faglige 
profilen til UiA vesentlig annerledes enn de "gamle" universitetene. De yrkesrettede studiene gjør at 
samarbeidet mellom universitetet og arbeidslivet blir tett, og utvikles. Det får også effekter for 
forskningsvirksomheten, og ikke minst muligheten for å engasjere studentene i forskningsutvikling og 
faglig utvikling i løpet av studiene. 

En slik profilering gjør også at noe velges bort. UiA skal gi gode helse- og sosialfaglige utdanninger, 
men kan og skal ikke tilby alle profesjonsutdanninger, og ikke alle spesialiseringer. Det samme gjelder 
innenfor de andre bærebjelkene.  

Landet samlet har imidlertid behov for hele spekteret av profesjonsutdanninger og spesialiseringer. 
Noen av disse behovene er begrensede. Utdanninger og spesialiseringer må derfor fordeles, og noen 
må bidra til en god fordelingen. Det er forskjell på grunnutdanninger, som av rekrutteringshensyn bør 
gis mange steder i landet, og de mer spesialiserte programmene på masternivå.  

Her er det altså flere hensyn. Det gis sykepleierutdanning mer enn 30 steder i landet. Det kan hende 
det er fornuftig i forhold til praksisknytting og studentrekruttering. Men alle studiestedene kan ikke 

15 statlige UH-institusjoner gir 
barnehagelærerutdanning. Disse gir 33 
ulike studietilbud (heltid, deltid, 
desentralisert, nettbasert). 17 
institusjoner gir grunnskolelærer-
utdanning. 21 statlige institusjoner gir 
sykepleierutdanning. Disse gir 48 tilbud 
(heltid, deltid, nettbasert) på 32 ulike 
studiesteder (kilde: DBH).  
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tilby alle spesialiseringene. Noen studiesteder kan og bør antakelig ikke tilby videreutdanninger og 
masterspesialiseringer i det hele tatt.  

Det må bygges noen systemer for fordeling av slike videreutdanninger og masterspesialiseringer. Det 
må selvsagt stilles krav til lærerpersonalets kompetanse, studiestedets infrastruktur og 
praksismuligheter der studiet krever det. En kan overlate fordelingen i større grad til "markedet", ved 
at finansiering av tilbudene blir vanskelig uten en viss studenttilgang. En kan også gi institusjonene 
ansvar, f.eks. gjennom fagrådene, for å bli enige om hvilke universiteter eller høyskoler som skal tilby 
de ulike studieprogrammene. 

UiA har tro på at en kombinasjon av klare krav til faglig kompetanse og kapasitet ved institusjonene, 
institusjonenes egeninteresse i samarbeid og arbeidsdeling på utdanningsområdene, og institusjonene 
og fagmiljøenes ambisjoner om å bygge kvalitet i studier og forskning, vil gjøre at byråkratiske 
ordninger for fordeling av studier og utdanningstilbud ikke blir nødvendige, og heller ikke vil være 
kvalitetsfremmende eller ressurseffektive. 

Om konkurranse og alternative fagmiljøer  

Det er åpenbart nødvendig å få til en fordeling av fagmiljøene når det gjelder de "små" fagene, d.v.s. 
fag som ikke bare i studenttall er små, men som nærmest definisjonsmessig alltid vil være små, men 
som landet allikevel bør ha som beredskap. Det kan gjelde fag som ivaretar den norske kulturarven, 
eller viktige språkfag det ikke er naturlig at norske studenter søker til utlandet for å fordype seg i. For 
slike områder bør fagmiljøene konsentreres ett sted, for å sikre nok studenter og et mest mulig robust 
fagmiljø. 

Men på andre områder er det ikke bare det robuste fagmiljøet som må sikres. For den faglige 
utviklingen vil det på mange områder være nødvendig å bygge fagmiljøer flere steder i landet. En kan 
ikke monopolisere utdanninger og forskningsmiljøer. Forskningen på norsk middelalderhistorie eller 
de politiske maktstrukturene i lokalsamfunnet8 kan ikke bare skje ved ett universitet, selv om det 
samlede fagmiljøet på disse områdene kan være forholdsvis lite. For at den faglige utviklingen skal 
sikres best mulig, må det også være åpent for å bygge "konkurrerende" miljøer, uten at dette skal 
kunne brukes som et påskudd for å opprettholde, eller opprette, faglig svake faggrupper.  

Samfunnet må stille krav til kompetanse, kapasitet og kvalitet. Men det er institusjonene selv som må 
ta avgjørelsene om et studietilbud skal startes opp eller avvikles, og om faggrupper skal gis ressurser 
til oppbygging. 

5. Vurdering og konkretisering av tiltak  

Nasjonalt samarbeid for teknologisk utdanning og forskning  

UiA har tatt initiativ til samtaler om å etablere en form for klyngeorganisering for teknologisk 
utdanning og forskning mellom noen uh-institusjoner i Sør-Norge9. Institusjonene er enige om at det er 
behov for et utstrakt, forpliktende samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som holder 
høyt internasjonalt nivå, som en nasjonal Graduate School innen anvendt teknologi. Sterke industrielle 
partnere kan bidra i en slik organisering, som GCE-, NCE- og Arena-klyngene. 

Forpliktende institusjonelt samarbeid på andre fagområder  

                                                      
8 Tilfeldige eksempler. 
9 Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud/Vestfold, 
Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har deltatt i samtalene.  
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Denne formen for forpliktende og institusjonelt organisert samarbeid vil kunne styrke arbeidsdeling og 
samarbeid også på andre fagområder. Utviklingen av 5-årige grunnskolelærerutdanninger vil stille 
høye krav til bygging av faglig kompetanse innenfor alle skolefagene. Bare et fåtall uh-institusjoner 
vil i utgangspunktet ha tilstrekkelig kompetanse på et så bredt fagspekter. Mange av institusjonene vil 
også få problemer med å få nok studenter til å kunne tilby masteremner på mange fagfelt. 

UiA ser for seg at lærerutdanningsinstitusjoner må inngå forpliktende avtaler om fordeling av en del 
av dybdefagene i den nye lærerutdanningen. Innenfor alle vitenskapsområdene vil det være skolefag 
som det neppe er grunnlag for å tilby mer enn et fåtall steder i Norge. Fordelingen av slike fag må 
gjøres i langsiktige avtaler, for at studenter skal kunne bygge opp forutsigelige studieløp. 

Også i de helse- og sosialfaglige utdanningene kan det være behov for fordeling av 
spesialiseringsutdanningene på masternivå.  

Intern struktur 

Styrking av fagmiljøer kan skje ved bygging av nye nasjonale institusjonelle strukturer og ved bedre 
arbeidsdeling og samarbeid institusjonene i mellom. Men mye kan også oppnås ved å samle 
fagmiljøene internt i institusjonene. UiA tilbyr grunnutdanning i sykepleie, bachelorutdanning i 
økonomi og administrasjon, grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning både i 
Kristiansand og Grimstad. Det kan være gode grunner til å tilby (nesten) identiske studieprogram to 
steder, bl.a. kan behovet for praksisplasser i rimelig nærhet bety mye. Men det er grunn til å vurdere 
om en slik spredning av fagmiljøene er effektiv og fornuftig ressursbruk. 

Universiteter og høyskoler skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, 
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap10. En vesentlig side ved institusjonenes 
kvalitetssikring blir å ta vare på denne koplingen mellom kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling. 
Det er både en ambisjon og en utfordring for UiA å bygge studier og forskning sammen i en intern 
struktur som sikrer en tettere integrering mellom universitetets to hovedoppgaver. 

6. Nødvendige endringer i rammebetingelser 

Som nevnt (Om institusjonssamarbeid, avsnitt 4) vil etablering av samarbeidsorganer som er 
institusjonelt forankret, og samtidig har nødvendige delegerte fullmakter og ressurser til å opptre med 
langsiktighet og forutsigbart både for studenter, ansatte og institusjonene som inngår i samarbeidet, 
antakelig kreve endringer i UH-lovens bestemmelser om delegering fra universitetenes og høyskolenes 
styrer. Det gjelder UH-lovens § 9-1, pkt. 2 om delegasjon av avgjørelsesmyndighet, og antakelig også 
§ 6-3 om utlysing og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

7. UiAs strategiske posisjon i et framtidig uh-landskap  

a. Færre institusjoner 

UiA er med 11.000 studenter blant de største høyere utdanningsinstitusjonene i Norge. Med unntak av 
to mindre private høyskoler er UiA også eneste høyere utdanningsinstitusjon i de to Agderfylkene. 
Universitetets organisering i to velfungerende campus, i relativt kort avstand fra hverandre, står trygt, 
også om det skjer fusjoner mellom andre av uh-institusjonene. UiA legger til grunn at det er gode 
studier og fagmiljøer, og attraktive studiesteder, som sikrer god rekruttering av studenter og fagfolk. 

Det betyr ikke at UiA kan sitte stille i forhold til strukturendringene som vil skje i UH-sektoren. 
Innenfor de fleste fagområder vil alle uh-institusjonene være avhengig av å søke forpliktende 
                                                      
10 UH-loven, §1-3, a). 
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samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre kvalitet, medvirkning og gjensidig oppbygging 
av studier og forskningsmiljø.  

I UH-sektoren er det det siste året vokst fram en tydelig vilje til å gå inn i mer forpliktende 
samarbeidstiltak med andre universiteter og høyskoler. Det er bygget opp en rekke "nettverk" av ulik 
slag (UH-nett Vest, Oslofjordalliansen, 
profesjonsfagssamarbeidet mellom UiA, UiS og UiN, 
m.fl.). 

Arbeidet med institusjonsstrukturen i UH-sektoren som nå 
pågår vil antakelig føre til færre og større institusjoner. 
UiA har forventning om at universiteter og høyskoler i 
større grad, innenfor de ulike utdannings- og fagområdene, 
i økende grad vil samarbeide med hverandre, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Det er ut fra denne tankegangen at UiA har tatt initiativ til 
å utrede en sørnorsk Graduate School of Engineering, og 
blitt med i samarbeidstiltak som Senter for 
omsorgsforskning og forskerskolen i helse, velferd og 
utdanning. Det er også tatt initiativ til en gjennomgang av 
masterstudiene ved UiA og UiS, inkludert 
lærerutdanningene, for å se om det er samordningsgrep 
som kan gjøres, til fordel for begge institusjonene. 

b. En krevende demografisk utvikling 

Etter de mest sannsynlige prognosene i SSBs befolkningsframskrivinger vil folketallet i Norge 
fortsette å stige i dette århundret. Størst folkevekst ventes i Oslo-området og på Sør- og Vestlandet. 
Antallet voksne og eldre vil øke, særlig vil veksten bli kraftig bland de eldre. Denne aldersgruppen vil 
fordobles fram mot 2040. 

Selv om SSB regner med at innvandringen vil avta, vil det fortsatt være positiv innvandring, slik at 
andelen innvandrere Norge vil fortsette å øke.  

Fram til 2020 beregnes en vekst i folketallet på 7 %, fram til 2040 24 %. Aldersgruppa 20-29 år vil 
også vokse, men noe mindre, 6,6 % fram til 2020, 9 % fram til 2040. 

I Agder er hovedtrekkene de samme, men noe sterkere enn for landet samlet. Den demografiske 
utviklingen Norge og Agder står overfor er altså preget av fortsatt befolkningsvekst, men sterkest blant 
de eldre aldersgruppene, og blant innvandringsgruppene.  

Studentrekruttering 

Aldersgruppene som betyr mest for studentrekruttering vil altså fortsatt vokse i årene framover. Denne 
veksten blir sterkere i Agder enn i landet som helhet, og også på linje med de andre store 
vekstregionene Oslo/Akershus, Stavanger/Rogaland og Bergen/Hordaland. Befolkningsveksten i 
ungdomskullene vil, særlig dersom studietilbøyeligheten fortsetter å stige som den har gjort, være 
utfordrende i forhold til å finne studieplasser til alle, og gi kvalitativt god undervisning. 

Rekruttering av faglig personale  

En  vekst i antallet studieplasser sammen med en aldrende befolkning (som vil medføre en stor avgang 
av medarbeidere fra høyskolene og universitetene), vil gi økt konkurranse om faglig personale ved 
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universitetene og høyskolene. Det forventes et særlig behov for utbygging av helse- og sosialfaglige 
utdanninger og lærerutdanningene. På disse områdene kan det bli vanskelig å rekruttere faglig 
personale. Dette er områder hvor det er ønskelig med kunnskap og erfaring fra yrkeslivet (sykehus, 
kommunehelsetjeneste, sosialtjenesten, barnevern, skole) kombinert med en solid akademisk 
kompetanse.   

Samfunnsbehovene 

Den demografiske utviklingen understreker arbeidskraftbehovene og behovene for sterkere faglig og 
forskningsmessig innsats i helse- og sosialsektoren og i skoleverket. At den demografiske fordelingen 
endres, gjør også at behovene for arbeidskraft, kunnskap og kompetanse endres.  

c. Tydeligere forventninger til akademisk standard  

Behovene for og forventningene til "akademisk standard" knytter seg på mange måter til den samme 
demografiske utviklingen som er beskrevet foran. Innenfor disse fagområdene vil det både være et 
økende krav til akademisk kompetanse og til yrkesmessig og samfunnsmessig relevant kompetanse, i 
mange tilfeller konkret yrkeserfaring.  Det vil utvikle seg sterkere konkurranse mellom 
utdanningsinstitusjonene, og mellom utdanningsinstitusjonene og det øvrige arbeidslivet mange steder. 
På samme måten som en nå ser trekk av på mange fagområder, vil institusjonene måtte se til utlandet 
for mye av rekrutteringen.  

8. Sammenslåing med andre institusjoner? 

Spørsmålet om sammenslåing eller et nærmere samarbeid mellom universiteter og høyskoler kan en 
forsøke å svare på fra ulike synsvinkler på flere nivåer. Det kan anlegges et overordnet, nasjonalt 
perspektiv på spørsmålet. "Utfordringen for norsk kunnskapspolitikk er at landet ikke får nok 
kompetanse ut av befolkningens talent", åpner Hernesutvalgets utredning fra 1988. Det er fortsatt 
utfordringen for den nasjonale kunnskapspolitikken. Gjennomstrømmingen av studenter er ikke god 
nok studentene velger utdanninger som ikke etterspørres i arbeidslivet, og det forskes for lite, med for 
lav kvalitet og for dårlig relevans. Den nasjonale utfordringen er hvordan kunnskapspolitikken skal 
utformes for å bedre kvalitet, kvantitet og relevans. Men utdannings- og forskningsinstitusjonene har 
også stor betydning for lokalsamfunnet, og i litt større mening landsdelen eller regionen. For 
fagmiljøene kan diskusjonen om institusjonell fusjon framstå som noe naturlig, som nye muligheter, 
som uunngåelig, eller som unødvendig, forstyrrende eller som en trussel mot fagmiljøets 
utviklingsmuligheter eller i verste fall eksistens. Et sentralt argument for sammenslåing av 
institusjoner er mulighetene for stordriftsfordeler. Ressursbruken blir også brukt som argument mot 
fusjoner.  

Universitetstyret konkluderte som nevnt i juni 2014 med at arbeidet fram mot en fusjon mellom UiA 
og HiT skulle avsluttes. Universitetsstyret har ikke endret oppfatning på dette punktet, og mener det 
tjener virksomheten i Agder best at UiA fortsetter som egen institusjon. 

Utredningsarbeidet i forkant av styrevedtaket i juni pekte allikevel på en rekke områder der en 
sammenslåing av høyere utdanningsinstitusjoner eller et nærmere samarbeid, vil kunne gi gevinster 
både faglig og administrativt. 
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Kan UiA styrkes ved sammenslåing med andre institusjoner? 

Er UiA for liten til å opprettholde og utvikle robuste fagmiljøer og sterke utdanninger? Vabø og 
Kårstein11 viser at en viss minstestørrelse har positiv betydning for universitetet og høyskoler, særlig 
når det gjelder utdanning, administrasjon og forskningsadministrativ støtte, og for å kunne utvikle 
sosialt robust kunnskap. UiA er på de fleste av fagområdene større enn denne minstestørrelsen. 
Sammenslåinger med andre institusjoner er neppe svaret på utfordringene UiA står overfor på noen av 
fagområdene, heller ikke når det gjelder behovene for å styrke de eksterne inntektene fra NFR- og EU-
finansiert forskning, eller gjennomstrømmingsproblematikken for studenter og ph.d.-stipendiater. De 
problemene må søkes løst ved intern fokusering og prioriteringer, og i gode samarbeidsorganiseringer 
med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere på de ulike fagområdene. 

Bidrag til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner  

UiA kan bidra til kvalitetsløft på utdanninger og forskning gjennom tettere samarbeid, utvikling av 
felles administrative systemer, og bidra med gjensidig faglig utviklingsarbeid. Alternativene for 
sammenslåinger kan være de geografisk nærmeste institusjonene (Universitetet i Stavanger og 
Høgskolen i Telemark). De små høyskolene vil ventelig ha mest å vinne faglig og administrativt på en 
sammenslåing med en større institusjon.  

UiAs nasjonale rolle 

UiAs nasjonale rolle ligger ikke i å ta ansvar for de små og utsatte fagområdene. UiAs nasjonale rolle 
er knyttet til å ta et utviklingsansvar for de store flerfaglige yrkesrettede utdanningene, som UiA har 
kalt bærebjelkene, i samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner på de samme 
utdannings- og fagområdene. UiA ser dessuten at utøvende rytmisk musikk er et utdannings- og 
kunstnerisk utviklingsområde der UiA, med ph.d.-program på området, må ta et nasjonalt ansvar. Ikke 
minst på dette området ligger det godt til rette for at det utvikles gode internasjonale 
samarbeidsrelasjoner.  

9. Avsluttende kommentarer 

UiA har merket seg at regjeringen har store forventninger og ambisjoner for universitetene og 
høyskolene i Norge. Det er målsettinger UiA slutter seg til. UiA har også tro på at det kan gjøres 
strukturelle grep for å fremme målsettingene om bedre kvalitet i utdanningsprogram og i 
forskningsvirksomheten og -publiseringen. UiA stiller seg imidlertid tvilende til om rene 
organisatoriske strukturendringer, ved at institusjoner slås sammen uten at fagmiljøene også fysisk 
samles i større og mer robuste enheter, alene vil kunne styrke institusjonene i den nasjonale og 
internasjonale konkurransen. Flercampus-universiteter er krevende organisasjoner. Det kan være 
mange gode grunner til å opprettholde studiesteder mange steder, men små studiesteder blir ikke mer 
attraktive eller får mer robuste fagmiljøer ved at de blir en del av en større og spredt institusjon. 

UiA vil kort gjenta noen tidligere innspill som for UiA står som viktige i prosessen der det kan skje 
dyptgripende endringer i institusjonsstruktur og rammebetingelser for UH-sektoren: 

 Også med en nasjonal struktur med færre institusjoner, vil det være behov for utstrakt 
institusjonelt samarbeid mellom institusjonene. Det er avgjørende at det legges til rette for slikt 
forpliktende samarbeid. 

 Skal norske universiteter og høyskoler kunne bygge opp internasjonalt anerkjente, og også noen 
verdensledende fagmiljøer, krever det strukturer for at internasjonalt samarbeid kan utvikles.  

                                                      
11 Agnete Vabø og Asbjørn Kårstein (2014): Robuste fagmiljøer – en litteraturgjennomgang. NIFU, Arbeidsnotat 
12/2014. 
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 Det blir nødvendig å få til en god arbeidsdeling mellom flere institusjoner innenfor de nye 5-
årige lærerutdanningene for å sikre tilbudene om masterspesialiseringer innenfor et bredt 
spekter av fag. 

 Ny struktur og samarbeidsmodeller blant UH-institusjonene ikke må føre til monopolisering av 
sentrale fag- og vitenskapsområder til enkeltinstitusjoner. Også et lite land som Norge må sikre 
at det er rom for utvikling av gjensidig kritiske fagmiljøer flere steder i landet.  

 Det er behov for en avklaring på om instituttsektoren nå, eller på noe lengre sikt, skal inkluderes 
i de strukturelle endringene som skal skje for UH-sektoren.  

UiA har tro på, på den ene siden, gode samarbeidsorganiseringer nasjonalt og internasjonalt, for å 
fremme kvalitet, rasjonell drift og bedre faglig konsentrasjon i uh-sektoren, og på den andre siden 
bedre interne strukturer, for å bygge god sammenheng mellom studieprogrammer og forskning, 
mellom fagområdene på de store, flerfaglige utdanningsprogrammene, og mellom studieprogram, 
forskning og samfunns- og arbeidsliv for alle fagområder. 
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