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Arkivsak-dok. 15/00062-18 

Arkivkode.    

Saksbehandler Elin Gauslaa 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 23/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sakslista godkjennes 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Skriv inn hva saken gjelder 



 5  

Skriv inn saksunderlaget her 
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Arkivkode.    

Saksbehandler Elin Gauslaa 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 24/15 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Skriv inn hva saken gjelder 
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25/15  Aktivitetsoppnåelse 2014 
Arkivsak-dok. 14/03609-13 

Arkivkode.    

Saksbehandler Kristian Jørgensen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 25/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar følgende justeringer i fakultetenes ramme for 2015 basert på 

aktivitetsoppnåelsen i 2014: 

 

 
 

2. Styret ber universitetsdirektøren innarbeide korrigeringene i fakultetenes rammer, og 

komme tilbake med forslag til inndekning av de 1,66 mill kr, i forbindelse med revidert 

budsjett 2015. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

 

  

Fakultet

Aktivitets- 

oppnåelse

Handelshøyskolen            645 291 

Helse- idrettsvitenskap 1 812 935        

Humaniora og pedagogikk -1 061 418      

Kunstfag 1 037 047        

Teknologi og realfag -361 583          

Samfunnsvitenskap -410 687          

SUM 1 661 585        
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Hva saken gjelder 

Universitetsstyret fastsatte endelig i S-sak 68/14 – Revidert budsjett 2014 – fakultetenes 

aktivitetskrav for 2014. Aktivitetskravet (antall 60-poengsenheter møtt til eksamen) er 

grunnlaget for fakultetenes basistildeling knyttet til studier. Universitetsstyret har i S-sak 83/11 

presisert at aktivitetsavvik skal justeres i etterkant basert på samme beregningsmåte som den 

opprinnelige tildelingen.  

 

 

Saksunderlag 

Tallene for antall møtt til eksamen er hentet ut fra studentsystemet FS, etter fristen for 

rapportering til DBH 15.februar 2015.  

 

Tabellen under viser fakultetenes aktivitetsoppnåelse for 2014 og hvilke økonomiske 

konsekvenser dette får.  

 

 
 

Det økonomiske avviket er knyttet til to elementer: 

 

-  Tre av fakultetene har overvurdert hvor mange 60-poengsenheter som møter til 

eksamen. Dette avviket er vist i tabellen. 

-  Avviket mellom antatt og faktisk fordeling på ulike emnetyper får også 

konsekvens for den økonomiske effekten av mer-/mindreoppnåelsen. Fakultetene 

får samme økonomisk tildeling som ville blitt gitt dersom de hadde truffet 100% i 

sine anslag for møtt til eksamen i budsjettet for 2014. Dette er forklaringen på at 

det tilsynelatende ikke er sammenheng mellom antallet i avvikskolonnen i 

tabellen og beløpet som foreslås korrigert. 

 

De økonomiske effektene av mer-/mindreoppnåelsen har de siste årene ført til en netto 

reduksjon av fakultetenes rammer. Aktivitetsoppnåelsen for 2014 er første gang den samlede 

korreksjonen er positiv etter innføring av ny budsjettmodell i 2012. I S-sak 39/14 ble 

fakultetenes samlede tildeling redusert med 0,6 mill kr som følger av aktivitetsoppnåelsen. I 

2013 og 2012 var reduksjonen i tildeling på hhv. 1,57 mill kr og 4,17 mill kr.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

Fakultet

Aktivitetskrav 

2014

Møtt til 

eksamen Avvik

Aktivitets- 

oppnåelse

Handelshøyskolen 1 193,1               1 248,8               55,7                          645 291 

Helse- idrettsvitenskap 1 361,2               1 425,0               63,9               1 812 935        

Humaniora og pedagogikk 1 930,2               1 836,4               -93,8              -1 061 418      

Kunstfag 357,2                   389,4                  32,3               1 037 047        

Teknologi og realfag 1 083,7               1 037,0               -46,6              -361 583          

Samfunnsvitenskap 1 866,2               1 844,4               -21,8              -410 687          

SUM 7791,5 7 781,1               -10,4              1 661 585        
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26/15  Internregnskapet for 2014 
Arkivsak-dok. 15/01468-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler Vidar Tønnessen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 26/15 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar å godkjenne internregnskapet for Universitetet i Agder for 2014.  

 

2. Styret vedtar følgende overføringer av UB fra 2014 til 2015. Overføringene inkluderer 
korrigeringene ihht pkt. 3 i vedtaket og vedlegg med detaljert omtale for rapportgruppene A og 
B for de enkelte BAOer: 
 

 
 

 

3. Styret vedtar å tilføre netto 1,24 mill kr som frie BFV-midler til følgende BAOer som 
kompensasjon for tilsvarende inndragning av overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet: 
 

 

 

  

Gruppe A Gruppe B

Styret 113 795 933       -26 752 429        

Ledelsen -1 833 446          27 933 466         

Universitetsbiblioteket 248 217               -339 745             

Fellesadministrasjonen 5 171 234           7 778 670           

Avdeling for lærerutdanning 1 389 666           4 166 335           

Handelshøyskolen ved UiA 13 456 904         1 273 064           

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 4 727 479           5 734 123           

Fakultet for Humaniora og pedagogikk 15 541 691         10 910 271         

Fakultet for Kunstfag -6 028 526          2 403 685           

Fakultet for Teknologi og realfag 19 173 336         7 473 461           

Fakultet for Samfunnsvitenskap 27 373 340         3 561 706           

SUM 193 015 828       44 142 608         

Budsjettansvarsområde
UB 2014

Budsjettansvarsområde BFV tilføring

Handelshøyskolen 179 743

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 571 624

Fakultet for humaniora og pedagogikk 446 645

Fakultet for samfunnsvitenskap 38 696

Sum tilført 1 236 709
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4. Styret vedtar følgende årsoppgjørsdisposisjoner for BFV: 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

  

Disponering Beløp

Tilføring til fakultetene - komp. for VK 1 236 709

Til revidert budsjett 15 344 419

Disponert 16 581 128
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Hva saken gjelder 

Budsjettansvarsområdene (BAOene) har nå avlagt internregnskap for 2014 og de fleste BAOer 

har avlagt regnskap med positiv utgående balanse (mindreforbruk). Hvert enkelt BAO er 

kommentert i vedlegg 1. Av ubrukte midler på BAOene  foreslås det å netto  trekke inn 14,9 

mill kr. BAOene har hatt eksternt finansiert oppdragsaktivitet som har gått med ca 1,24 mill kr. i 

overskudd. Universitetsdirektøren foreslår å overføre overskuddet til virksomhetskapitalen som 

er til styrets disposisjon, og kompensere BAOene med fire BFV-midler. Resterende ufordelte 

midler, 15,34 mill kr, foreslås disponert i revidert budsjett 2015. 

 

 

Saksunderlag 

Følgende forkortelser er benyttet i denne saken: 

 

BAO budsjettansvarsområde 

BFV bevilgningsfinansiert virksomhet 

BOA bidrags- og oppdragsaktivitet 

EFV ekstern finansiert virksomhet 

EVU etter- og videreutdanning 

IB inngående beholdning 

KD kunnskapsdepartementet 

KFU konto for faglig utvikling 

UB utgående beholdning 

VK virksomhetskapital 

 

 

Regnskapet ved UiA består av  

 eksternregnskapet (resultat, balanse, noter, kontantstrøm og ledelsesrapport), og 

 internregnskapet (regnskapet for de enkelte budsjettansvarsområdene). 

 

Styret har godkjent eksternregnskapet i styremøte 11.02.2015. 

 

 

1. Internregnskapet 
 

1.1 Regnskapsprinsipp 
Universitetet har i 2014 ført regnskapet etter et modifisert regnskapsprinsipp. I 

eksternregnskapet følges prinsipper ift aktivering av eiendeler og klassifisering av bidrags- og 

oppdragsvirksomhet. Disse prinsippene påvirker ikke UiAs internregnskap. 

 

Hver enkelt BAO rapporterer en tekstdel som tar for seg den generelle økonomiske situasjonen 

ved BAOen, samt vesentlige avvik ift budsjett og vesentlige mer/mindreforbruk og 

over/underskudd. 

 

1.2 Disposisjonsreglementet 
Universitetets disposisjonsreglement sier følgende om disponering av mer- og mindreforbruk i 

BAOene: 

 
Disponering av regnskapsmessige mindreforbruk 
Viser internregnskapet for budsjettansvarsområdet et netto mindreforbruk ved årets slutt, skal dette stilles 

til disposisjon for budsjettansvarsområdet det påfølgende år. Det er en forutsetning at 

budsjettansvarsområdet har oppfylt de aktivitetsforpliktelser som ble lagt til grunn ved 

budsjettfordelingen. Beløp som på denne måten stilles til disposisjon, kommer i tillegg til den ordinære 
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rammetildelingen til budsjettansvarsområdet. Unntak fra den generelle regelen om overføring fra ett år til 

et annet kan gjøres av styret for spesielle realbudsjetterte særkostnadsarter. 

 
Dekning av regnskapsmessige merforbruk 
Viser internregnskapet for budsjettansvarsområdet et netto merforbruk ved årets slutt, skal dette som 

hovedregel dekkes inn innenfor det ordinære budsjettet for budsjettansvarsområdet det påfølgende år. 

Orientering om dekningsmåte skal sendes universitetsdirektøren innen 1. mai. Dersom det kan vises til at 

merforbruket har sammenheng med vesentlige endrede forutsetninger for budsjettansvarsområdets 

virksomhet eller knytter seg til spesielle realbudsjetterte særkostnadsarter, kan styret vedta at hele eller 

deler av underskuddet dekkes innenfor universitetets samlede ramme. 

 

Fakultetenes regnskapsmessige mer- og mindreforbruk skal i utgangspunktet overføres 

uavkortet. Styret vurderer imidlertid hvorvidt fakultetene har oppfylt sine aktivitets- og 

resultatmål og eventuelle andre forpliktelser. På grunn av at internregnskapet ferdigstilles til 

15.2. må avregningen ift resultatoppnåelsen foretas mot tildelt ramme for 2015 – se egen 

styresak. For avdelinger og øvrige BAOer som for en stor grad disponerer midler gitt som 

særkostnader er det mer aktuelt å trekke inn eventuelt mindreforbruk eller å ettergi merforbruk. 

 

1.3 Status og forslag til overføring for budsjettansvarsområdene 
Som Vedlegg 2 følger utfyllende regnskapskommentar fra BAOene. Økonomiavdelingen har 

hatt dialogmøter med alle BAOer. I dialogmøtene tas det stilling til overføringer/inndragninger 

ut fra behandlingsprinsippene for de ulike rapportgruppene. Universitetsdirektørens forslag til 

vedtak er i samsvar med resultatet av dialogmøtene som framkommer av tabellene for hvert 

enkelt BAO i Vedlegg 1 og 3. Tallene i nedenstående underpunkter inkluderer 

årsoppgjørsdisposisjonene foreslått i kapittel 2. 

 

 

1.3.1 Universitetets samlede økonomi 

Universitetets bevilgningsfinansierte økonomi er i denne saken delt inn i «Enhetenes (BAOenes) 

frie ramme», KFU, Universitetstyrets øremerkinger og departementenes øremerkinger. 

 

 
 

Tallene viser at UiA samlet sett har et mindreforbruk i 2014 i forhold til budsjett for den 

ordinære virksomheten på 47,78 mill kr. Herav er mindreforbruket i BAOenes fri ramme 30,1 

mill kr og KFU 9,1 mill kr. 

 

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

 

  

Enhetenes frie ramme 130 742         616 515         646 618         30 104           160 845         

Konto for faglig utvikling (KFU) 23 103            -9 067            -                       9 067             32 170           

Universitetsstyrets øremerkinger 34 460            388 301         397 984         9 683             44 143           

Departementenes øremerkinger 2 719              1 072              -                       -1 072            1 647             

Sum ordinær virksomhet 191 023         996 820         1 044 602      47 782           238 806         

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Ordinær virksomhet 2014

Rapportkategori

Inngående 

beholdning Regnskap Budsjett Avvik

Utgående 

beholdning
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1.3.2 Driften for BAOene 

BAOenes frie ramme, dvs midler som fakultetene har til fri disposisjon, fordelt på BAOene: 

 
 

Fakultetene har i tillegg 23,6 mill kr i utgående beholdning på KFU.  

 

Noe av BAOenes utgående beholdning i tabellen over, er bundet opp av disponeringer BAOene 

tidligere har vedtatt, men som ikke ennå er gjennomført. 

 

Som tabellen viser, er det betydelig variasjon i utgående beholdning mellom fakultetene. Se 

vedlegg 1 for universitetsdirektørens kommentarer til de enkelte BAOene.  

 

Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for samfunnsvitenskap har mye midler avsatt til 

fremtidige strategiske tiltak (hhv 14,2 mill kr og 15,3 mill kr). Fakultet for teknologi og realfag 

har i tillegg ubenyttede strategiske midler gitt av universitetsstyret på 6,47 mill kr. 

Universitetsdirektøren er tilfreds med at fakultetene har igangsatt/har planer for aktiviteter som 

reduserer avsetningene. Det er viktig at fakultetene ikke bygger opp buffere for å dekke 

eventuelle fremtidige uforutsette kostnader. Se vedlegg 1 for ytterligere kommentarer. 

 

Universitetsdirektøren minner om at resultatene må sees i lys av saken om ”Aktivitetsoppnåelse 

2014” som kommer som egen styresak, hvor det evt. trekkes inn/legges til midler ift fakultetenes 

studieproduksjon.  

 

  

Handelshøyskolen 2 122             48 914           51 706           2 793             4 915             

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -9                    81 496           84 560           3 064             3 056             

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 419             98 119           106 368         8 249             11 668           

Fakultet for kunstfag -4 037            48 323           45 279           -3 044            -7 081            

Fakultet for teknologi og realfag 15 903           131 441         129 724         -1 717            14 186           

Fakultet for samfunnsvitenskap 14 048           51 880           53 163           1 283             15 331           

Sum fakultetene 31 447           460 173         470 800         10 627           42 074           

Universitetsbiblioteket 163                 25 984           26 069           85                   248                 

Avdeling for lærerutdanning 2 248             13 252           12 393           -859               1 390             

Fellesadministrasjonen 4 506             122 430         123 096         666                 5 171             

Styret 93 382           -16 600         3 814             20 414           113 796         

Ledelsen -1 004            11 275           10 446           -829               -1 833            

Sum øvrige 99 295           156 342         175 818         19 476           118 772         

Sum enhetenes frie ramme 130 742         616 515         646 618         30 104           160 845         

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Enhetenes frie ramme 2014

Rapportkategori

Inngående 

beholdning Regnskap Budsjett Avvik

Utgående 

beholdning
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1.4 Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) 
BOA defineres av universitetet som midler som tilføres utover KDs generelle tildelinger.   

 

 
 

BOA- aktiviteten i 2014 viser en økning i forhold til 2013, men det er forskjeller mellom 

fakultetene. Størst utslag i tabellen vises for Handelshøyskolen og Fakultet for 

samfunnsvitenskap. Dette har sammenheng med at Handelshøyskolen ikke var skilt ut som egen 

BAO i 2013. 

 

 
 

Omsetning på NFR/RFF-prosjekter har økt fra 2013 til 2014. Størst utslag i tabellen har Fakultet 

for teknologi og realfag, hvor økningen har vært på over 7 mill kr. 

 

 

Rapportkategori

Regnskap 

2013

Regnskap 

2014

Handelshøyskolen -                     15 877          

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 12 231          13 531          

Fakultet for humaniora og pedagogikk 18 800          16 689          

Fakultet for kunstfag 7 934             11 209          

Fakultet for teknologi og realfag 21 319          24 747          

Fakultet for samfunnsvitenskap 36 173          24 017          

Sum fakultetene 96 458          106 069        

Universitetsbiblioteket 337                492                

Avdeling for lærerutdanning 2 537             1 848             

Fellesadministrasjonen 5 199             6 625             

Ledelsen 3 029             4 587             

Sum øvrige 11 101          13 553          

Sum omsetning BOA 107 559        119 622        

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Rapportkategori

Regnskap 

2013

Regnskap 

2014

Handelshøyskolen -                     3 730             

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 4 670             3 722             

Fakultet for humaniora og pedagogikk 4 858             3 909             

Fakultet for kunstfag 547                1                    

Fakultet for teknologi og realfag 650                7 694             

Fakultet for samfunnsvitenskap 5 051             3 845             

Sum fakultetene 15 775          22 901          

Universitetsbiblioteket -                     -                     

Avdeling for lærerutdanning -                     -                     

Fellesadministrasjonen 2 262             3 673             

Ledelsen -                     -                     

Sum øvrige 2 262             3 673             

Sum omsetning NFR 18 038          26 573          

Alle tall er oppgitt i hele tusen.

Omsetning NFR og RFF
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1.4.1 Oppdragsaktiviteten 

Den oppdragsfinansierte delen av BOA har i 2014 gitt et overskudd på 1,237 mill kr og knytter 

seg kun til avsluttede prosjekter (se også pkt 2.2). Det ble for 2014 budsjettert med et overskudd 

på 0,56 mill kr.  

 

Universitetet beregner overskuddet på den oppdragsfinansierte delen av BOA når prosjektene 

avsluttes. Dokumenterte underskudd tas det høyde for når de framkommer (prinsipp: løpende 

regnskapsføring uten fortjeneste). Overskuddet av oppdragsfinansiert aktivitet er høyere enn 

budsjettert.  

 

I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2003 besluttet styret at overskuddet fra den 

oppdragsfinansierte aktiviteten ved de enkelte BAOer skulle samles og tilføres universitetets 

VK, og at BAOene får til rådighet tilsvarende beløp som frie BFV-midler. Dette med bakgrunn i 

en vurdering av at VK er mer anvendelig ved å være stilt til styrets disposisjon. Negativ VK blir 

liggende i BAOene. Dette prinsippet er siden benyttet.  

 

Regnskapet viser følgende resultat av oppdragsfinansiert aktivitet i 2014 og utvikling/status for 

akkumulert VK per 31.12.14: 

 

 
 

Som det fremgår av tabellen foreslås det kun å overføre til styret virksomhetskapital (VK) fra de 

fakultetene som har gått med overskudd i perioden (fratrukket negativ inngående balanse). Det 

foreslås derfor å overføre kr 1 236 709 til UiAs virksomhetskapital (VK) som del av 

årsoppgjørsdisposisjonene.   

 

 

2. Årsoppgjørsdisposisjoner 
 

2.1 BFV 
Universitetsdirektørens forslag i denne saken innebærer at det totalt trekkes inn ca. 14,9 mill kr 

fra BAOene. Større poster kommentert i vedlegg 1, alle detaljer er presentert i vedlegg 3. 

 

Totalt har styret følgende til disposisjon:  

 

 
Restmidlene skyldes midler tildelt over revidert nasjonalbudsjett, som kom senere enn revidert 

budsjett ved UiA, og er derfor ikke disponert tidligere.  

 

 

 

IB Resultat 2014 Overføres styret UB

Handelshøyskolen ved UiA -                             179 743                     -179 743                   -                            

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap -                             571 624                     -571 624                   -                            

Fakultet for Humaniora og pedagogikk -                             446 645                     -446 645                   -                            

Fakultet for Kunstfag -22 098                     -                             -                             -22 098                    

Fakultet for Samfunnsvitenskap -                             38 696                       -38 696                     -                            

SUM -22 098                     1 236 709                 -1 236 709                -22 098                    

Budsjettansvarsområde

Akkumulert VK i BAOene og forslag til disponering

Til disposisjon Beløp

Restmidler etter revidert budsjett 1 125 999

Mer semesteravgift enn budsjettert 549 713

Ettergivelse/inntrekking 14 905 416

Sum tilført 16 581 128
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Av dette foreslår universitetsdirektøren å tilføre 1,237 mill kr til fakultetene som kompensasjon 

for inntrukken virksomhetskapital (se pkt 1.4). 

 

Resterende 15,3 mill kr foreslås overført til styresaken for revidert budsjett i juni. 

 

 
 
2.2 BOA 
Universitetsdirektøren foreslår følgende disponering av årsresultatet; 

  

UiAs VK styrkes med 1,237 mill kr som tilsvarer overskuddene fra fakultetene (fratrukket 

negativ inngående balanse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 

 
  

Disponering Beløp

Tilføring til fakultetene - komp. for VK 1 236 709

Til revidert budsjett 15 344 419

Disponert 16 581 128



Vedlegg 1 
 
Universitetsdirektørens kommentarer til de enkelte 
budsjettansvarsområdene (rapportgruppe A og B) 
 
 
 
1. Generelle kommentarer 

Netto foreslås 14,9  mill kr. trukket inn til styrets disposisjon i rapportgruppe A og B. 
Av vesentlige beløp nevnes inntrekking av mindreforbruk på 7,08 mill kr i særkostnad 
energi/husleie, 3,76 mill kr. i ekstraordinært fradrag for mva, 1,56 mill kr.i praksismidler for 
lærerutdanningen og 1,52 mill kr. fra desentraliserte studier. 
 
Tabellene og kommentarer i dette vedlegget baseres på at foreslåtte ettergivelser og inntrekk, 
samt kompensasjoner for virksomhetskapital, blir vedtatt. Regnskapsrapportene fra enhetene 
inkluderer ikke disse disposisjonene. 
 
 
Stipendiater finansiert av universitetet/KD 
Avsatte midler til stipendiater finansiert av universitetet/KD er i 2014 redusert med 4,8 mill 
kr, fra -5,4 mill kr til -10,2 mill kr.  Dette skyldes blant annet styrets forskuttering av 6 
stipendiater i perioden 2008-2014 (ca. 2,8 mill kr i 2014, totalt 25,5 mill kr.). Det skyldes 
videre fakultetenes fokus på ansettelser og delvis forskuttering av stipendiater. Ubrukte midler 
til stipendiater blir automatisk overført til neste år (ligger i B30). 
 
Hva som kommenteres 
Under blir enkeltstående prosjekter kun kommentert dersom forslag til tiltak avviker fra 
normal behandling eller er av vesentlig karakter (jfr. vedlegg 2). Prosjekter i prosjektgruppene 
A20-A30, samt C, D og E foreslås ikke trukket inn/ettergitt i regnskapssaken. Prosjekter med 
vesentlige avvik i C,D og E vil bli kommentert.  
 
Positivt beløp i kolonnen ”Overføres” betyr at det er en beholdning som kan brukes til neste 
år. Negativt beløp betyr at merforbruket må dekkes innenfor enhetens ramme tildelt i 2015. 
 
A  Rammebevilget 
Kommentarene knytter seg til rapportgruppe A totalt, fratrukket A30 (KFU), mens tabellene 
under omfatter hele gruppe A. 
 
B Universitetsstyrets øremerkninger 
 
I rapportgruppe B Universitetsstyrets øremerkninger vil ettergivelse/inntrekking og overføring 
til kommende år normalt skje etter følgende praksis: 
B10 Satsingsmidler – merforbruk dekkes av budsjettenheten, mens mindreforbruk (ubrukte 
midler) overføres til kommende år. 
B20 Særkostnader full budsjettjustering – merforbruk dekkes av styret, mindreforbruk trekkes 
inn til styrets disposisjon. 
B30 Særkostnader begrenset budsjettjustering – merforbruk dekkes av enheten og 
mindreforbruk trekkes inn dersom aktivitetene er gjennomført og avsluttet. 
B40 Investeringer – må vurderes i hvert tilfelle og er avhengig av generell årlig tildeling. 



 
Handelshøyskolen 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
Handelshøyskolen har et mindreforbruk på 2,79 mill kr. i 2014. Akkumulert mindreforbruk er 
ved årets utgang 4,92 mill kr. Det er lagt planer for bruk av denne beholdningen, blant annet 
vil nyansettelser og tiltak for å styrke forskningen redusere saldoen i 2015. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et merforbruk på kr. 99.085. Særkostnader begrenset 
budsjettjustering (B30) viser et mindreforbruk på kr. 1.278.213. Dette skyldes at 
Handelshøyskolen er på etterskudd med ansettelser av stipendiater. 
 
 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               13 277 160               179 743                     13 456 904                

B10 ‐                                ‐                               ‐5 150                        ‐                               ‐5 150                        

B20 ‐                                ‐                               ‐                              ‐                               ‐                              

B30 ‐                                ‐                               1 278 214                  ‐                               1 278 214                   

SUM ‐                                ‐                               14 550 224               179 743                     14 729 967                  
 
D og E Ekstern finansiering 
Det anses ikke å være eksterne prosjekter med stor risiko. Det er et videreutdanningsprosjekt 
(MBA) som viser 1,4 mill kr. i underskudd. Det forventes at dette vil går i balanse om få år, 
og underskuddet skyldes oppstartskostnader. Handelshøyskolen har hatt et positivt resultat av 
avsluttede oppdragsprosjekter på kr. 179.743 som foreslås tilført under rapportgruppe A. 
 
Fakultet for helse- og idrettsfag 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
Fakultetet har et mindreforbruk i 2014 på 3,07 mill kr. totalt for gruppen rammebevilget (A) 
fratrukket KFU. Akkumulert mindreforbruk er på 3,06 mill kr. ved årets slutt. Fakultetet har 
planer for bruk av midlene. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) har et mindreforbruk på kr. 579.388. Den positive saldoen 
skyldes i sin helhet utsatte aktiviteter som skal gjennomføres i 2015. Særkostnader begrenset 
budsjettering (B30) viser et lite merforbruk på kr. 92.013. Det foreslås å trekke inn kr. 31.579 
fra B30 for et prosjekt som er avsluttet med restmidler. 
 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               4 155 855                  571 624                     4 727 479                   

B10 ‐                                ‐                               1 472 186                  ‐                               1 472 186                   

B20 ‐                                12 198                        0                                  ‐                               0                                  

B30 31 579                         ‐                               3 600 090                  ‐                               3 600 090                   

B40 ‐                                ‐                               661 847                     ‐                               661 847                      

SUM 31 579                         12 198                        9 889 978                  571 624                     10 461 602                  
 
 
 
 



D og E Ekstern finansiering 
Enkelte prosjekter har negativ utgående saldo, men dette skyldes i hovedsak at disse 
etterskuddsfaktureres. Fakultetet har et positivt resultat for avsluttede oppdragsprosjekter på 
kr 571.624 som foreslås tilført under rapportgruppe A. 
 
 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
I 2014 har fakultetet et mindreforbruk på hele 8,25 mill kr. Mindreforbruket forklares med 
med god økonomisk styring på instituttnivå og hos øvrig ledelse. Akkumulert mindreforbruk 
er på 11,67 mill kr. ved årets slutt. Det er på instituttnivå laget planer for store deler av 
mindreforbruket. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser små avvik i forhold til budsjett. Særkostnader begrenset 
budsjettjustering (B30) viser et mindreforbruk på kr. 957.599 (gjelder hovedsakelig 
stipendiater), hvorav det foreslås inndratt kr. 6.331 fra et avsluttet prosjekt med restmidler. 
 
 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               15 095 046               446 645                     15 541 691                

B10 ‐                                ‐                               3 317 923                  ‐                               3 317 923                   

B30 6 331                            ‐                               7 594 926                  ‐                               7 594 926                   

B40 ‐                                ‐                               ‐2 579                        ‐                               ‐2 579                        

SUM 6 331                            ‐                               26 005 317               446 645                     26 451 962                  
 
D og E Ekstern finansiering 
Fakultetet har et positivt resultat for avsluttede oppdragsprosjekter på kr 446.645 som forslås 
tilført under rapportgruppe A.  
 
 
 
Fakultet for kunstfag 
A totalt, fratrukket A30 
Fakultetet har et merforbruk i 2014 på 3,04 mill kr under rammebevilget fratrukket KFU.  
Det akkumulerte merforbruket er ved årets slutt 7,08 mill kr, 
 
Merforbruket forklares blant annet som et resultat av stigende studenttall og omlegging fra 
FLU til BLU. Det akkumulerte merforbruket er et resultat av overskridelser de fire siste årene. 
Fakultetet hevder at universitetets internfordelingsmodell ikke støtter tilstrekkelig opp under 
den undervisningsform kunstfagene krever. 
Bemanningen har økt med 23 årsverk etter at UiA fikk universitetsstatus. 
Med dagens budsjettfordelingsmodell og videre drift etter samme struktur er det på det rene at 
det akkumulerte merforbruket vil øke i 2015. 
 
Fakultetet vil be om at merforbruket som oppsto i 2014 knyttet til omleggingen fra FLU til 
BLU på 1,1 mill kr. ettergis i revidert budsjett 2015. Fakultetet vil videre søke om støtte til 
forskerutdanningen på 1 mill kr i revidert budsjett. 
  



Universitetsdirektøren vil understreke at fakultetene skal holde seg innenfor de tildelte 
rammene uavhengig av budsjettfordelingsmodell. Dersom overskridelser skyldes økning i 
studenttall, vil overskridelsene være av forbigående art. Det er vesentlig at fakultetet styrker 
sin økonomistyring, og legger planer for å holde seg innenfor tildelte rammer. 
Universitetsdirektøren vil fortsette å følge fakultetets økonomiske utvikling. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et mindreforbruk på kr. 392.948, mens særkostnader 
begrenset budsjettjustering (B30) viser et merforbruk på kr. 817.767. Merforbruket er knyttet 
til planlagt bruk av positiv inngående balanse, blant annet forvaltning av UiAs kunst og 
stipendiatprosjektene. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               ‐6 028 526                ‐                               ‐6 028 526                 

B10 ‐                                ‐                               500 501                     ‐                               500 501                      

B20 18 152                         7 570                           ‐0                                ‐                               ‐0                                

B30 ‐                                ‐                               1 691 059                  ‐                               1 691 059                   

B40 ‐                                ‐                               212 125                     ‐                               212 125                      

SUM 18 152                         7 570                           ‐3 624 841                ‐                               ‐3 624 841                   
 
 
D og E Ekstern finansiering 
Negative beholdninger er i hovedsak knyttet til prosjekter som får tilført eksterne midler for 
2014 i etterkant, og medfører ikke risiko for framtidig belastning på ordinær drift. Fakultetet 
har ingen oppdragsprosjekter som er avsluttet dette regnskapsåret. 
 
 
 
Fakultet for teknologi og realfag 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
Fakultetet har et merforbruk i 2014 på 1,72 mill kr. Fakultetet har et akkumulert 
mindreforbruk på 14,19 mill kr. ved årets slutt.  Merforbruket er i henhold til plan, men 
fakultetet har fremdeles en stor utgående beholdning. Midlene er blant annet tenkt brukt til å 
dekke forventet overforbruk på bidragsprosjekter og forskningsterminer innenfor fakultetet. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et mindreforbruk på kr. 2.928.796. I tillegg får fakultetet 
tilført 1 mill kr. (I tabellen benevnt som ettergivelse) knyttet til overtakelse av CIEM-
prosjektet fra Fakultetet for samfunnsvitenskap. Særkostnader begrenset budsjettjustering 
(B30) viser et merforbruk på kr. 6.830.781. Dette merforbruket er knyttet til forskuttering av 
stipendiatstillinger. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               19 173 336               ‐                               19 173 336                

B10 ‐                                1 000 000                   9 033 622                  ‐                               9 033 622                   

B30 ‐                                ‐                               ‐958 235                   ‐                               ‐958 235                    

B40 ‐                                ‐                               ‐601 927                   ‐                               ‐601 927                    

SUM ‐                                1 000 000                   26 646 796               ‐                               26 646 796                  
 
 
 



D og E Ekstern finansiering 
Oppdragsprosjektet ICE fundamentals – Norsk Titanium Tech, står fremdeles uten bevegelse 
og med en negativ utgående balanse på 2,0 mill kr. Det har aldri blitt fakturert på dette 
prosjektet, og risikoen for tap er stor. Universitetsdirektøren følger utviklingen. Fakultetet har 
ingen oppdragsprosjekter som er avsluttet i 2014. 
 
 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
Fakultetet har et mindreforbruk i 2014 på 1,28 mill kr.  Akkumulert mindreforbruk utgjør 
15,33 mill kr. ved årets utgang. Strategiavsetningene til instituttene utgjør hovedvekten av det 
akkumulerte mindreforbruket. Nyansettelser og tiltak for å styrke forskningen vil redusere 
denne saldoen i 2015. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
For strategiske tildelinger (B10) er det en positiv utgående beholdning på kr. 691.208. 
Denne gjelder i sin helhet CIEM, og trekkes inn og overføres til Fakultet for teknologi og 
realfag. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               27 334 644               38 696                       27 373 340                

B10 691 208                      ‐                               ‐                              ‐                               ‐                              

B30 ‐                                ‐                               3 561 706                  ‐                               3 561 706                   

SUM 691 208                      ‐                               30 896 350               38 696                       30 935 046                  
 
D og E Ekstern finansiering 
Det er ingen prosjekter som er vurdert til høy risiko. Fakultetet har et positivt resultat for 
avsluttede oppdragsprosjekter på kr. 38.696 i 2014 som foreslås tilført under rapportgruppe A. 
 
 
Avdeling for lærerutdanning 
A totalt 
Avdeling for lærerutdanning har et merforbruk på 0,86 mill kr. under rammebevilgningen for 
2014. Dette forklares med en høyere andel korttidsansatte enn det som er budsjettert. 
Avdelingen har et akkumulert mindreforbruk på 1,39 mill kr. ved årets utgang. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et mindreforbruk på kr. 1.040.272. Særkostnader begrenset 
budsjettjustering (B30) viser et mindreforbruk på kr. 1.193.354. Totalt foreslås det inndratt kr. 
1.717.707, hvorav «Praksiskostnader i lærerutdanningen» utgjør kr. 1.557.501. Resten av 
beløpet gjelder fire prosjekter med mindre utgående beholdning, Det foreslås ettergitt kr. 
22.969 for prosjektet «IKT som hjelpemiddel». 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               1 389 666                  ‐                               1 389 666                   

B10 ‐                                ‐                               4 319 974                  ‐                               4 319 974                   

B30 1 717 707                   22 969                        ‐153 639                   ‐                               ‐153 639                    

B40 ‐                                ‐                               ‐                              ‐                               ‐                              

SUM 1 717 707                   22 969                        5 556 002                  ‐                               5 556 002                     
 



 
Universitetsbiblioteket 
A totalt 
Universitetsbiblioteket har et lite mindreforbruk under rammebevilgningen for 2014. 
Akkumulert mindreforbruk utgjør 0,25 mill kr. ved årets slutt. Budsjettsituasjonen er 
tilfredsstillende, og aktiviteten er lagt på riktig nivå. 
 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et merforbruk på kr. 501.285. Av dette merforbruket utgjør 
prosjektet «Overgang til RFID» kr. 327.183. Merforbruket knyttet til dette prosjektet søkes 
ettergitt (fremgår ikke av nedenstående tabell). Universitetsdirektøren vil komme tilbake til 
dette i revidert budsjett. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                ‐                               248 217                     ‐                               248 217                      

B10 ‐                                ‐                               ‐493 390                   ‐                               ‐493 390                    

B20 111 061                      41 873                        ‐                              ‐                               ‐                              

B40 ‐                                ‐                               153 645                     ‐                               153 645                      

SUM 111 061                      41 873                        ‐91 528                      ‐                               ‐91 528                        
 
 
 
Ledelsen 
A totalt 
Rektorat og ledelse har hatt et merforbruk på 0,83 mill kr. under rapportgruppe A. 
Akkumulert merforbruk utgjør 1,83 mill kr. Av dette foreslås 1,25 mill kr. ettergitt. 
  
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Strategiske tildelinger (B10) viser et mindreforbruk på kr. 5.940.721, og særkostnader 
begrenset budsjettjustering (B30) viser et mindreforbruk på kr. 2.037.180. 
 
Totalt foreslås å trekke inn kr. 2.338.506, hvorav prosjektet «Desentraliserte studier» utgjør 
den største posten på kr. 1.517.500 (B30). For rapportgruppe B10 foreslås inntrukket kr. 
475.367, hvorav prosjektet «Oppfølging universitetsbymeldinger og markedsstrategi» utgjør 
største posten på kr. 331.081. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A ‐                                1 253 953                   ‐1 833 446                ‐                               ‐1 833 446                 

B10 475 367                      9 944                           22 747 593               ‐                               22 747 593                

B20 8 477                            140 032                      ‐                              ‐                               ‐                              

B30 1 854 663                   11 134                        2 456 155                  ‐                               2 456 155                   

B40 ‐                                28 000                        2 729 719                  ‐                               2 729 719                   

SUM 2 338 506                   1 443 063                   26 100 020               ‐                               26 100 020                  
 
 
 
Fellesadministrasjonen 
A totalt, fratrukket A30 (KFU) 
Fellesadministrasjonen har et mindreforbruk på 0,67 mill kr. totalt for rapportgruppe A i 
2014. Akkumulert mindreforbruk ved årets utgang er på 5,17 mill kr. Det akkumulerte 
mindreforbruket kan i all hovedsak tilskrives forskjøvet aktivitet. 



 
B Universitetsstyrets øremerkinger 
Fellesadministrasjonen har hatt et mindreforbruk på 11,12 mill kr. totalt under 
universitetsstyrets øremerkinger, hvorav 10,6 mill kr. foreslås trukket inn. Herav bidrar 
fullbudsjetterte særkostnader (B20) med 8,71 mill kr, hvor særkostnad energi utgjør 4,95 mill 
kr. og særkostnad husleie utgjør 2,13 mill kr. Strategiske tildelinger (B10) viser et 
mindreforbruk på 0,47 mill kr. Det foreslås å netto trekke inn 0,44 mill kr. under denne 
raportgruppen. 
 
Særkostnader begrenset busjettjustering (B30) viser et mindreforbruk på 2,13 mill kr. Det 
foreslås å netto trekke inn 0,4 mill kr. her. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A 31 179                         ‐                               5 527 107                  ‐                               5 527 107                   

B10 630 397                      192 117                      3 517 817                  ‐                               3 517 817                   

B20 8 710 356                   1 178 952                   ‐                              ‐                               ‐                              

B30 1 229 464                   828 442                      2 928 024                  ‐                               2 928 024                   

B40 ‐                                15 729                        1 332 830                  ‐                               1 332 830                   

SUM 10 601 396                 2 215 239                   13 305 778               ‐                               13 305 778                  
 
 
 
Andre områder/enheter som inngår i Fellesadministrasjonen 
Det akkumulerte mindreforbruket for «Kopi- og utskriftsenheten» er redusert som følge av 
planmessig utskifting av utstyr. 
 
«Kunnskapsparken» preges av utbedringer av infrastrukturen som må dekkes inne av 
leietakernes årlig bidrag til vedlikehold. 
 
Styret 
 
Det foreslås trukket inn 3,759 mill kr. fra styret. I all hovedsak gjelder beløpet at UiA har fått 
fradrag for inngående merverdiavgift ved Campus Grimstad for anskaffelse av inventar og 
utstyr. 
 
Rapportgruppe Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Hele A 3 759 115                   ‐                               115 032 642             ‐1 236 709                113 795 933              

B10 ‐                                ‐                               ‐1 818 625                ‐                               ‐1 818 625                 

B20 ‐                                ‐                               566 196                     ‐                               566 196                      

B30 ‐                                ‐                               ‐25 500 000              ‐                               ‐25 500 000               

B40 ‐                                ‐                               ‐0                                ‐                               ‐0                                

SUM 3 759 115                   ‐                               88 280 214               ‐1 236 709                87 043 505                  



























































Vedlegg 3 - Detaljert oversikt inntrekning/ettergivelse og overføring

Rapportgruppe BAO Trekkes inn Ettergis Overføres Kompensasjon VK UB

Styret

Hele A 3 759 115       -                   115 032 642   -1 236 709                113 795 933   
B10 1129 53999 Forskuttering av resultatmidler bacjur -                   -                   -1 818 625      -                            -1 818 625      
B20 1129 54017 Kostnad ved betalinger -                   -                   -                   -                            -                   
B20 1129 54444 Tekniske transaksjoner -                   -                   566 196          -                            566 196          
B40 1129 56001 Anleggsmodulen -                   -                   -0                     -                            -0                     
B30 1129 63001 Forskuttering av stipendiater 2008 -                   -                   -25 500 000    -                            -25 500 000    
SUM Styret 3 759 115       -                   88 280 214     -1 236 709                87 043 505     

Ledelsen

Hele A -                   1 253 953       -1 833 446      -                            -1 833 446      
B10 1010 53034 Tilskuddsordning eksternt fin. stip. (2007-) -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 53043 Strategiske/Organisatorisk begrunnede omstillinger -                   -                   1 456 155       -                            1 456 155       

B30 1010 53066 Administrative utviklingsprosjekter -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53070 Tiltak for videre universitetsbygging m.vekt på økt forskerakt. -                   -                   162 627          -                            162 627          

B30 1010 53099 Div. tiltak ved viserektor for utdanning 158 329          -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53114 Fornybar energi -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53122 Intranett -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53124 Videreutvikling av web -                   9 944               -                   -                            -                   

B10 1010 53134 Tiltak for økt profesjonsrettet forskning -                   -                   401 087          -                            401 087          

B10 1010 53135 Scholar at risk -                   -                   485 017          -                            485 017          

B10 1010 53136 Berkeley senter 14 286             -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53137 Det digitale universitet -                   -                   10 075 288     -                            10 075 288     

B10 1010 53138 Regionalt samhandling og samarb. m/andre inst. -                   -                   6 346 744       -                            6 346 744       

B10 1010 53139 Oppfølging av ny plan for likestilling -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1019 53172 Metochi, 20-årsjubileum -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53173 Oppfølging universitetsbymeldinger og markedsstrategi 331 081          -                   -                   -                            -                   

B30 1010 53174 Juristkompetanse 9 010               -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53175 Støtte til faglige studentaktiviteter -                   -                   336 747          -                            336 747          

B10 1010 53212 snl.no 130 000          -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53213 Tiltak for likestilling -                   -                   805 000          -                            805 000          

B10 1010 53214 Støttetjenester til økt ekstern finansiering -                   -                   718 900          -                            718 900          

B10 1010 53219 ARK - arbeidsmiljøundersøkelse for sektoren -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1010 53235 Grunnlovsjubileet -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53238 Forprosjekt energi -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1010 53243 Satsing på EVU for lærere -                   -                   3 000 000       -                            3 000 000       

B10 1010 53244 Sørlandslab -                   -                   416 183          -                            416 183          

B20 1010 54015 Basisbevilgning til STA 8 477               -                   -                   -                            -                   

Prosjekt



B30 1010 55046 Desentraliserte studier (2007-) 1 517 500       -                   1 000 000       -                            1 000 000       

B30 1010 55056 Forskningsdagene -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 55099 Honorar og reiser STU, LMU og klagenemd -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 55105 Tilrettelegging for Elbiler -                   11 114             -0                     -                            -0                     

B30 1010 55111 Kunsten - nyinnkjøp -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 55121 KRØ master - samarbeid med UiS og UiT -                   20                    -                   -                            -                   

B40 1019 56002 Midler til Metochi -                   -                   14 744             -                            14 744             

B40 1010 56024 Utskriftninger v/Kafe Campus Kr.sand (SiA) -                   28 000             -                   -                            -                   

B40 1010 56052 Miljøtiltak -                   -                   423 508          -                            423 508          

B30 1010 62082 Velferdsutvalget -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 62089 Seniorsenteret 21 411             -                   -                   -                            -                   

B20 1010 62166 Fristasjonsavtale med SIA -                   9 022               -                   -                            -                   

B30 1010 62374 Særkostnad, honorar styre/utvalg/nemder -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1010 62381 Særkostnad, konsulenttjeneste 148 413          -                   -                   -                            -                   

B30 1010 62387 Særkostnad, Xristos -                   -                   -                   -                            -                   

B20 1010 62391 Særkostnad; Kontingenter -                   131 010          -                   -                            -                   

B40 1010 70216 Infrastruktur/Bygningsmessige tiltak -                   -                   2 291 466       -                            2 291 466       

SUM Ledelsen 2 338 506       1 443 063       26 100 020     -                            26 100 020     

Fellesadministrasjonen

Hele A 31 179             -                   5 527 107       -                            5 527 107       

B30 1050 53012 Støtte til studentmedier 3 000               -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53030 Publiseringsstøtte (2007-) -                   61 000             -                   -                            -                   

B10 1070 53032 Økt forskningsakt. og internasj. samarb. (2007-) -                   -                   603 279          -                            603 279          

B10 1070 53034 Tilskuddsordning eksternt fin. stip. (2007-) 146 250          -                   -                   -                            -                   

B30 1110 53047 Omstillingsmidler ansatte inkl. kompetanseheving -                   -                   959 875          -                            959 875          

B30 1130 53066 Administrative utviklingsprosjekter -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53067 Handlingsplan for forskerutdanning -                   -                   -67 150           -                            -67 150           

B10 1170 53069 Læringsarena 2020 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1050 53070 Tiltak for videre universitetsbygging m.vekt på økt forskerakt. -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1050 53076 Kandidatundersøkelse -                   131 117          -0                     -                            -0                     

B10 1070 53077 Gjestestipendordning -                   -                   477 310          -                            477 310          

B10 1070 53079 Stipendiatorganisasjon 5 664               -                   -                   -                            -                   

B10 1170 53088 Støttesystem for telefonsentral og kalendersystem -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53103 Samarbeid SSHF 304 283          -                   -                   -                            -                   

B10 1050 53104 Forskningsmagasiet TEFT, 2 nr -                   -                   82 395             -                            82 395             

B10 1130 53110 Studiehåndbok på nett 17 243             -                   59 974             -                            59 974             

B10 1170 53116 Applikasjonshåndtering IT-avd -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1050 53124 Videreutvikling av web -                   -                   -4 277             -                            -4 277             

B10 1070 53126 SFF/SFI/ andre senterordninger -                   0                      -                   -                            -                   

B10 1110 53127 Innføring av HR portal -                   -                   43 750             -                            43 750             

B10 1070 53130 Støtte til faglige sem. etter søknad -                   -                   214 403          -                            214 403          



B10 1060 53137 Det digitale universitet -                   -                   -778 295         -                            -778 295         

B10 1050 53138 Regionalt samhandling og samarb. m/andre inst. -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53141 Tiltak for økt forskningsaktivitet -                   -                   159 132          -                            159 132          

B10 1070 53142 Innovation Management 156 957          -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53170 Kvalifiseringsstipend -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1070 53177 Samarbeid med Teknova om utveksling av personell -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1150 53178 InternBase 2013 -                   -                   184 611          -                            184 611          

B10 1190 53182 Prosjektstilling arkiv 50 % -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1060 53210 Forskning på nye læringsformer -                   -                   834 783          -                            834 783          

B10 1130 53211 Min timeplan -                   -                   130 283          -                            130 283          

B10 1050 53215 Kompetansetorget, stillingsressurs -                   -                   -6 748             -                            -6 748             

B10 1060 53216 PULS - Videreføring av kurs for lærerutdannere -                   -                   49 574             -                            49 574             

B10 1060 53217 PULS - Kurs for studentassistenter/seminarledere -                   -                   100 000          -                            100 000          

B10 1060 53218 PULS - Oppfølging av rapport om utdanningsledelse -                   -                   250 000          -                            250 000          

B10 1110 53219 ARK - arbeidsmiljøundersøkelse for sektoren -                   -                   58 488             -                            58 488             

B10 1130 53220 Digital eksamen - videreutvikling og pilotering -                   -                   28 988             -                            28 988             

B10 1190 53222 Innsiden -                   -                   729 448          -                            729 448          

B20 1190 54001 Transport mellom virksomhetsstedene 57 162             -                   -                   -                            -                   

B20 1190 54002 Porto 128 576          -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54003 Yrkesskadeforsikring -                   3 183               -                   -                            -                   

B20 1110 54004 Honorar til bedømmelseskommisjonr -                   136 697          -                   -                            -                   

B20 1110 54005 Reiser for bedømmelseskommisjoner,jobbintervju m.m -                   27 162             -                   -                            -                   

B20 1180 54009 Service for gassanlegg, realfag bygg J og G 8 760               -                   -                   -                            -                   

B20 1180 54016 Honorar eksamensinspeksjon -                   716 741          -                   -                            -                   

B20 1120 54017 Kostnad ved betalinger 10 597             -                   -                   -                            -                   

B20 1120 54019 Vederlag  KOPINOR 190 436          -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54023 Gaver til ansatte ved jubileer 15 676             -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54029 Hovedtillitsvalgt (2007-) 115 430          -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54030 Hovedverneombud (2007-) 4 841               -                   -                   -                            -                   

B30 1170 54033 Drift av FEIDE og Cerebrum -                   77 000             -                   -                            -                   

B20 1170 54034 Lisenser NRK/GET (2007-) 21 685             -                   -                   -                            -                   

B20 1060 54037 Sakkyndig vurd. av nye (4) masterprogr. 50 000             -                   -                   -                            -                   

B20 1170 54041 eJournal -                   66 849             -                   -                            -                   

B20 1170 54042 Microsoft Campuslisens 427 924          -                   -                   -                            -                   

B20 1050 54044 Forskning.no, medlemsskap 6 000               -                   -                   -                            -                   

B20 1060 54045 Sakkyndig vurd. av nye phd progr. 53 636             -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54046 Easy Cruit 4 627               -                   -                   -                            -                   

B20 1110 54050 Compendia håndbøker, ab.(årlig leie) -                   1 689               -                   -                            -                   

B20 1170 54051 Lisens SPSS -                   184 869          -                   -                            -                   

B20 1170 54054 Lærling IT-avdelingen -                   27 622             -                   -                            -                   

B30 1050 55001 Praksiskostnader i lærerutd. -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1190 55019 Trykking (giro, konvolutter, mm) -                   5 725               -                   -                            -                   



B30 1130 55020 Trykking eksamenstrelatert (papir og omslag) -                   460 886          -                   -                            -                   

B30 1180 55021 Vaktmestertjenester og adgangskontroll 514 027          -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55024 Annonser, kunngjøringer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55025 Annonser i UNIKUM 33 688             -                   -                   -                            -                   

B30 1150 55038 Samlebevilgning, Internasjonal avdeling -                   -                   -6 230             -                            -6 230             

B30 1070 55044 Reiser (delt. av pers. utenfor Forsk.sekr) (2007-) 49 785             -                   -                   -                            -                   

B30 1140 55046 Desentraliserte studier (2007-) -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55056 Forskningsdagene -                   -                   87 716             -                            87 716             

B30 1050 55057 Formidlingsaktivitet -                   -                   4 112               -                            4 112               

B30 1060 55060 Pedagogisk utviklingssenter (PULS) -                   -                   54 228             -                            54 228             

B30 1130 55063 SMS-varsling ved sensur -                   5 917               -                   -                            -                   

B30 1190 55066 Brukerundersøkelse 10 310             -                   -                   -                            -                   

B30 1130 55072 Tilretteleggingskontoret for studenter med funskjsonsnedsettelse, driftsmidler -                   -                   47 125             -                            47 125             

B30 1140 55074 ISAVE, on-line malsystem for selvbetjening 48 000             -                   -                   -                            -                   

B30 1150 55075 Erasmus Student Network, fra 2009 -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55076 Webpublisering -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55077 Medlemskap og kontigenter mm. -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1050 55078 Karrieresenter -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1050 55079 Kompetansetorget -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1180 55083 Levering av spesialavfall + sanering av kjemikalier 14 516             -                   -                   -                            -                   

B30 1060 55086 Oppføging av evaluering og kandidatundersøkelse -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1190 55088 Åpningssemonier -                   7 727               -                   -                            -                   

B30 1130 55092 Kurs i studiestrategi -                   31 179             -                   -                            -                   

B30 1130 55093 Førstesemestertiltak inkl fadderordn. -                   17 585             -                   -                            -                   

B30 1180 55095 Drift av elbil -                   87 594             -                   -                            -                   

B30 1060 55099 Honorar og reiser STU, LMU og klagenemd -                   16 774             -0                     -                            -0                     

B30 1110 55107 Oppfølging av arbeidsmiljøtiltak -                   -                   237 179          -                            237 179          

B30 1130 55108 Trykking av masteroppgaver 172 309          -                   -                   -                            -                   

B30 1170 55109 Felles system for personopplysninger 196 180          -                   -                   -                            -                   

B30 1110 55115 Likestillingsarbeid - driftskostnader 100 000          -                   -                   -                            -                   

B30 1170 55116 EDUROAM i Kristiansand og Grimstad -                   -                   404 127          -                            404 127          

B40 1140 56008 Utstyr konferanse/arrangementer -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56026 Sikringstiltak (kameraovervåk., lys mm) KRS -                   -                   11 562             -                            11 562             

B40 1130 56034 Dig. informasjon om timeplan pr auditorium/ klasserom -                   -                   164 541          -                            164 541          

B40 1180 56037 Ombygging garasje Grimstad -                   -                   -0                     -                            -0                     

B40 1170 56038 Utskiftning av kjølere og UPS -                   -                   294 237          -                            294 237          

B40 1170 56039 Ny telefonløsning med IP-telefoni -                   -                   -30 330           -                            -30 330           

B40 1180 56041 Utbygging av ny lab. i Grimstad -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56042 Inventar Fou-bygget i Grimstad -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56043 Galleri UiA (Gimlemoen) -                   -                   -55 350           -                            -55 350           

B40 1180 56044 Ombygging kontor IT-avd. -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56047 Infrastruktur Vrimlehallen -                   -                   -                   -                            -                   



B40 1180 56048 IU Kunnskapsparken -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 56053 Selvbetjeningsløsning studentkort -                   10 053             -                   -                            -                   

B40 1170 56054 Ny strategi for lagring av data -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56055 Innflytting i Kunnskapsparken -                   5 676               -                   -                            -                   

B40 1180 56056 Innflytting i FoU-bygget -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56057 Ny varebil -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1180 56058 Ombygging A1 - D3 - D4 -                   -                   0                      -                            0                      

B40 1180 56060 Nye sykkelskur -                   -                   -64 398           -                            -64 398           

B30 1050 62007 Mediakontakt -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62020 Særkostnad;  Oppfølging eksterne nettsteder -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62021 Særkostnad; Studentambassadører -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62022 Sensurtelefon  0040 -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62023 Særkostnad; Andre markedsføringstiltak -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62024 Særkostnad; Adm., planlegging, koordinering -                   -                   420 082          -                            420 082          

B30 1140 62025 Særkostnad; Messer, skolebesøk -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62026 Særkostnad; Hovedbrosjyrer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62027 Særkostnad; Små brosjyrer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62028 Særkostnad; Rådgiversamlinger -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62029 Særkostnad; Spørreundersøkelse -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62041 Særkostnad; Annonser  0046 -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62045 Særkostnad; Web -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62046 Særkostnad; Andre trykkningsutgifter -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62047 Særkostnad; Quart- og Hovefestivalen -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1140 62048 Særkostnad; EVU -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62056 HMS koordinering -                   -                   31 898             -                            31 898             

B30 1110 62059 HMS Bedriftshelsetjeneste -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62064 AMU -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62065 Likestillingsutvalget -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1130 62066 Drift-studentprest -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62069 Likestillingskonferansen -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62074 ECO-online -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62081 Optometri -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62082 Velferdsutvalget -                   -                   552 964          -                            552 964          

B30 1110 62087 Annonsering - personalseksjonen 82 650             -                   -                   -                            -                   

B30 1110 62088 Trainee -                   -                   222 319          -                            222 319          

B30 1110 62094 Velferdstur - utland -                   -                   -52 088           -                            -52 088           

B30 1110 62095 Velferdstur - innland -                   -                   -20 500           -                            -20 500           

B20 1120 62168 Lisenser/driftskostnader ved SAP og TROFAST 192 397          -                   -                   -                            -                   

B30 1060 62309 Pedagogisk pris 5 000               -                   -                   -                            -                   

B30 1130 62343 Psyk. sykepleier -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1060 62374 Særkostnad, honorar styre/utvalg/nemder -                   117 218          -                   -                            -                   

B20 1130 62375 Særkostnad, kostn ved opptak-fakturering fra SO 142 000          -                   -                   -                            -                   



B20 1130 62376 Lisenser ClassFronter, Syllabus og plagiatkontroll 187 818          -                   -                   -                            -                   

B30 1170 62377 Særkostnad, kursaktivitet -                   -                   55 417             -                            55 417             

B10 1190 62384 Særkostnad, sak/arkiv-system -                   -                   367 870          -                            367 870          

B20 1180 62385 Særkostnad, energi 4 951 500       -                   -                   -                            -                   

B20 1180 62386 Særkostnad, husleie 2 130 150       -                   -                   -                            -                   

B20 1110 62394 Særkostnad; Flyttegodtgjørelse -                   10 600             -                   -                            -                   

B20 1070 62395 Særkostnad; NSD 11 142             -                   -                   -                            -                   

B20 1190 62397 Særkostn. Lærlinger fratrukket budsj.ref. -                   3 539               -                   -                            -                   

B40 1170 62420 Invest.,prioriteres av IT-tjenesten -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 62421 Invest., PCer -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 62450 Oppgradering av infrastruktur (IT) -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1190 62455 arkivplan.no -                   838                  -                   -                            -                   

B40 1170 62462 Investering IT - AV utstyr -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1060 63210 Post.doc (2012-2013) MS -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1170 66071 Telefoni -                   -                   -70 202           -                            -70 202           

B40 1180 70300 Investering -                   -                   1 012 567       -                            1 012 567       

B40 1180 70322 Vedlikehold kjølesystemer Gimlemoen -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 70366 Invest. IT, nettverk -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 70367 Invest. IT, servere/SAN -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 70368 Invest. IT, kabling v/ større ombygginger -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 70370 Investeringer, generelt  IT-tjenesten -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1170 70371 Lisensforvaltning på UiA -                   -                   -                   -                            -                   

SUM Fellesadministrasjonen 10 601 396     2 215 239       13 305 778     -                            13 305 778     

Fellesadm øvrige enheter

Hele A 373 274          -                   -355 873         -                            -355 873         

B30 1187 55021 Vaktmestertjenester og adgangskontroll -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1187 56048 IU Kunnskapsparken -                   -                   -0                     -                            -0                     

B40 1187 56055 Innflytting i Kunnskapsparken -                   -                   0                      -                            0                      

B40 1187 56058 Ombygging A1 - D3 - D4 -                   -                   -                   -                            -                   

B20 1187 62385 Særkostnad, energi -                   -                   -0                     -                            -0                     

B20 1187 62386 Særkostnad, husleie -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1179 62462 Investering IT - AV utstyr -                   -                   -                   -                            -                   

SUM Fellesadm øvrige enheter 373 274          -                   -355 873         -                            -355 873         

Avdeling for lærerutdanning

Hele A -                   -                   1 389 666       -                            1 389 666       

B10 1800 53129 FoU i LU 2011 -                   -                   -0                     -                            -0                     

B10 1800 53131 Program for praksisnær FoU (S-84/11) -                   -                   756 096          -                            756 096          

B10 1800 53132 Professor II-stilling (S-84/11) -                   -                   500 000          -                            500 000          

B10 1800 53133 Postdoc (2 år) (S-84/11) -                   -                   800 000          -                            800 000          

B10 1800 53161 Samarbeid om PEL-faget i GLU -                   -                   33 929             -                            33 929             



B10 1800 53162 Dig. praksislogg og oppf. 2-språkl. -                   -                   5 274               -                            5 274               

B10 1800 53163 Regionalt samarbeid -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1800 53171 FOU i LU 2012 -                   -                   72 500             -                            72 500             

B10 1800 53183 Rekruttering stud. to/flerspråklig bakgrunn -                   -                   126 287          -                            126 287          

B10 1800 53185 FoU i LU 2013 -                   -                   324 685          -                            324 685          

B10 1800 53201 Implem. av ny barnehagelærerutd. -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1800 53223 Satsing på nye verktøy og nye arbeidsmåter -                   -                   192 014          -                            192 014          

B10 1800 53237 FoU i LU 2014 -                   -                   1 172 652       -                            1 172 652       

B10 1800 53239 Studieforberedende tiltak -                   -                   75 025             -                            75 025             

B10 1800 53240 Studieinitierende tiltak -                   -                   61 747             -                            61 747             

B10 1800 53241 Internasjonalisering -                   -                   24 409             -                            24 409             

B30 1800 55001 Praksiskostnader i lærerutd. 1 557 502       -                   -                   -                            -                   

B10 1800 55049 Strategisk ramme, prioriteres av avdelingsstyret -                   -                   175 356          -                            175 356          

B30 1800 55096 Ny BLU, ledelse og koordinering -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1800 55098 Ny BLU, seminarer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1800 55102 Ny lærerutdanning 8-13 -                   -                   49 365             -                            49 365             

B30 1800 55110 Inst.ansvarlig for skikkethetsvurd. 19 634             -                   -                   -                            -                   

B30 1800 55117 Profesjonsrettede samlinger 52 302             -                   -                   -                            -                   

B30 1800 55118 Kurs i akademisk skriving 64                    -                   -                   -                            -                   

B30 1800 55119 IKT som hjelpemiddel -                   22 969             -                   -                            -                   

B30 1800 55122 Utvikling av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) 2015-2019 -                   -                   -218 474         -                            -218 474         

B30 1800 62161 Kurs/samlinger med fokus på læringsutbytte -                   -                   15 470             -                            15 470             

B30 1800 62374 Særkostnad, honorar styre/utvalg/nemder 88 204             -                   -                   -                            -                   

B40 1800 62421 Invest., PCer -                   -                   -                   -                            -                   

SUM Avdeling for lærerutdanning 1 717 707       22 969             5 556 002       -                            5 556 002       

Universitetsbiblioteket

Hele A -                   -                   248 217          -                            248 217          

B20 1160 53081 Online spørreverktøy -                   -                   -                   -                            -                   

B20 1160 53109 Open Access, avgifter 101 689          -                   -                   -                            -                   

B10 1160 53137 Det digitale universitet -                   -                   -166 207         -                            -166 207         

B10 1160 53221 Overgang til RFID -                   -                   -327 184         -                            -327 184         

B20 1160 62392 Særkostnad, trykking forskningsserien 9 372               -                   -                   -                            -                   

B20 1160 62396 Særkostn. Bibsys, forskdoc og referanseverktøy -                   41 873             -                   -                            -                   

B40 1160 62441 Invest., spesialutstyr biblioteket -                   -                   153 645          -                            153 645          

SUM Universitetsbiblioteket 111 061          41 873             -91 528           -                            -91 528           

Handelshøyskolen ved UiA

Hele A -                   -                   13 277 160     179 743                    13 456 904     

B10 1200 53095 Akkrediteringsprosess -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1200 53246 Akkreditering Handelshøyskolen -                   -                   -5 150             -                            -5 150             

B10 1200 53970 Strategiske midler - Fakultet for Samfunnsvitenskap -                   -                   -                   -                            -                   



B10 1200 53980 Strategiske midler - Handelshøyskolen -                   -                   -                   -                            -                   

B20 1200 54017 Kostnad ved betalinger -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1200 63900 Oppgjørskonto KD-stipendiater -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1200 63911 Stip PhD-prog Pbu Mgt 2009 (010711-300614) ZM -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1200 63954 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010111-311213) PCI -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1200 63955 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010711-300614) BT -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1200 63956 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010711-300614) KR -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1200 63961 Stip PhD-prog Int Mgt 2012 (010712-300615) ABS -                   -                   172 391          -                            172 391          

B30 1200 63962 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) PE -                   -                   -52 054           -                            -52 054           

B30 1200 63963 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) KMWP -                   -                   307 219          -                            307 219          

B30 1200 63964 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) GBL -                   -                   11 172             -                            11 172             

B30 1200 63966 Post.doc. HH v/UiA 2014-2015 -                   -                   839 486          -                            839 486          

SUM Handelshøyskolen ved UiA -                   -                   14 550 224     179 743                    14 729 967     

Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap

Hele A -                   -                   4 155 855       571 624                    4 727 479       

B10 1300 53300 Strategiske tiltak -                   -                   992 513          -                            992 513          

B10 1300 53301 Strategiske midler Dekan -                   -                   402 294          -                            402 294          

B10 1300 53302 Studietiltak -                   -                   -5 107             -                            -5 107             

B10 1300 53303 Drifts- og trykkestøtte -                   -                   8 560               -                            8 560               

B10 1300 53304 Reisestøtte -                   -                   73 926             -                            73 926             

B10 1300 53930 Strategiske midler - Fakultet for Helse og idrettsvitenskap -                   -                   -0                     -                            -0                     

B20 1300 54006 Leie lokaler, turnhall og ishall -                   12 198             -                   -                            -                   

B20 1300 54016 Honorar eksamensinspeksjon -                   -                   0                      -                            0                      

B20 1300 54023 Gaver til ansatte ved jubileer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1300 55010 Tilskuddsreiser studenter i praksis - helse/idrett 31 579             -                   -                   -                            -                   

B40 1300 56028 Fornyelse av kjøkken i I-bygget -                   -                   7 932               -                            7 932               

B40 1300 56029 Utstyr til idrettslaboratorie Spicheren -                   -                   202 250          -                            202 250          

B40 1300 56030 Investeringsbehov klinikklaboratorie/øvingsavdeling -                   -                   -250 841         -                            -250 841         

B40 1300 56031 Vitenskapelig utstyr e-helse -                   -                   400 967          -                            400 967          

B40 1300 62435 Invest.midler - helse- og idrettsfag -                   -                   301 539          -                            301 539          

B30 1300 63206 Stip. Helse-UiO (010708-300611)MIL -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1300 63207 Stip. HV-DR (010710-300613)TDB -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1300 63208 Stip. HV-DR (010710-300613)EH -                   -                   344 603          -                            344 603          

B30 1300 63209 Stip. HV-DR (010711-300614)GF -                   -                   317 327          -                            317 327          

B30 1300 63210 Post.doc (2012-2013) MS -                   -                   364 864          -                            364 864          

B30 1300 63211 Stip. HV-DR (010716-300619) BA+TH -                   -                   -458 087         -                            -458 087         

B30 1300 63212 Stip HV-DR (010713-300616) HBB -                   -                   -58 830           -                            -58 830           

B30 1300 63213 Stip HV-DR (010713-300616) BS -                   -                   575 911          -                            575 911          

B30 1300 63214 Stip HV-DR (010713-300616) KBH -                   -                   370 944          -                            370 944          

B30 1300 63215 Stip HV-DR (010713-300616) TB -                   -                   198 207          -                            198 207          

B30 1300 63216 Stip HV-DR (010713-300616) profesjon HMJ -                   -                   446 322          -                            446 322          



B30 1300 63217 Post.doc (2014-2015) -                   -                   363 666          -                            363 666          

B30 1300 63218 Stip eHelse (010114-311216) -                   -                   936 000          -                            936 000          

B30 1300 63219 Stip HV-DR (010714-300617) -                   -                   -226 818         -                            -226 818         

B30 1300 63220 Stip HV-DR (010914-310817) -                   -                   212 990          -                            212 990          

B30 1300 63221 Stip HV-DR (010914-310817) -                   -                   212 991          -                            212 991          

B30 1300 66071 Telefoni -                   -                   -                   -                            -                   

SUM Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap 31 579             12 198             9 889 978       571 624                    10 461 602     

Fakultet for Humaniora og pedagogikk

Hele A -                   -                   15 095 046     446 645                    15 541 691     

B30 1400 53046 Senter for likestilling -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53168 NFR- og EU-finansiering -                   -                   619 007          -                            619 007          

B10 1400 53190 FoU-utvtalget - Trykkestøtte 2013 -                   -                   -0                     -                            -0                     

B10 1400 53191 FoU-utvalget - små driftsmidler 2013 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53192 FoU-utvalget - Konferansestøtte 2013 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53193 FoU-utvalget - Deltakelse konf/utenlandsopph.2013 -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1400 53194 Kval.stim.m. 2013 - Inst. for pedagogikk -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1400 53195 Senter for norsk i utlandet 2013 -                   -                   -0                     -                            -0                     

B10 1400 53200 Ph.d.-spes. historie, søknadsutvikling 2013 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53203 Kval.stim.m. 2013 - Inst. for nordisk -                   -                   -0                     -                            -0                     

B10 1400 53204 Kval.stim.m. 2013 - Inst. for fremmedspråk -                   -                   13 713             -                            13 713             

B10 1400 53205 Kval.stim.m. 2013 - Inst. for rel., fil., og hist. -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1400 53206 Kval.stim.m. 2014 - Lista fotosafari -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53207 Rekr.tiltak 25% økt fou-tid-Ped (S-sak 53/13) -                   -                   314 615          -                            314 615          

B10 1400 53208 Rekr.tiltak 25% økt fou-tid- Fr.språk (S-sak 53/13) -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53209 Kval. nye lærerutdannere (S-sak 53/13) -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53224 FoU-Utvalget - Trykkestøtte -                   -                   373 046          -                            373 046          

B10 1400 53225 Strat.tildeling fra fak. til inst. for fr.språk -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53226 Tiltak til økt ekst. finansiering (1410-1440) -                   -                   840 444          -                            840 444          

B10 1400 53227 Multimodalitet og kulturendring (Multikul 2014) -                   -                   848 567          -                            848 567          

B10 1400 53940 Programv. Ph.d.spes.Rel -                   -                   -0                     -                            -0                     

B10 1400 53941 FoU-utvalget- Små driftsmidler -                   -                   35 740             -                            35 740             

B10 1400 53942 FoU-utvalget - Konveransestøtte -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53943 FoU-utvalget - Reisestøtte -                   -                   82 295             -                            82 295             

B10 1400 53944 Senter for norsk i utlandet (SNU) -                   -                   106 192          -                            106 192          

B10 1400 53945 Programev. 2014 Bachelor i religion -                   -                   34 304             -                            34 304             

B10 1400 53946 Programvareevaluering OIK 2015 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53947 Programevaluering 2014 ¿ ph.d. spes. Språkvitenskap -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1400 53948 Programev.2014 - Ph.d.spes. Litt.vit -                   -                   50 000             -                            50 000             

B10 1400 53949 Merkostnader stip.prosj. Utover fin. av KD 2014 -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 55009 Utenlandsopphold fagoversetter 6 331               -                   -                   -                            -                   

B30 1400 55114 Omstillingsmidler hum/ped -                   -                   -                   -                            -                   



B30 1400 55123 Rest driftsmidler KD-stipendiater -                   -                   51 363             -                            51 363             

B40 1400 56015 investeringsmidler - generelle -                   -                   -2 579             -                            -2 579             

B30 1400 62023 Særkostnad; Andre markedsføringstiltak -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1400 62462 Investering IT - AV utstyr -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 63311 Stip. HP 5 Litteratur SFU 59/06 (010707-300610) STN -                   -                   121 955          -                            121 955          

B30 1400 63315 Stip. HP 9 Religion SFU 66/07 (010708-300611) TSJ -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1400 63316 Stip. HP B1 Språk SFU 66/07 (010708-300611) HIM -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 63319 Stip. HP 6 Religion (010709-300612) AIL -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1400 63320 Stip. HP 1 Språk (010709-300612) KEK -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 63322 Stip. HP 5 Litteratur (010710-300613) OH -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 63323 Stip. HP 10 Pedagogikk (010710-300613) LS -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1400 63324 Stip. HP 7 Religion (010710-300613) SK -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1400 63325 Stip. HP B1 Språk (010711-300614) AMF -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1400 63326 Stip. HP 8 Religion (010111-311213) CH -                   -                   117 774          -                            117 774          

B30 1400 63327 Stip. HP B2 Religion (010711-300614) AMRS -                   -                   557 256          -                            557 256          

B30 1400 63328 Stip. HP 9 Religion (010711-300614) LMS -                   -                   314 408          -                            314 408          

B30 1400 63329 Stip. HP 11 Pedagogikk (010111-311213) ARJ -                   -                   167 257          -                            167 257          

B30 1400 63330 Stip. HP 1 Språk (010712-300615) TST -                   -                   -193 154         -                            -193 154         

B30 1400 63331 Stip. HP 3 Litteratur (010712-300615) IG -                   -                   649 709          -                            649 709          

B30 1400 63332 Stip. HP 4 Litteratur (010712-300615) IGH -                   -                   555 311          -                            555 311          

B30 1400 63333 Stip. HP 6 Religion (010712-300615) MKB -                   -                   506 161          -                            506 161          

B30 1400 63334 Stip. HP 2 Profesjon/Ped (010113-311215) IS -                   -                   973 027          -                            973 027          

B30 1400 63335 Stip. HP 5 Språk (010713-300616) HM -                   -                   23 350             -                            23 350             

B30 1400 63336 Stip. HP 7 Religion ( 010713-300616) SU -                   -                   461 775          -                            461 775          

B30 1400 63337 Stip. HP 10 Pedagogikk (010713-300616) HMVE -                   -                   303 652          -                            303 652          

B30 1400 63338 Stip. HP 9 Religion(010714-300617) -                   -                   319 486          -                            319 486          

B30 1400 63339 Stip. HP 8 Religion (010114-311216) -                   -                   638 971          -                            638 971          

B30 1400 63340 Stip. HP 11 Pedagogikk (010114-311216) CWK -                   -                   371 861          -                            371 861          

B30 1400 63341 Stip. HP 12 Nye læringsformer (010114-311216) -                   -                   638 971          -                            638 971          

B30 1400 63356 Post.doc. HP Religion (010110-311212) SBE -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1400 63357 Post.doc. HP MultiKul (010112-311213) KM -                   -                   85 135             -                            85 135             

B30 1400 63358 Post.doc. (010114-311215) JM -                   -                   392 991          -                            392 991          

B30 1400 63418 HP 13 Profesjon/Religion (010914- 310817) -                   -                   212 991          -                            212 991          

B30 1400 63419 HP 14 Profesjon/Språkvi.skap  (010914-310817) -                   -                   212 991          -                            212 991          

B30 1400 63604 Stip. HP 11 Pedagogikk SFU 59/06 (010108-311210) HHR -                   -                   111 687          -                            111 687          

B10 1400 67381 Video spansk, tysk, fransk: kval.forb.midler 2011 -                   -                   -                   -                            -                   

SUM Fakultet for Humaniora og pedagogikk 6 331               -                   26 005 317     446 645                    26 451 962     

Fakultet for Kunstfag

Hele A -                   -                   -6 028 526      -                            -6 028 526      

B10 1500 53067 Handlingsplan for forskerutdanning -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53113 Windows 7 (erstatter XP) inkl opplæring -                   -                   -                   -                            -                   



B10 1500 53124 Videreutvikling av web -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53166 Søknader NFR og EU -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53186 1. lektorprogram -                   -                   430 975          -                            430 975          

B10 1500 53189 Rekrutteringstiltak -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53228 KIK - kompetanseutvikling, oppfølging sakkyndig evaluering -                   -                   86 667             -                            86 667             

B10 1500 53229 Adm. forskningsstøtte - økt ekst. fin. -                   -                   -1                     -                            -1                     

B10 1500 53230 Oppfølging Cultiva-søknader -                   -                   1                      -                            1                      

B10 1500 53231 Profilering av fakultetet -                   -                   -1                     -                            -1                     

B10 1500 53232 Studieledelse for studiekoordinatorer -                   -                   -1 030             -                            -1 030             

B10 1500 53233 Strategiske midler dekanus -                   -                   -16 106           -                            -16 106           

B10 1500 53234 Forskningsutvalget ¿ styrking 2014 -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53242 Omstillingsmidler instituttene -                   -                   -3                     -                            -3                     

B10 1500 53245 Signaturstudier -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1500 53950 Strategiske midler - Fakultet for Kunstfag -                   -                   -                   -                            -                   

B20 1500 54004 Honorar til bedømmelseskommisjonr -                   -                   -0                     -                            -0                     

B20 1500 54007 Vederlag TONO 18 152             -                   -                   -                            -                   

B20 1500 54008 Vederlag BONO -                   7 570               -                   -                            -                   

B20 1500 54023 Gaver til ansatte ved jubileer -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1500 54028 Vedlikehold kunstsaml. (bidr. BEAT-stift.) (2007-) -                   -                   16 357             -                            16 357             

B30 1500 54053 Kunsten - restmidler fra ledelsen -                   -                   441 227          -                            441 227          

B30 1500 55001 Praksiskostnader i lærerutd. -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1500 55007 Tilskuddsreiser studenter - kunstfag -                   -                   20 003             -                            20 003             

B30 1500 55008 Øvingsundervisning/ praksis - kunstfag -                   -                   359 866          -                            359 866          

B30 1500 55101 Omstillinger inst. for musikk -                   -                   68 554             -                            68 554             

B30 1500 55106 Adm. ansv. for UiA sin kunstsamling -                   -                   -21 070           -                            -21 070           

B30 1500 55111 Kunsten - nyinnkjøp -                   -                   30 208             -                            30 208             

B30 1500 55112 Kunsten - restaurering -                   -                   -44 197           -                            -44 197           

B30 1500 55113 Satsing på klassisk musikk -                   -                   485 799          -                            485 799          

B30 1500 55120 Veiledning -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1500 56032 Innkjøp av system for katalogisering av kunsten -                   -                   0                      -                            0                      

B10 1500 62384 Særkostnad, sak/arkiv-system -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1500 62437 Invest., prioriteres av kunstfag -                   -                   212 125          -                            212 125          

B30 1500 63407 Stip. Kunstfag SFU 59/06 (010707-300610) -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1500 63411 Stip. Kunstfag TU 214/11 (010911-310814) BFS -                   -                   142 941          -                            142 941          

B30 1500 63412 Stip. (010711-300614) LKN -                   -                   -15 497           -                            -15 497           

B30 1500 63413 Stip. Kunstfag (010711-300614) KK -                   -                   635 062          -                            635 062          

B30 1500 63414 Ny stipendiat kunstfag (010712-300615)AE -                   -                   577 460          -                            577 460          

B30 1500 63415 Reversert stipendiatstilling Kunstfag -                   -                   -1 270 000      -                            -1 270 000      

B30 1500 63416 Stip (010713-300616) RTS -                   -                   62 398             -                            62 398             

B30 1500 63417 Stip. Kunstfag (010714-300617) BCD -                   -                   208 706          -                            208 706          

B30 1500 63420 Stip. Kunstfag (011114-301017) AL -                   -                   -6 757             -                            -6 757             

SUM Fakultet for Kunstfag 18 152             7 570               -3 624 841      -                            -3 624 841      



Fakultet for Teknologi og realfag

Hele A -                   -                   19 173 336     -                            19 173 336     

B10 1600 53202 CIEM -                   1 000 000       1 000 000       -                            1 000 000       

B10 1600 53236 MatRIC - Tildeling fra Universitetsstyret -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1600 53960 Strategiske midler - Fakultet for Teknologi og realfag -                   -                   8 033 622       -                            8 033 622       

B30 1600 55034 NorFa - tilskudd fra styret -                   -                   68 235             -                            68 235             

B40 1600 56033 Vitenskapelig utstyr teknologi -                   -                   4 900 686       -                            4 900 686       

B40 1600 56050 Styresystem strekkprøvemaskin -                   -                   181 587          -                            181 587          

B40 1600 56068 Investeringer til utleie -                   -                   -457 166         -                            -457 166         

B30 1600 62022 Sensurtelefon  0040 -                   -                   -                   -                            -                   

B40 1600 62433 Invest., prioriteres av teknologi og realfag -                   -                   -5 227 034      -                            -5 227 034      

B30 1600 63710 Stip. Mat.Did (010108-311210) HMM -                   -                   185 289          -                            185 289          

B30 1600 63712 Stip. Mat.Did (010708-300611)JN (tidl.ÅLK) -                   -                   1 094 990       -                            1 094 990       

B30 1600 63714 Stip. IKT (010708-300611) LG -                   -                   46 789             -                            46 789             

B30 1600 63717 Stip. Mat.Did (010709-300612) HLV -                   -                   77 055             -                            77 055             

B30 1600 63718 Stip. Mat.Did (010709-300612) ATG -                   -                   10 820             -                            10 820             

B30 1600 63719 Stip. Mat.Did (010709-300612 ) INN -                   -                   -32 287           -                            -32 287           

B30 1600 63721 Stip. NAT (010709-300612) RNC -                   -                   9 082               -                            9 082               

B30 1600 63724 Stip. Mekatronikk (010709-300612) JKS -                   -                   93 412             -                            93 412             

B30 1600 63725 Stip. IKT (010709-300612) XZ -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1600 63726 Stip. IKT (010709-300612) BS -                   -                   -7 015             -                            -7 015             

B30 1600 63727 Stip. Mekatronikk (010709-300612) AA -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1600 63728 Stip. Mekatronikk (010710-300613) ØBM -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1600 63729 Stip. Mekatronikk (010710-300613) PPR -                   -                   -91 251           -                            -91 251           

B30 1600 63730 Stip. IKT (010710-300613) YBDT -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1600 63731 Stip. IKT (010111-311213) THN -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1600 63732 Stip. Mat.Did (010111-311213) TS -                   -                   163 602          -                            163 602          

B30 1600 63733 Stip. Mekatronikk (010711-300614) MBK -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1600 63734 Stip. Mekatronikk (010711-300614) YS -                   -                   16 247             -                            16 247             

B30 1600 63735 Stip. Mat.Did (010711-300614) AMW -                   -                   -37 675           -                            -37 675           

B30 1600 63736 Stip. IKT (010711-300614) AB -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1600 63737 Stip. IKT (010711-300614) PS -                   -                   12 306             -                            12 306             

B30 1600 63738 Stip. Mat.Did (010712-300615) LGO -                   -                   -466 477         -                            -466 477         

B30 1600 63739 Stip. Mat.Did (010712-300615) KMR -                   -                   189 819          -                            189 819          

B30 1600 63740 Stip. MAT (010712-300615) AMS -                   -                   624 407          -                            624 407          

B30 1600 63741 Stip. IKT (010712-300615) HY -                   -                   -2 069             -                            -2 069             

B30 1600 63742 Stip. Mat.Did (010712-300615) KR -                   -                   319 090          -                            319 090          

B30 1600 63743 Stip. NAT (010712-300615) KAH -                   -                   89 879             -                            89 879             

B30 1600 63744 Stip. IKT (010712-300615) IB -                   -                   172 046          -                            172 046          

B30 1600 63745 Stip. IKT (010712-300615) MG -                   -                   49 188             -                            49 188             

B30 1600 63746 Stip. ING (010712-300615) SS -                   -                   -230 506         -                            -230 506         



B30 1600 63747 Stip. ING (010712-300615) WZ -                   -                   706 345          -                            706 345          

B30 1600 63748 Stip. tekreal (010114-311216) nye læringsformer RPS -                   -                   336 614          -                            336 614          

B30 1600 63749 Stip. tekreal (010914-310817) -                   -                   248 760          -                            248 760          

B30 1600 63751 Post.doc.MAT (forløpig navn) -                   -                   377 834          -                            377 834          

B30 1600 63752 Post.doc. Tekreal - Naturvitenskap -                   -                   351 786          -                            351 786          

B30 1600 63753 Post.doc. Naturvitenskap -                   -                   -163 988         -                            -163 988         

B30 1600 63754 Stip. IKT (010714 - 300617) VN -                   -                   -885 016         -                            -885 016         

B30 1600 63755 Stip. IKT (010714 - 300617)  MASA -                   -                   -612 037         -                            -612 037         

B30 1600 63756 Stip. MAT (010714 - 300617) BD -                   -                   -641 505         -                            -641 505         

B30 1600 63757 Stip. IKT (010114 - 311216) AK -                   -                   318 222          -                            318 222          

B30 1600 63758 Stip. Mekatronikk  (010114 - 311216) STK -                   -                   226 951          -                            226 951          

B30 1600 63764 Stip. ING -FEN (010715 - 300618) CB -                   -                   -1 037 247      -                            -1 037 247      

B30 1600 63765 Stip. ING - FEN (010715 - 300618) GS -                   -                   -1 245 785      -                            -1 245 785      

B30 1600 63766 Stip. Mekatronikk (010715 - 300618) JJ -                   -                   -927 655         -                            -927 655         

B30 1600 63768 Stip. IKT (010715 - 300618) MN -                   -                   -1 453 372      -                            -1 453 372      

B30 1600 63769 Stip. MAT (010715 - 300618) MR -                   -                   -803 047         -                            -803 047         

B30 1600 63770 Stip. Mat (010914 - 310817) NMH -                   -                   -3 704             -                            -3 704             

B30 1600 63771 Stip. IKT (010914 - 310817) DA -                   -                   125 887          -                            125 887          

B30 1600 63772 Stip. IKT (010914 - 310817) CAM -                   -                   125 887          -                            125 887          

B30 1600 63773 Stip. IKT (010914 - 310817) ECF -                   -                   125 887          -                            125 887          

B30 1600 63774 Stip. Tekreal (010914 - 310817) - ING -                   -                   212 991          -                            212 991          

B30 1600 63775 Stip. Tekreal (010914 - 310817) - ING -                   -                   212 991          -                            212 991          

B30 1600 63776 Stip. MAT (010914 - 310817)  SV -                   -                   212 990          -                            212 990          

B30 1600 63799 Kvinneprofessorat -                   -                   -82 084           -                            -82 084           

B30 1600 63813 Postdoc SFU 77/08 (010909-310811) -                   -                   -505 223         -                            -505 223         

B30 1600 63814 Stip. IKT (010712-300615) SG -                   -                   312 069          -                            312 069          

B30 1600 63851 Post.doc Tekreal 010911-310813 -                   -                   400 541          -                            400 541          

B30 1600 63852 Ny post-doc - Tekreal Mekatronikk (010114-311215) -                   -                   751 698          -                            751 698          

SUM Fakultet for Teknologi og realfag -                   1 000 000       26 646 796     -                            26 646 796     

Fakultet for Samfunnsvitenskap

Hele A -                   -                   27 334 644     38 696                      27 373 340     

B10 1700 53095 Akkrediteringsprosess -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1700 53202 CIEM 691 208          -                   -                   -                            -                   

B10 1700 53970 Strategiske midler - Fakultet for Samfunnsvitenskap -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 55112 Kunsten - restaurering -                   -                   -                   -                            -                   

B10 1700 62384 Særkostnad, sak/arkiv-system -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63900 Oppgjørskonto KD-stipendiater -                   -                   494 217          -                            494 217          

B30 1700 63911 Stip PhD-prog Pbu Mgt 2009 (010711-300614) ZM -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63920 Avslutning KD-stipendiater -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63923 Stip PhD-prog Info Sys  2010 (010711-300614) ØH -                   -                   62 014             -                            62 014             

B30 1700 63950 Post.doc.fak.for Ø/S s.sak 125/07 (010108-311209) -                   -                   -43 592           -                            -43 592           



B30 1700 63951 Stip PhD-prog Pbu Mgt 2009 (010711-300614) EK -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1700 63954 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010111-311213) PCI -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1700 63955 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010711-300614) BT -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63956 Stip PhD-prog Int Mgt 2010 (010711-300614) KR -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63957 Stip PhD-prog Pub Mgt 2010 (010709-300612) -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1700 63958 Stip PhD-prog Info Sys  2012 (010912-310815) RFE -                   -                   -142 857         -                            -142 857         

B30 1700 63959 Stip PhD-prog Info Sys 2012 (010712-300615) LA -                   -                   34 089             -                            34 089             

B30 1700 63960 Stip PhD-prog Pub Mgt 2013 (010114-311216) SB -                   -                   -161 418         -                            -161 418         

B30 1700 63961 Stip PhD-prog Int Mgt 2012 (010712-300615) ABS -                   -                   -0                     -                            -0                     

B30 1700 63962 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) PE -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63963 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) KMWP -                   -                   0                      -                            0                      

B30 1700 63964 Stip. PhD-program Int Mgt 2012 (010912-310815) GBL -                   -                   -                   -                            -                   

B30 1700 63965 Post.doc. SV-fakultet 2014-2015 -                   -                   839 486          -                            839 486          

B30 1700 63967 Stip Phd-prog info sys 2014 (010714-010717) PAB -                   -                   64 884             -                            64 884             

B30 1700 63968 Stip.PhD-program Info Sys/nye læringsformer 2014 (010114-301216) AL -                   -                   427 950          -                            427 950          

B30 1700 63969 Stip PhD-prog SV fakultet/ISS/proffesjon (010113-3112215) ubesatt -                   -                   1 174 971       -                            1 174 971       

B30 1700 63970 Stip PhD-prog SV fakultet (010714-300617) ubesatt -                   -                   304 486          -                            304 486          

B30 1700 63971 Stip PhD-prog SV fakultet (010714-300617) ubesatt -                   -                   304 486          -                            304 486          

B30 1700 63972 Stip PhD prog SV fakultet rev budsjett(010914-310817) ubesatt -                   -                   202 990          -                            202 990          

SUM Fakultet for Samfunnsvitenskap 691 208          -                   30 896 350     38 696                      30 935 046     

SUM 19 648 328     4 742 913       237 158 436   -0                               237 158 436   



 16  

27/15  Årsrapport (2014-2015) 
Arkivsak-dok. 15/00804-2 

Arkivkode.  019  

Saksbehandler Helge Simon Møll 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 27/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret tar UiAs årsrapport (2014-2015) til orientering. 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

Hva saken gjelder 

Styret behandlet i S-sak 5/15 og 6/15 UiAs årsregnskap og årsrapport for 2014. Årsregnskapet 

og styrets beretning ble ferdigbehandlet og signert av styrets medlemmer, mens rektor fikk 

fullmakt til å ferdigstille de øvrige delene av årsrapporten. Frist for innsending til 

Kunnskapsdepartementet var satt til 15. mars. 

 

Årsrapporten er utformet etter rapporteringskravene KD beskriver i brev til UH-institusjonene 

12.3.2014. Rapporteringen skal følge de standarder Finansdepartementet har fastsatt for 

årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter, og innebærer at UH-institusjonenes tidligere 

"Rapport og plan" skal erstattes av en årsrapport, der årsregnskapet skal inkluderes som ett 

kapittel.  

 

Nytt krav er også at hele styret skal signere styrets beretning og årsregnskapet. Dette gjorde 

styret i møtet 11.2.2015. 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport (2014-2015).pdf 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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I. Styrets beretning  

Overordnet vurdering av resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2014 

Styret vurderer utviklingen ved Universitetet i Agder som fortsatt grunnleggende positiv.  

Styret konstaterer at søkningen til UiA fortsatt er god, med en betydelig økning i 

førsteprioritetssøkere gjennom Samordna opptak og søkere til studiene i lokalopptaket i 2014. Siden 

2007 har studenttallet økt fra 7.750 til 11.030, mer enn 40 %.  

Styret er bevisst på at den markerte økningen i studenttall også har sine utfordringer. Forholdstallet 

mellom studenter og vitenskapelig ansatte er høyt, og det er en utfordring å tilrettelegge 

arbeidssituasjonen for de ansatte, både når det gjelder undervisningsbelastning og når det gjelder 

kontorplasser, teknisk utrustning og administrative og driftsmessige tjenester. UiA har i 2014 tatt i 

bruk nye bygg både i Grimstad og i Kristiansand. Dette har i vesentlig grad hjulpet på en presset 

situasjon når det gjelder kontorplass og i noen grad også undervisningsrom. Men den fortsatte 

økningen i studenttall i forhold til faglige stillinger er bekymringsfull. 

Styret er ikke tilfreds med at studentgjennomstrømmingen på flere av de store studieprogrammene 

ved UiA er for svak. Det har vært en liten bedring siste året, og resultatene ved UiA er noe bedre enn 

gjennomsnittet for universiteter og høyskoler i Norge.  Styret vil understreke at det må gjennomføres 

tiltak for å bedre gjennomstrømmingstallene merkbart mer.  

Antallet uteksaminerte ph.d.-kandidater ved UiA øker. I 2014 fullførte 27 kandidater 

doktorgradsutdanningen ved universitetet. Men andelen som gjennomfører dr.gradsarbeidet på 

normert eller tilnærmet normert tid er for liten, og  mindre enn snittet for sektoren. 

Oppstarten av UiAs senter for fremragende utdanning i matematikk (MatRIC) våren 2014 markerte 

en milepel for UiAs bygging av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Det samme innebar 

godkjenningen av SFI Offshore Mechatronics i november 2014. Styret ser disse etableringene som en 

anerkjennelse av lang tids målrettet arbeid i fagmiljøene for bygging av sterke miljøer. 

UiA har hatt en betydelig vekst i poeng for forskningspublisering de siste årene. UiA passerte i 2013 

publiseringsnivået som strategiplanen har satt opp som målsetting for 2015. I 2014 er nivået noe 

lavere. Styret ser at universitetet i stor grad har tatt ut den forskningskapasitet som kan forventes 

innen dagens ressursrammer. UiA har en publiseringsrate (DBH-poeng per UFF-ansatt) på linje med 

de gamle universitetene, samtidig som studiepoengraten per UFF-ansatt er opprettholdt på 

tilnærmet det dobbelte av de gamle universitetene. Styret tar disse forholdstallene som en tydelig 

indikator på at UiA har en meget god ressursutnyttelse knyttet til både undervisning og forskning. 

Styret er ikke tilfreds med universitetets resultater når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert 

aktivitet. Inntektene som kommer fra EU og NFR/RFF er totalt 25,7 mill. kr. i 2014. Dette er langt 

unna det strategiske målet om 50 mill. kr. i 2015. Styret vil allikevel peke på at etableringen av de to 

sentrene for fremragende utdanning og forskningsdrevet innovasjon, og positiv respons på flere 

prosjektsøknader i EU-ordningene og fra NFR, gjør at det kan forventes økning i andelen ekstern 

finansiert virksomhet i 2015 og i årene fremover. Styret prioriterer denne innsatsen. 

Universitetet har god økonomistyring. Omsetningen i 2014 var på 1,19 mrd. kr. UiA fikk et positivt 

resultat på 1,2 mill.kr. Det vises for øvrig til ledelseskommentaren i kapittel VI. 
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Universitetet har et bredt og godt samspill med regionen, og fremstår etter styrets vurdering som et 

innovativt og samfunnsrettet universitet. Samarbeidet med næringslivet er svært godt, og 

universitetet er aktivt med i utviklingsprosjekter i offentlig sektor.  

Styret vil også trekke fram UiAs omfattende samarbeid med andre universiteter og høgskoler, både i 

Norge og internasjonalt. Universitetet har aktive avtaler og kontakter innenfor studentutveksling, 

forskning og administrativ utvikling.  

UiA har videreført satsingen i bruk av teknologi og nye kommunikasjonsmedier, først og fremst 

gjennom programsatsingen Det digitale universitet (DDU). Høsten 2014 ble 39 prosent av 

skoleeksamenene ved UiA avlagt digitalt, og i tillegg alle innleveringsoppgaver. 7500 studenter 

gjennomførte 130 skriftlige skoleeksamener digitalt denne høsten.  

Styret for UiA vedtok i juni 2014 å avslutte samtalene med Høgskolen i Telemark om en 

sammenslåing av de to institusjonene. Styret har ment at UiA nå ikke bør vurdere andre 

fusjonsalternativer. UiA har allikevel fokusert mye på samarbeidstiltak og arbeidsdeling, både 

sammen med HiT og andre institusjoner, i første rekke de to andre "nye" universitetene, 

universitetene i Stavanger og Nordland.  Det betydelige undervisnings- og forskningssamarbeidet 

med HiT er styrket av departementets SAK(S)-midler og av avsetninger på egne budsjetter. 

UiA har i 2014 gjennomført en gjennomgang av universitetets studieportefølje. Gjennomgangen 

resulterte i nedleggelse av noen studier med svak studenttilgang, og fastsetting av retningslinjer for 

kull-/ klassestørrelse for studieprogrammene. Styret vil med slike retningslinjer frigjøre ressurser til 

styrking av de prioriterte fag- og utdanningsområdene ved universitetet. 

Interne og eksterne forhold som har hatt innvirkning på oppnådde resultater 

De gode søkertallene og veksten i studenttall gjennom mange år grunner seg etter styrets vurdering 

både i at de store studieprogrammene ved UiA utdanner for et arbeidsmarked med stor etterspørsel 

etter kandidater, og at universitetet har bygget opp faglig gode tilbud, og sammen med bl.a. 

Studentsamskipnaden og studentorganisasjonene har utviklet studie- og studentmiljøet i Agder i 

positiv retning. Dette har gjort at studiene ved UiA har fått et godt omdømme, etter hvert også 

utenfor Agder.  Kandidatundersøkelser (sist i 2013) viser at det store flertallet av kandidatene fra UiA 

(nærmere 90 %) får arbeid som blir vurdert som relevant etter endt utdannelse. 

Studiestartundersøkelsene (sist i 2014) viser også at de fleste nye studentene (vel 70 %) er tilfredse 

etter 2 – 3 måneder ved universitetet, og at de fleste (mer enn 90 %) vil anbefale UiA som studiested.  

Universitetet har bevisst søkt å rekruttere dyktige lærere og forskere. Sammen med en tydelig 

vektlegging av forskning og faglig kompetanseoppbygging har dette gitt resultater i form av økt 

forskningsaktivitet, og bedre samarbeid med landsdelens arbeidsliv. 

Samtidig gjør det høye studenttallet og de begrensede ressursrammene at 

undervisningsbelastningen blir stor på den enkelte fagtilsatte, og resultatene for forskning på høyt 

internasjonalt nivå ikke har vært helt etter universitetets ambisjoner.  

De viktigste prioriteringene for 2015 

Styret vil fortsette å legge til rette for styrking av søkertallene til de sentrale 

utdanningsprogrammene ved UiA. Stramme ressursrammer gjør imidlertid at det de nærmeste årene 
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ikke er store rom for økning i studenttallet ved universitetet. Det vises ellers til vedlagte oversikt over 

potensialet for vekst i antallet studieplasser framover ved UiA. 

På noen av fagområdene, ikke minst innenfor de store profesjonsutdanningene, er det fortsatt 

nødvendig å styrke fag- og forskningskompetansen, både i bredden, ved at flere deltar og bidrar i 

aktiv forskning og forskningspublisering, og ved at det bygges opp flere forskningsmiljøer på høyt 

nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette skal bl.a. oppnås ved at mer FoU-arbeid sikres ekstern 

finansiering, i første rekke fra Norges forskningsråd og EU-programmene (Horisont 2020) og ERC. 

UiA har sammen med landsdelen bygget opp gode samarbeidsforhold, og har flere konkrete 

samarbeidstiltak innenfor utdanning, forskning og formidling. Det legges vekt på universitetets rolle i 

nyskapende og innovativ aktivitet sammen med næringsliv og offentlig virksomhet, og å bruke 

samarbeidet for å utvikle UiA som en samfunnsrettet og kulturbyggende institusjon i regionen. 

Overordnet vurdering av muligheter og utfordringer fremover 

De strategiske hovedmålene for Universitetet i Agder er at universitetet skal ha 

 attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer 

 anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene, og  

 i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør.1 

Styret vurderer utviklingen ved Universitetet som grunnleggende i tråd med disse overordnede 

målsettingene. Læringsmiljøer og forskningsmiljøer styrkes i kvalitet og relevans, og oppbyggingen 

skjer i et godt samspill med regionen. 

Strukturen i UH-sektoren vil endres, muligens radikalt, de nærmeste årene. For UiA, som har valgt å 

ikke søke sammenslåing med andre institusjoner, vil de nærmeste årene kunne bli utfordrende. Fra å 

være en av de større UH-institusjonene kan sammenslåinger i tiden framover gjøre UiA til et middels 

stort eller mindre universitet i norsk sammenheng.  

Styret har tro på at UiA vil kunne stå godt i også den konkurransen. Universitetets profil som et sterkt 

profesjonsuniversitet, med virksomheten samlet på to moderne campusområder, med en faglig og 

administrativ stab med høy kompetanse, og et nært samarbeid med arbeids- og samfunnslivet, gjør 

at grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling for institusjonen er godt.  

 

  

                                                           

1
 Strategi for Universitetet i Agder 2010 - 2015, vedtatt 14.10.2009, revidert 18.9.2012. 
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall  

Virksomhet og samfunnsoppdrag 

Universitetet i Agder ble etablert som Høgskolen i Agder i 1994, som resultat av sammenslåingene i 

den store høgskolereformen. Fra 1. september 2007 har UiA status som universitet. UiA skal tilby 

høyere utdanning og utføre forskning og utviklingsarbeid innen de faglige områdene universitetet har 

sin kompetanse. Universitetet skal formidle kunnskaper fra sin faglige virksomhet både gjennom 

undervisningen til studentene og til samfunnet mer allment, og bidra til innovasjon og verdiskaping, 

og samarbeide med samfunns- og arbeidsliv2. 

Hovedtyngden av universitetets studenter er knyttet til de store yrkesrettede utdanningene for 

barnehage og skole, helse- og sosialsektoren, teknologi og økonomi-/ administrasjonsfag. UiA har 

dessuten sterke disiplinfaglige miljøer, som både støtter opp om profesjonsutdanningene, og som er 

egne disiplinfaglige utdannings- og forskningsområder. 

UiA har fast virksomhet i Kristiansand (Gimlemoen) og Grimstad (Jon Lilletuns vei). UiA samhandler 

aktivt og konstruktivt med næringsliv, arbeidsliv og offentlig sektor, primært i Agderfylkene. UiA er 

majoritetseier i Agderforskning AS og eier ca. 7 % av Teknova AS.  

Organisasjonen 

UiA har to styringsnivåer, med fakultet som andre styringsnivå. Fakultetene har en faglig inndeling i 

institutter/sentre, og lærerutdanningene er organisert i matrise på tvers av alle fakultetene. UiA har 

UH-lovens normalmodell som styringsordning, med valgt rektor som styreleder og 

universitetsdirektør som styrets sekretær. UiA har også delt lederansvar på fakultetsnivå med dekan 

som leder av fakultetsstyret og fakultetsdirektør som sekretær. Ved organisasjonsgjennomgangen 

høsten 2014 oppnådde forslaget om endret styringsordning etter UH-lovens §10-4 ikke to tredels 

flertall. UiA vil dermed ha normalmodellen som styringsordning også for neste styreperiode. 

Fra 1. januar 2014 ble Handelshøyskolen ved UiA (tidligere Institutt for økonomi og Institutt for 

arbeidsliv og innovasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap) skilt ut som eget fakultet. 

Utvalgte hovedtall for virksomheten  

UiA har siden etableringen som universitet i 2007 hatt en betydelig vekst.  

 2007 2014 
Studenter (personer) 7757 11030 
Studenter (heltidsekvivalenter) 7231 10117 
Ph.d.-stipendiater (avtaler) 68 167 
Avlagte doktorgrader per år 2 27 
Ansatte (årsverk) 759 946 
Forskningspublisering (publ.poeng) 235,9 5153 
Statlig finansiering (st.budsj. kap. 275/260) 685 1030 
Total budsjettramme (sum driftsinntekter mill. kr.) 788 1119 

                                                           

2
 Universitets- og høyskoleloven 1.4.2005. 

3
 Poengtall for forskningspubliseringen i 2014 er ikke endelig klart før 15. april, som er tidsfristen for 

rapportering til Cristin. 
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Studenttallet er økt med 40 %, antall årsverk med 25 %. Forskningspubliseringen, målt i 

publikasjonspoeng, er fordoblet, og universitetets budsjettramme er økt med 42 %. 

DBH har mer detaljerte tall enn det som er vist her. 

III. Årets aktiviteter og resultater 
Det vises til vedlagte Rapport 2014 for UiA. 

Nasjonale styringsparametere for universiteter og høyskoler 

Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar 
med samfunnets behov 

Nasjonal styringsparameter  

Kvantitativ styringsparameter: 
Gjennomføring på normert tid 
 
 

 

 2013 2014 

bachelor 41,8 43,5 

4-årig lærerutdanning 44,6 45,7 

master 47,4 48,8 

 
Tallene for gjennomføring på normert tid viser en positiv utvikling 
fra 2013 til 2014.  
 
UiAs tallgrunnlag skiller seg noe fra tallene som framkommer i KD-
portalen4. Utviklingen i gjennomstrømming er etter KD-portalens 
tall mer positiv enn UiAs egne beregninger viser. 

                                                           

4
 Kvaliteten på gjennomstrømmingsdata er en utfordring, da det ikke finnes nasjonale databaser som baserer seg på 

individdata. UiA har til nå brukt databasen LIST. Den er i ferd med fases ut og skal erstattes av en ny (og forhåpentlig bedre) 

database kalt STAR. Utfordringene i LIST er flere; de viktigste av dem er knyttet til telling av antall studenter i startkull. Det 

er flere måter å telle startkull på; avhengig av når man definerer en student som startet, og hvordan man regner 

kulltilhørighet. For de fleste studieprogram er størsteparten av studentkullet ganske opplagt, men det kan være noen 

kandidater som får godkjent tidligere utdanning, overføring til eller fra programmet, permisjon o.l. som gjør at det blir et 

definisjonsspørsmål hvorvidt disse skal regnes med i startkullet og evt. hvilket år de skal regnes. Hvor mange og når en 

kandidat er uteksaminert er mindre problematisk, så kvaliteten på kandidattallene er langt sikrere. Andel studenter som 

fullfører en grad på normert tid (og eventuelt på normert tid + et år) vil selvsagt avhenge av hvordan man teller startkullet. 

For data som publiseres i år var rådata ikke tilgjengelige på ordinær måte, og vi har vi fått et datauttak som administrator av 

LIST-databasen (UiO) har gjort for oss. Antall studenter i startkull avviker i flere tilfeller for samme startkull når man har 

målt gjennomstrømming per 2013 og per 2014. Dette er ulogisk, man har i utgangspunktet likt startkull. Inkonsistens i telling 

er årsaken til dette og det gjelder en liten andel av studentene. Men for små studieprogram kan dette gi relativt store utslag i 

gjennomføringsprosenten.  

 

Gjennomføring på normert tid er et av styringsparameterne som er gitt fra KD, og som det er sterkt fokus på i sektoren. UiA 

arbeider for å framskaffe statistikk med høy kvalitet, slik at disse kan brukes som beslutningsgrunnlag. UiA vil også arbeide 

for å få nasjonale løsninger, slik at data kan sammenliknes på tvers av institusjoner. 

 

LIST følger individ i en gruppe som starter opp på et program på et gitt tidspunkt (i motsetning til DBH-data som er 

tverrsnittdata). LIST tar ikke hensyn til om en student får permisjon, har en alternativ utdanningsplan eller velger å slutte. 

LIST beregner gjennomstrømmingsdata basert på startkullet. Studenter som ikke gjennomfører på normert tid kan ha ulike 

grunner til det: 1) Overføring til et annet studieprogram internt, d.v.s. at de blir ferdig kandidat på et annet studieprogram ved 

UiA. 2) Overføring til et annet studieprogram eksternt, d.v.s. at de blir ferdig kandidat på en annen institusjon. 3) Studenten 

blir ferdig kandidat, men bruker lengre tid enn normert (disse vil finnes igjen i LIST som antall oppnådd kvalifikasjon i 

semesteret etter normert tid). 4) Studenten fullfører ikke programmet (det vi tradisjonelt tenker på som frafall). 
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Etter KD-portalen i DBH er utviklingen i gjennomstrømmingen for 
UiA slik: 
 

 2013 2014 

bachelor 44,73 47,71 

master 47,40 54,08 

 
Både for bachelorutdanningene og masterutdanningene har UiA en 
vesentlig bedre gjennomstrømming enn gjennomsnittet for 
universitetssektoren og den statlige UH-sektoren samlet. 
 

Kvantitativ styringsparameter: 
Andel uteksaminerte 
kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år 
tidligere 
 
 

Fullført dr.gradsprogram innen 6 år etter opptak i 2008: 13 av de 
32 som begynte dr.gradsutdanningen ved UiA i 2008 hadde fullført 
utdanningen innen utgangen av 2014. Det er en svakere 
gjennomføringsandel enn for kullet som begynte i 2007. 
 

 2013 2014 

dr.gradsgjennomføring 58,3 % 40,6 % 

 
I 2014 blir det avlagt 27 ph.d.‐grader ved UiA. Tilsvarende tall for 
2013 var 18. Det strategiske målet er 30 kandidater i 2015.  
 
Selv om UiA har jobbet målrettet for å bygge opp kvaliteten i 
forskerutdanningen, har UiA utfordringer i forhold til 
gjennomstrømning. Utfordringer er i stor grad knyttet til 
doktorander som begynte i oppstarten av UiAs ph.d.-programmer, 
der forskerutdanningen ikke var like systematisk som i dag. Det er 
iverksatt tiltak for at nye ph.d.-studenter får en god start fra 
begynnelsen og et godt doktorgradsforløp som legger til rette for 
gjennomføring på normert tid. 
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Studentene skal lykkes med å 
oppnå læringsutbyttet som er 
definert for 
studieprogrammene 
 
 

Oppnådd læringsutbytte er en sammensatt styringsparameter som 
omfatter alt fra eksamenskarakterer og gjennomføringsgrad til alle 
aspekter ved kvalitetssikring av emner og studier. Ut fra de siste 
data fra Kandidatundersøkelsen og Studiebarometeret er det 
grunnlag for å si at kandidater og aktive studenter gjennomgående 
svarer positivt på faktorer som er sentrale i forhold til 
læringsutbytte. Disse tilbakemeldingene brukes i det kontinuerlige 
arbeidet med å revidere kvalitetssikringssystemet. I 2014 utviklet 
UiA et større program for utdanningsledelse. Dette gjennomføres i 
2015 med instituttledere og studiekoordinatorer som 
hovedmålgrupper. Et mål for opplæringsprogrammet er å hjelpe 
fakultetene til økt fokus på relevant innhold i emnene, 
vurderingsformer, pensum og arbeidskrav, og derved større grad av 
oppnådd læringsutbytte. 
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Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og 
faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

Nasjonal styringsparameter  

Kvalitativ styringsparameter: 
Resultatoppnåelse på 
forskning ut fra institusjonens 
egenart 
 

UiA har følgende satsinger innenfor forskning: 
- Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 
- Senter for e-helse 
- Multimodalitet og kulturendring 
- Mekatronikk 

 
UiA har som ambisjon til å utvikle flere fagmiljøer som er kvalifisert 
for NFRs senterordninger. "SFI Offshore Mechatronics" som UiA 
leder, ble innvilget i høst 2014. Senteret består av flere bedrifter 
med regional tilknytning, blant annet National Oilwell Varco, MH 
Wirth og Cameron, samt flere nasjonale og internasjonale FoU-
institusjoner, som NTNU, Aalborg Universitet, Teknova, Høgskolen i 
Ålesund og Aachen Universitet. SFIen har søkt om et budsjett på til 
sammen 192 mill. kroner.  
 
UiA har også et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen 
matematikklæring, MatRIC, og er partner i et Forskningssenter for 
miljøvennlig energi innen offshore vindenergi, NORCOWE. To 
miljøer ved UiA forbereder søknader til utlysingen av Senter for 
fremragende forskning (SFF): UiAs satsingsområde Senter for 
integrert krisehåndtering (CIEM) og Center for Coastal Research 
(CCR), som er etablert i samarbeid med Havforskningsinstituttet/ 
Flødevigen. Satsingen Senter for e-helse jobber mot deltakelse i 
flere EU-prosjekt i samarbeid med regionale partnere. 
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Samspill mellom forskning og 
utdanning 
 

UiA har innført obligatorisk bacheloroppgave. Dette gir fagmiljøene 
mulighet for å trekke studenter inn i prosjekter tidlig i studiene. Det 
vil i tillegg kunne øke metodebevisstheten og motivere for senere 
forskning. Flere fakulteter har egne informasjonsmøter der 
studenter får en orientering om pågående forskningsprosjekter.  
UiA jobbet med etablering og videreutvikling av forskningsgrupper i 
2014, der ph.d.-studenter og masterstudenter skal bli tettere 
integrert i gruppene. Samspill mellom forskning og utdanning ble 
satt som hovedtema på ledersamling høsten 2014, der mulige tiltak 
ble diskutert. I sammenheng med studieporteføljegjennomgangen 
ble det initiert en kartlegging av sammenheng mellom forskning og 
utdanning. Kartleggingen sluttføres i 2015. 
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Forskningsinnsats i MNT-fag 
og profesjonsfag 
 
 

MNT-miljøene ved UiA har de siste årene styrket 
forskningsvirksomheten og -publiseringen betraktelig. Disse 
fagmiljøene hadde i 20135 1,25 publiseringspoeng per UFF-stilling, 
og uteksaminerte 7 ph.d.-kandidater i 2014. Fagområdene 
mekatronikk, matematikkdidaktikk og miljøvennlig energi er blant 
UiAs faglige satsingsområder.  

                                                           

5
 Publiseringstall for 2014 er ikke klar før 15. april 2015. 
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UiA fikk høsten 2014 innvilget sin søknad «SFI Offshore 
Mechatronics» til NFRs Senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI). Det arbeides videre med å bygge opp de to 
forskningsmiljøene Centre for Integrated Emergency Management 
(CIEM) og Centre for Coastal Research (CCR) til å kunne oppnå SFF-
status ved neste utlysing. Begge sentrene begynner nå å få på plass 
eksternt finansierte forskningsprosjekter, og få ansatte med 
kompetansen som er nødvendig for å kunne søke om status som 
SFF.  
 
MNT-miljøene ved UiA sendte 12 søknader om finansiering til EU i 
2014. Det har foreløpig gitt tilslag på ett prosjekt, tilknyttet CIEM.  
 
Innenfor MNT-fagene er det satt av  øremerkede ressurser for 
studentinvolvering i forskningen.  
 
UiA har i samarbeid med NODE-klyngen og andre næringsklynger 
tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for forskning, utvikling 
og innovasjon samlokalisert med Fakultet for teknologi og realfag i 
Grimstad. Konseptet for senteret, som har arbeidstittelen 
Mechatronic Innovation Lab (MIL), er å samlokalisere industriens 
FoU- og innovasjonsaktiviteter med universitetets undervisning og 
forskning. Et sentralt element er felles test- og laboratoriefasiliteter 
for forskning og for utvikling og testing av ny teknologi og nye 
produkter. MIL er en prioritert satsing for det regjeringsoppnevnte 
Sørlandsutvalget. Flere bedrifter har allerede gitt tilsagn om å bidra 
økonomisk. 
 
I september 2014 ble PROFRES, en nasjonal forskerskole for 
profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, 
velferd og utdanning, etablert. Forskerskolen ble initiert fra de tre 
universitetene UiN, UiS og UiA. I tillegg er det per i dag syv 
høyskoler og tre forskningsinstitutter som har avtale med og 
kandidater i forskerskolen. Planlagt antall ph.d.-kandidater i skolen 
er 35.  
 
UiA har også et internt nettverk for profesjonsrettet forskning 
(Pronett) med formål å stimulere til forskning på områder som er 
relevante for velferdsstatens profesjoner. Nettverket har per i dag 
66 medlemmer, fra alle fakultetene ved UiA, og eksterne 
medlemmer fra SSHF og Agderforskning. Aktiviteter omfatter 
seminarer, utvikling av søknader til NFR og samarbeid om ph.d.-
kurs. 
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Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, 
internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. 

Nasjonal styringsparameter  

Kvantitativ styringsparameter: 
Andel inntekter fra bidrags- 
og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom 
forskningsfinansiering fra EU 
og NFR 
 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Andel BOA 4,7 3,8 3,8 4,0 3,8 

 
Hovedårsaken til nedgangen i andelen bidrags- og 
oppdragsinntekter fra 2013 til 2014 er endrede 
regnskapsprinsipper. Rapporteringen tar ikke hensyn til EVU rettet 
mot enkeltstudenter.  
 
Ser man på totale BOA-aktiviteter (eks. EU, NFR og fremleie) viser 
regnskapet tilsvarende resultater som i fjor.  
 
UiA har som mål å øke BOA-virksomhet mot 2015. Resultatene i 
2014 viser ikke fremgang.  
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Samarbeid med samfunns- og 
arbeidsliv 
 
 

UiA deltar i de aller fleste regionale utviklingsprosesser, blant annet 
fylkeskommunale FoU-strategier, innovasjonsplaner, kommunale 
næringsplaner og byutviklingsstrategier, bilaterale 
bedriftsprosjekter, klyngesamarbeid m.m.  
 
UiA og de to "vertskommunene" Grimstad og Kristiansand har 
forsterket og formalisert samarbeid og kontakt. Formannskapet 
og/eller kommuneledelsen i de to byene møter hvert halvår 
universitetsstyret og/eller universitetsledelsen til samtaler om 
aktuelle tema. I Kristiansand er det i tillegg årlige møter i 
Samarbeidsrådet, der også studentorganisasjonen, 
studentsamskipnaden og de to private høyskolene i Kristiansand 
deltar. 
 
Som en oppfølging av rapporten om Universitetsbyen Kristiansand 
er det gjennomført en byanalyse. Arkitektfirmaet Juul og Frost 
Arkitekter leverte denne i mai, og rapporten var tema på møtet 
mellom formannskapet i Kristiansand og universitetsledelsen i 
samarbeidsmøtet i vår.  
 
Samarbeidsavtalen med NAV har ført til en rekke konkrete tiltak i 
2014. I juni ble det første av årlige toppledermøter mellom NAV og 
UiA arrangert. I samarbeid med Sørlandet sykehus og kommunene 
på Agder ble det arrangert to større seminar. Prosjektgruppa 
Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA 
(Profund) har arrangert et første tverrfaglig seminar med tema 
Sped- og småbarns psykiske helse. Seminaret ble arrangert i 
samarbeid med ABUP ved Sørlandets sykehus Kristiansand.  
 
UiA samarbeider med SSHF og kommunene i Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 
 
UiA samarbeider med bl.a. kommunene og fylkeskommunene på 
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Agder om lærerutdanningene i faggruppe utdanning. 
 
UiA etablerte i 2011 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 
sammen med Høgskolen i Telemark. Som en følge av 
styrebeslutningene ved UiA og HiT om avvikling av arbeidet fram 
mot fusjon eller nærmere samarbeid, og HiTs vedtak om å søke 
sammenslåing med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, har det ikke 
vært avviklet møte i RSA høsten 2014. Møtet våren 2014 fokuserte 
på innspill om en eventuell HiT/UiA-fusjon. 
 
UiA er aktiv i regionens nettverk, ARENA-prosjekter og GCE-
prosjekt, ved å delta i styrer og strategisk arbeid, og ved aktivt FoU-
samarbeid i konkrete prosjekter. 
 
UiA deltar aktivt i VRI (Virkemidler for regional utvikling, forsking og 
innovasjon), og har også en prosjektledelse innenfor energi og 
teknologi. VRI har som hovedmål å mobilisere til samarbeid mellom 
bedrifter/ bedriftsnettverk og akademia, og har vært en katalysator 
i å utvikle relasjoner mellom næringsliv og UiA.  
 
UiA har vært og er veileder for flere nærings-ph.d.-er i forskjellige 
fagfelt, som organisasjonsteori, prosessinnovasjon, 
materialteknologi og offshore teknologi. 
 
I 2014 fikk UiA fire stipendiater innen programmet Offentlig sektor 
ph.d. 
 
Gjennom Kompetansetorget er det lagt til rette for at arbeids- og 
næringslivet kan etablere samarbeid med studenter om prosjekter 
knyttet til bachelor - eller masteroppgaver.  
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Fleksibel utdanning 
 
 

UiA har en rekke fleksible studietilbud. Fleksibiliteten kan variere 
for de ulike utdanninger med ulike innslag av desentralisert 
undervisning, deltidsprogresjon, kvelds- og helgeundervisning, 
digitalt og multimedialt lærestoff og nettkommunikasjon mellom 
lærer og student og mellom studenter. Det flerårige prosjektet Det 
digitale universitet (DDU) og de varierte kurstilbudene gjennom 
Pedagogisk utviklingssenter (PULS) bidrar sterkt til en kontinuerlig 
og god utvikling. Arbeidet med MOOCs er ennå i en tidlig fase. 
MOOCen Success – Unleach yourself  ble utviklet ved Institutt for 
IKT i 2014. 
 
UiA deltar, på linje med andre universitetetr og høyskoler, i 
prosjekter i regi av UNINETTs eCampus og Norgesuniversitetet. 
 
Mer informasjon finnes blant annet på uia.no/videre. 
 
 

 

  



 
 

14 
 

Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen 
og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. 

Nasjonal styringsparameter  

Kvalitativ styringsparameter: 
Langsiktig økonomisk 
planlegging 
 
 

Universitetet har laget prognoser frem mot 2020, som er oppdatert 
i 2014. Analysen viser følgende sannsynlige scenario: 
 

- Liten vekst i antall studenter 
- Økning i BOA-inntekter 
- Vekst i RBO-inntekter (gitt videreføring av KDs 

finansieringsmodell) 
- Stort behov for nyansettelser (som følge av at ansatte blir 

pensjonister) 
- Det vil fremdeles være behov for å utvide arealene, både til 

undervisningsvirksomhet og forsknings/BOA-virksomhet 
 
Det vurderes at universitetet har økonomisk handlerom 
tilstrekkelig til å takle gitte scenarier, men at planlagt vekst og 
utvikling vil kreve ytterligere finansiering via KD eller eksterne 
inntekter. 
 

Kvalitativ styringsparameter: 
Robuste fagmiljøer 
 
 

UiA har arbeidet med etablering og videreutvikling av 
forskningsgrupper i 2014. Målet med forskningsgruppene er å 
stimulere til mer samarbeid internt, felles faglige aktiviteter, og en 
tettere integrasjon av ph.d.-studenter og masterstudenter i 
fagmiljøene. 
 
Mer robuste fagmiljøer utvikles også ved å knytte sterkere 
forbindelser på faggruppenivå med andre universiteter og 
høyskoler, og med miljøer med høy faglig kompetanse i næringsliv 
og offentlig sektor. 
 

Kvantitativ styringsparameter: 
Andel kvinner i dosent- og 
professorstillinger 
 
 

Prosentandel kvinner i hovedstilling, professor: 21,7 % 
Prosentandel kvinner i hovedstilling, dosent: 50,0 % 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

kvinnelige professorer 16,9 22,2 21,0 23,3 21,7 

kvinnelige dosenter 75,0 50,0 40,0 40,0 50,0 

 
Andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger er økt fra 43,6 
% i 2013 til 44,7 % i 2014. Men andelen professorer og dosenter 
har altså blitt noe mindre. 23,5 % av professorene og dosentene 
ved UiA var kvinner i 2013. I 2014 er andelen sunket til 21,9 %. 
Andelen kvinner i professor II-stillinger har økt svakt, fordi antallet 
menn i slike stillinger har blitt litt mindre. 
 
Samlet må det konkluderes med at det ikke har skjedd tilsettinger 
eller kompetanseopprykk til professor- og dosentstillinger i tråd 
med UiAs strategiske målsettinger det siste året. 
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Kvantitativ styringsparameter: 
Andel midlertidig ansatte 
 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

midlertidige i 
støttestillinger for underv., 
forskning og formidling 7,2 5,1 5,1 7,9 7,6 

midlertidige i saksbeh. og 
utredning 14,1 12,4 11,6 10,7 13,5 

midlertidige i underv., 
forskning og formidling 12,5 9,2 10,2 7,6 7,3 

 
Andelen tilsatte i midlertidige tilsettingsforhold er relativt stabilt 
ved UiA. Det er naturlig at antallet midlertidige varierer mer i 
saksbehandler- og utrederstillinger enn i undervisnings- og 
forskningsstillinger. 

 

 

Sektormål 5: (NTNU, UiB, UiO, UiS og UiT skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med 
vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum) 

 

UiA har siden 2010 utredet muligheter for å knytte Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) til 

universitetet som et universitetsmuseum. Utredningsarbeidet er gjort i samarbeid med ANM, 

museets eiere (Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune), og Grimstad kommune og 

Aust-Agder fylkeskommune (som mulige bidragsytere til et universitetsmuseum med virksomhet 

også på Dømmesmoen i Grimstad). 

Avhengig av at det kommer på plass en tilfredsstillende finansiering, vil UIA i løpet av 2015 foreslå at 

ANM etableres som universitetsmuseum i Agder. 

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter  

UiA har for tiden ikke byggeprosjekter hvor det er satt samfunns- og effektmål. 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) 

Høgskolen i Telemark (HiT) og UiA har i perioden 2010 – 2014 arbeidet sammen i et samarbeids- og 

utredningsprosjekt nært knyttet til SAK-initiativet fra KD. Prosjektet har støttet opp om felles faglige 

og administrative forsknings- og utviklingsprosjekter, og vurderte spørsmålet om et nærmere 

institusjonelt samarbeid og en eventuell sammenslåing av de to institusjonene. 

Styrene for de to institusjonene konkluderte i juni 2014 med at arbeidet med en sammenslåing og 

etablering av et formalisert institusjonssamarbeid avsluttes. De faglige og administrative 

fellesprosjektene HiT og UiA hadde startet opp fortsetter allikevel. 

I perioden mellom 2012 og 2014 er det i fellesprosjektet gitt tilsagn om støtte til 58 ulike prosjekter, 

med en samlet ramme på over 8 mill. kroner. Størst aktivitet har det vært innenfor fagområdene 

biologi/ økologi og teknologi. Disse fagområdene omfatter 30 prosjekter, og 2/3 av det tildelte 

beløpet er gitt til disse. 
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Tilskuddene til fellesprosjektene er dekket av deler av SAK-midlene (der HiT og UiA er tildelt til 

sammen 5 mill. kroner i perioden 2010-2014), og egne avsetninger på HiTs og UiAs budsjetter. 

Arbeidet med å etablere samarbeidsprosjekter mellom de to institusjonene ble i mange tilfeller 

preget av at et mulig resultat av SAK-arbeidet kunne bli sammenslåing av de to institusjonene. For 

noen fagmiljøer gjorde det at det var liten vilje til å legge tid og ressurser i samarbeidet. Det kan være 

en hovedgrunn til at få av samarbeidsprosjektene har ført med seg mer langvarige 

samarbeidsforhold, etter det en kan vurdere nå. Innenfor noen fagområder (teknologi, biologi) er det 

imidlertid etablert gode samarbeidsforhold mellom de to institusjonene, både når det gjelder 

forskning og undervisningsprosjekter. 

Andre prioriteringer i utdanning og forskning, både nasjonalt og mer lokalt, gjorde også at 

samarbeidet mellom UiA og HiT ikke framsto som det mest formålstjenlige. En sterkere satsing på 

EU-finansiering, bygging av SFF, SFI og SFU, og andre fokuseringer på bygging av robuste og 

"framragende" fagmiljøer, gjorde at andre samarbeidspartnere kunne framstå som mer aktuelle for 

de to institusjonene. Det utviklet seg på noen områder en opplevelse av at dette var to miljøer som 

ikke bygget hverandre opp, men der det heller var preg av uenighet om faglige og organisatoriske 

prioriteringer, og at nærmere samarbeid ville kunne bli ressurstappende. 

Som UiA vurderer det må videre arbeid med samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon både ha et 

internt og et eksternt fokus. Innad i institusjonen er det behov for styrking av samarbeidsforhold 

mellom fagmiljøene, avklaring av arbeidsdeling og bedre konsentrasjon om noen fag- og 

forskningsmiljøer. Her må det bygges balanse mellom spissing og bredde. Utad må SAK-arbeidet 

legges bredere an, mot flere samarbeidende institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av 

nettbaserte studier, bygging av sentre for fremragende forskning, innovasjon og utdanning, og 

medvirkning i større programmer innenfor EU-finansiert forskning, krever alle tettere samarbeid 

mellom flere universiteter og høyskoler, i Norge og internasjonalt. 

SAK-prosjektet Internrevisjon, et samarbeid med UiS, UiN og HiB, er videreført i 2014. Det er 

gjennomført revisjon på områdene anskaffelser og internkontroll. SAK-prosjektet slik det var planlagt 

og tildelt midler til er med det fullført, og erfaringene skal evalueres våren 2015. 

Midler tildelt over kap. 281 

 4,5 mill. kr. til utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene 

Fakultet for teknologi og realfag vedtok i september 2014 fordelingen av midlene ut fra 

prosjektsøknader fra ingeniør- og teknologimiljøet. Investeringer i avansert utstyr er en lengre 

prosess, og anskaffelsesprosessene er satt i gang. Tiltaket er derfor ikke avsluttet. 

0,9 mill. kr. til insentivordning for kvinner i MNT-fag  

Insentivmidlene for kvinner i MNT-fag er tildelt som følge av to ansettelser av kvinnelig 

førsteamanuensis i matematikkmiljøet, samt en ansettelse av kvinnelig førsteamanuensis i 

ingeniørmiljøet. 

3 mill. kr. til etter- og videreutdanning for lærere i 2014 

UiA har fått tildelt 3 mill. kr over kap.281 til etter- og videreutdanning av lærere.  
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Viserektor for utdanning, dekanen for avd. for lærerutdanning og EVU-prosjektleder på fakultet for 

humaniora og pedagogikk har vært i dialog med fakultetene og kommet frem til at følgende etter- og 

videreutdanningstilbud vil bli tilbudt fra høsten 2015: 

Fakultet for kunstfag: 

 Sal og Scene (15 sp)      kr 350 000 

Fakultet for helse og idrett: 

 Mat og Helse (15+15 sp)      kr 600 000 

Fakultet for teknologi og realfag: 

 Naturfag for lærere (15 sp)     kr 350 000 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: 

 Engelsk for 1.-7. trinn (15+15 sp)    kr 600 000  

 Norsk samtidslitteratur og film i skolen (15 +15 sp)  kr 600 000 

 Ungdomstrinn i utvikling (jfr. føring i tildelingsbrevet)   kr 300 000 

Administrasjon av ordningen      kr 200 000  

Valg av emner er gjort med utgangspunkt i det KD har definert som satsingsområder gjennom 

«Kompetanse for kvalitet». Naturfag, Norsk, Mat og Helse samt Engelsk inngår her. 

Sal og Scene er valgt fordi det er et valgfag på ungdomstrinnet der det er behov for kvalifiserte 

lærere. 

Fakultetene har startet planleggingen av sine tilbud. Utviklingen av disse vil fortsette ut over våren 

2015. Tilbudene vil bli markedsført fra og med mars 2015 med søknadsfrist 1. juni. 

Alle emnene har planlagt oppstart høsten 2015. 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

Overordnet vurdering  

Universitetet bekrefter etter beste evne og overbevisning at 

- styret erkjenner sitt ansvar for at det foreligger forsvarlige systemer for internkontroll og 

risikostyring. 

- det foreligger tilfredstillende internkontrollsystem og risikovurderinger som er tilstrekkelige ut 

fra universitetets størrelse, kompleksitet og vesentlighet. 

- universitetet oppfyller kravene i Statens Økonomireglement §4 og §14 om styring og kontroll.  

 

Universitetet har ikke fått vesentlige merknader på dette området fra Riksrevisjonen i 2014. 

Internrevisjonsprosjektet (SAK-prosjekt i samarbeid med HiB, UiN og UiS) gjennomførte i november/ 

desember 2014 en revisjon av internkontroll ved alle universitetene. Rapporten fra denne 

gjennomgangen foreligger ikke ennå.  

 

Universitetet i Agder har gjennom internrevisjonsprosjektet gjort seg nyttige erfaringer med 

internrevisjon. Prosjektet nærmer seg slutten, men vi kan allerede nå se nytten av å ha en 

internrevisjon, og vi ser også stor gevinst ved å gjøre dette i samarbeid med andre. Prosjektet skal 
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evalueres i mars 2015, og UiA vil være innstilt på å fortsette samarbeidet om internrevisjon. Vi ser 

samtidig behov for å styrke forankringen av internrevisjonen i universitetsstyret, og vil komme med 

forslag til endringer i organiseringen. 

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet 

Overordnet mål for UiA er at "(…) likestilling skal prege organisasjonens struktur, strategi og kultur. 

UiA har som langsiktig mål å ha en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn innenfor alle enheter, 

stillingskategorier og verv. Dette omfatter både den faglige, den administrative og den tekniske siden 

ved virksomheten, og det omfatter studier så vel som ansatte."6 

Handlingsplanen for likestilling er i 2015 i sitt siste år, og er under revisjon. 

Forholdene knyttet til likestilling, diskriminering og tilgjengelighet ved UiA i 2014 følger UHRs mal for 

rapportering, og ligger som vedlegg til årsrapporten. 

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen  

Ved UiA er det ved årsskiftet 2014/2015 fire lærlinger i kontorfag (kontor- og administrasjonsfag) og 

én innenfor IKT-servicefag. Sistnevnte område har også fått tildelt ytterligere en lærling i budsjettet 

for 2015, slik at UiA totalt er oppe i 6 lærlinger (økning på 50 % fra 2013). 

UiA vil vurdere lærlinger på noen flere fagområder. Mest aktuelle er laboratoriefag, 

renholdsoperatører og andre driftsfag.  

Samfunnssikkerhet og beredskap  

UiA har en oppdatert og aktiv krisehåndteringsplan, bygget på generelle vurderinger. Arbeidet med å 

lage ROS-analyser startet i oktober 2014 og første del av dette arbeidet er planlagt ferdig innen 

utgangen av februar 2015. Ferdige ROS-analyser vil da danne grunnlag for videre arbeid og 

evaluering av kriseberedskapsplanen. Det er planlagt ny gjennomgang av eksisterende 

kriseberedskapsplanverk, ut i fra gjennomførte analyser, innen 1. juni 2015.  

Høsten 2014 ble det gjennomført en beredskapsøvelse og en varslingsøvelse ved Universitetet i 

Agder. Øvelsen ble gjennomført på lederseminaret (LES) i november. Varslingsøvelsen var ment å 

virke bevisstgjørende på aktuelle ledere og informere om alternative evakueringsmåter ved UiA. Det 

videre arbeid med implementering av varslingssystemet (UMS) vil videreføres til kommende øvelser i 

krisehåndtering. 

Redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen 

UiA har de siste årene jobbet med mange prosjekter for å forberede fremtidens administrasjon, men 

høsten 2013 så man nødvendigheten av å systematisere dette arbeidet. UiA etablerte fra januar 2014 

prosjektet "Optimalisering av administrative arbeidsprosesser", forkortet til smartere@uia.  

Målet for prosjektet har vært å utvikle og implementere en metodikk (smartere@uia) for å arbeide 

med prosessmodellering/arbeidsflytkartlegging av administrative prosesser. Metodikken skal gjøre 

UiA i stand til å være endringsdyktige, samt skape varig evne i hele organisasjonen til kontinuerlig 

forbedring. Ved å jobbe metodisk over tid skal det 

                                                           

6
 Handlingsplan for likestilling og integrering ved UiA 2012-2015. 
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 skapes en prosessorientert kultur for kontinuerlig forbedring, 

 frigjøres administrative ressurser, 

 kvaliteten på tjenester/ prosesser heves, 

 flere prosesser gjøres mer digitaliserte/ automatiserte. 

I tillegg til å utvikle og implementere metodikken, har prosjektet i 2014 gjennomført 

 informasjonsmøter med alle fakultet/avdelinger samt de ulike fagforaene, 

  opplæring av 8 ansatte som prosessveiledere, 

  prosessmodellering av 12 administrative arbeidsprosesser.  

Metodikken er enkel og visuell, deltakerne kommer raskt i gang med arbeidet og ser lett hvor i 

prosessen det er potensiale til forbedring. Erfaringen viser at metodikken kan brukes på både små og 

store prosesser. 

Kommentarer til 3 av prosessene vi har gjennomgått: 

 Innhenting og registrering av politiattester for studenter før praksis:  

Sentralisering av registrering og digitalisering av purrerutinen. Det anslås at vi har spart inn ca. ett 

ukesverk ved studiestart. En annen konsekvens er at vi så potensialet for digital innhenting av 

politiattestene, dette er meldt som en ekstern tidstyv. 

 Godkjenning av annen utdanning:  

Manuelle skjema og sending i internpost skal erstattes med digitalt skjema som behandles i 

elektronisk arbeidsflyt via sak-/arkivsystemet Public 360. 

 Utbetaling av timelønn: 

Manuell kontrakt og mye sending via posten skal erstattes med digitalt skjema som behandles i 

elektronisk arbeidsflyt via sak-/arkivsystemet Public 360. Behovet for en digital løsning, integrert med 

lønnssystemet, for registrering og anvisning av timelønnslister er identifisert. Her er det potensiale til 

å spare ca. 13 ukesverk per år. Resultatet er presentert for SAP-arbeidsutvalget i sektoren som mener 

man bør bruke metodikken felles i sektoren på andre prosesser knyttet til lønn/personal.  

Metodikken og arbeidet med å sikre arbeidet med kontinuerlig forbedring fortsetter. Fra 2015 skal 

smartere@uia ivaretas av en koordineringsansvarlig ved UiA. Evaluering viser at ansatte opplever 

dette som en hensiktsmessig måte å jobbe på. Gjennom involvering oppnås økt helhetsforståelse, 

alle bidrar til å identifisere og fjerne tidstyver og derigjennom bedre kvaliteten og effektivisere 

ressursbruken. Metodikken må innarbeides gradvis og både små og store tidstyver skal minimeres.    

UiA meldte inn 29 eksterne tidstyver via DIFIs innmeldingsskjema per 1. september. 

V. Vurdering av fremtidsutsikter 

Planer  

Universitetets plandokument består av en innledning med presentasjon av de viktigste utfordringene 

og satsingsområdene for 2015, en risikovurdering og en konkret tiltaksliste knyttet til universitetets 

strategi. De viktigste utfordringene vil styret arbeide særskilt med, og i denne innledningen er disse 
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strukturert etter ny målstruktur for sektoren presentert i "Orientering om forslag til statsbudsjettet 

2015 for universiteter og høyskoler".  

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
Sektormål 3: God tilgang til utdanning 
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Øke forskningsaktiviteten og – kvaliteten gjennom ekstern finansiering (sektormål 1) 

a) Deltakelse i Horisont 2020 

Deltakelse i Horisont 2020 vil fremme bygging og utvidelse av internasjonale forskernettverk, økt 

samarbeid med industrien, større muligheter for rekruttering internasjonalt, internasjonalt 

samarbeid om doktorgradsutdanning, flere publikasjoner sammen med internasjonale 

samarbeidspartnere, og dermed bidra til vitenskapelig kvalitet ved UiA. Det er nødvendig at UiAs 

ledelse på alle nivåer bidrar til å motivere og legge til rette for at fagmiljøene deltar i Horisont 2020. 

Mens fokuset ved UiA i FP7 var å mobilisere de miljøer som var mest klar for å delta (willing, able and 

ready), satser UiA på en bredere tilnærming i Horisont 2020, med forventning om at alle institutter 

bidrar.  Alle fakultetene skal identifisere forskningsmiljøene som har potensiale for å nå opp i 

Horisont 2020 og skal legge til rette for at disse lykkes. Ut fra fakultetenes identifisering, skal det 

konkretiseres mål på institusjonsnivå. 

Følgende tiltak er et ledd i UiAs interne mobiliseringsstrategi: Deltakelse i Horisont 2020 tas opp i 

ledermøtene på alle nivå, i universitetets og fakultetenes forskningsutvalg, og i Universitetsstyret. I 

2015 skal det diskuteres og vedtas flere insentivordninger i forhold til Horisont 2020, bl.a. endringer i 

budsjettmodellenes resultatbaserte forskningsdel. I forhold til den administrative organiseringen, har 

UiA i 2014 introdusert en modell med fakultetskontakter som skal gjøre det lettere for den enkelte 

forskeren å komme i kontakt med støtteapparatet og føre til tettere samarbeid mellom støtte på 

fakultetsnivå og fellesadministrasjonen.  I 2015 skal det interne støtteapparatet på UiA sentralt og i 

samarbeid med fakultetene videreutvikles. Et fokus vil være tettere samarbeid mellom 

forskningsadministrasjon og økonomiadministrasjonen. For å øke UiAs deltakelse i Horisont 2020 er 

det nødvendig at flere av forskningsmiljøene blir klare for å være partnere i EU-konsortia, utvikle sine 

internasjonale nettverk og utvikle større prosjekter. To tiltak er spesielt viktige i denne 

sammenhengen. For det første organiseringen i forskningsgrupper, som ble gjennomført på 

institusjonsnivå i 2013-2014, og som vil bidra til mer samarbeid internt. I det videre arbeidet vil det 

være fokus på at forskningsgruppene, per i dag er det 66, videreutvikles og bygges opp, og at 

gruppene legger en langsiktig plan for deltakelse i store eksterne prosjekter. For det andre skal det 

legges mer vekt på å rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til å utvikle 

større prosjekter.   

UiA jobber også med mobilisering i samarbeid med regionale aktører. I 2014 ble det opprettet en ny 

stilling i samarbeid med Sørlandets Sykehus HF og forskningsinstituttene Agderforskning og Teknova. 

I 2015 vil fokus være på å implementere samarbeidet og utvikle prosjektene der aktørene i 

felleskapet kan delta i Horisont 2020. UiA er også i tett dialog med Sørlandets Europakontor, som er 

et bindeledd mellom de akademiske miljøene på Sørlandet og bedriftene. Forskningsrådet (både 

regional kontaktperson og NCPere), Regionalt forskningsfond og Innovasjon Norge er også viktige 
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samarbeidspartnere for å mobilisere UiA-forskere internt og øke deltakelse i samarbeid med arbeid- 

og næringslivet.  

b) NFR, RFF og andre forskningsfinansieringskilder  

Gode forskningsmiljøer trenger tid og ressurser for å utvikle seg. Eksterne finansieringskilder – 

Horisont 2020, Forskningsrådet, regionale midler og midler fra industrien - er nødvendig for å øke 

forskningsaktiviteten, spesielt gjennom stipendiat og postdocstillinger, og stimulerer samtidig til 

samarbeid, nettverksbygging og kvalitetsutvikling. UiA ligger langt under gjennomsnitt av de norske 

universiteter når det gjelder å innhente ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Det arbeides 

systematisk med å utvikle søkerkompetanse og gode prosjektforslag som kan nå opp i nasjonal og 

internasjonal konkurranse. 

I tillegg til de tiltakene som retter seg mot Horisont 2020, kan følgende tiltak nevnes: Videreføring av 

den strategiske tildeling til fakultetene slik at vitenskapelig bemanning kan styrkes for å gi rom for 

søknader og arbeid med eksternt finansiert virksomhet. I 2015 skal det diskuteres på institusjons- og 

fakultetsnivå hvordan søknadsaktiviteten kan telle i regnskapet for forskningsproduksjon som 

grunnlag for beregning av forskningstid. Videreføring av prosjektutviklingsstøtte, som skal gi 

forskningsgrupper rom for å utvikle prosjekter. Den enkelte vitenskapelige ansatte må bli bevisst sitt 

ansvar til å hente inn eksterne midler. 

Øke gjennomstrømmingen i studiene (sektormål 1) 

A Bachelor- og masternivå 

Studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent har gått noe ned siden 2009 (fra 45,5 st.p. i 2009 til 

44,7 st.p. i 2014). Dette ble også påpekt i siste etatsstyringsmøte. Gjennomstrømming på normert tid 

ligger på under 50 % for både bachelorprogram, masterprogram og 4-årig lærerutdanning7. 

Kunnskapsministeren har lagt stor vekt på at institusjonene må arbeide med å øke 

gjennomstrømmingen. 

UiA har de siste årene arrangert ny og utsatt eksamen i forbindelse med ordinær eksamensperiode i 

påfølgende semester. Analyser indikerer at dette er en av årsakene til nedgangen i 

studiepoengproduksjonen siden 2009. Fra og med studieåret 2014-2015 går UiA tilbake til den 

tidligere ordningen med ny/utsatt eksamen innen midten av påfølgende semester. Det gjenstår å se 

hvilken innvirkning endringen har på studiepoengproduksjonen. 

B Ph.d.-nivå 

Siden UiA har blitt universitet, har UiA kontinuerlig utviklet sine doktorgradsprogrammer, og har per i 

dag fem programmer med fjorten spesialiseringer. I 2014 blir det avlagt 27 ph.d.‐grader ved UiA. 

Tilsvarende tall for 2013 var 18. Det strategiske målet er 30 kandidater i 2015.  

Selv om UiA har jobbet målrettet for å bygge opp kvaliteten i forskerutdanningen, har UiA 

utfordringer i forhold til gjennomstrømning. Utfordringen er i stor grad knyttet til doktorander som 

                                                           

7
 Som kommentert under avsnitt III. Årets aktiviteter og resultater beregner UiA gjennomføringstallene etter et 

noe annet grunnlag enn DBH gjør i KD-portalen. Tallene i KD-portalen er noe bedre enn disse 
gjennomstrømmingstallene, bl.a. beregner KD-portalen gjennomstrømmingen på normert tid på 
masterprogrammene ved UiA til 54 %. 
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begynte i oppstarten av UiAs ph.d.-programmer, der forskerutdanningen ikke var like systematisk 

som i dag. Det er iverksatt tiltak for at nye doktorander og doktorander på de nye programmene får 

en god start fra begynnelsen og et godt doktorgradsforløp som legger til rette for gjennomføring på 

normert tid.  

Tiltak som er i gang satt: UiS, UiN og UiA har i samarbeid utviklet et program for veilederopplæring, 

som ble gjennomført to ganger i 2014. Programmet er kontinuerlig under utvikling og vil bli 

gjennomført en gang i 2015. UiA har også satt større fokus på å sikre inntakskvaliteten på 

stipendiater og på at ph.d.-kandidatene blir tett integrert i forskningsgruppene fra starten. Dette 

innebærer både en nær fysisk lokalisering til forskningsgruppen, og en sterkere vekt på felles faglige 

aktiviteter. På flere fakulteter er det innført "90 % ‐ seminar", og fakultetene vurdere flere milepæler 

underveis. I de fakultære ph.d.‐utvalgene på UiA er det satt fokus på 

gjennomstrømningsproblematikken i forskerutdanningen og det er vedtatt å legge insentiver i 

budsjettmodellen for bedre gjennomstrømning fra 2016. Det vil likevel ta tid før tiltakene vil vise seg i 

statistikken.  

Ved forrige reakkreditering av kvalitetssikringssystemet pekte den sakkyndige komiteen på at 

kvalitetssikringsrutinene for ph.d.-studiene er mindre detaljerte enn på bachelor- og masternivå. UiA 

bør bl.a. utarbeide bedre rutiner for å følge opp progresjonen i ph.d.-kandidatenes arbeid.  

 

Kvalitetsutvikling og -sikring ved Universitetet i Agder (sektormål 1) 

a) Kvalitet gjennom samspill mellom forskning og utdanning  

Sammenhengen mellom forskning og utdanning bør synliggjøres på flere nivåer: 

 på institusjonsnivå, eksempelvis ved at toppsatsingsområdene også knyttes til studier, blant 

annet signatur- og bærebjelkestudiene  

 på fakultets- og instituttnivå, eksempelvis ved at studieprogrammenes profil i noen grad 

reflekteres i forskningsgruppenes arbeid 

 på studieprogramnivå, eksempelvis ved å relatere bachelor- og masteroppgaver til 

forskningsprosjekter  

 på emnenivå, eksempelvis ved at undervisning og pensum gjenspeiler både internasjonal, 

nasjonal og lokal forskning og ved bruk av undervisningsmetoder som gjennom forskning har 

vist seg å gi godt læringsutbytte (f.eks. enquiry i rettsvitenskap) 

Hvis UiA lykkes med bevisstgjøring og synliggjøring av sammenhengen mellom forskning og 

utdanning på alle nivåer, vil dette kunne bidra til at undervisning og forskning fremstår som 

likeverdige og integrerte oppgaver. For UiA, som et ungt universitet med stort fokus på 

profesjonsforskning og anvendt forskning, bør en slik kobling/synliggjøring kanskje være enklere å få 

til enn ved andre institusjoner med store grunnforskningsmiljøer.  

Styret har i forbindelse med studieporteføljegjennomgangen bedt om at sammenhengen mellom 

forskning og utdanning kartlegges. Dette arbeidet er påbegynt i 2014 og skal sluttføres i 2015. Flere 

tiltak er påbegynt og må videreutvikles for en tettere kobling. Det gjelder bl.a. obligatorisk 

bacheloroppgave, bruk av masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i 
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undervisningen, og integrering av masterstudenter og ph.d.-kandidater i forskningsgruppene. 

 

b) Systematisk arbeid med utvikling av kvalitet i studier og forskerutdanning 

UiAs kvalitetssikringssystem skal reakkrediteres, sannsynligvis i 2016. Det forventes at NOKUTs 

kriterier for evaluering av kvalitetssikringssystemene vil være endret til da, og at evalueringen vil ha 

tydelig fokus på programkvalitet. I forberedelsene til reakkrediteringen må det blant annet arbeides 

med å tydeliggjøre rollen som studieprogramleder. 

UiA vurderer løpende, blant annet med utgangspunkt i NOKUTs målsettinger, tiltak for å øke 

kvaliteten i utdanningene og forskerutdanningen. Tiltak for å øke studentenes egeninnsats vil være 

sentrale.  

Handelshøyskolen arbeider for å oppnå internasjonal akkreditering. Kvalitetssikringsrutiner er en 

sentral del av dette arbeidet. Erfaringer fra arbeidet for å oppnå internasjonal akkreditering vil være 

viktig i det videre arbeidet med å utvikle UiAs kvalitetssikringssystem mer generelt. 

Lederrekruttering og lederutvikling, herunder utdannings- og forskningsledelse 

(sektormål 1) 

UiA har gjennomført et program for forskningsledelse, og er i ferd med å utvikle et program i 

utdanningsledelse. Det skal gjennomføres et pilotprosjekt i programledelse i 2015 for signatur- og 

bærebjelkestudiene.  

Utdannings- og forskningsledelse, og sammenhengen mellom disse, vil være er sentralt i opplæringen 

for nye faglige ledere.  

Instituttlederne er sentrale i arbeidet med utdannings- og forskningsledelse. For at instituttlederne 

skal kunne ivareta disse oppgavene, må administrative oppgaver i størst mulig grad utføres av 

institutt- eller fakultetsadministrasjonen.  

Det vil bli satt i gang et lederopplæringsprogram for alle nye instituttledere og dekaner når disse 

tiltrer. 

UiA som regional utviklingsaktør (sektormål 2) 

UiA har i dag et utbredt samarbeid med nærings-, arbeids- og samfunnsliv. Det har vært et 

systematisk arbeid gjennom flere år for å være et relevant universitet for regionen, for å kunne ta 

noen relevante ledende nasjonale posisjoner og for å kunne bidra og bistå i internasjonalt samarbeid. 

UiA deltar i de aller fleste regionale utviklingsprosesser, blant annet fylkeskommunale FoU-strategier, 

innovasjonsplaner, kommunale næringsplaner og byutviklingsstrategier, bilaterale bedriftsprosjekter, 

klyngesamarbeid m.m. Når det gjelder det siste er UiA aktiv i regionens nettverk, ARENA-prosjekter 

og GCE-prosjekt. Både ved å delta i styrer og strategisk arbeid, men også på faglig side ved aktivt 

FoU-samarbeid i konkrete prosjekter. 

Det er stor bredde i UiAs deltagelse på den regionale arena, både faglige og i mer administrative 

samarbeidsprosjekter.  

UiA deltar aktivt i VRI (Virkemidler for regional utvikling, forsking og innovasjon), og har også en 

prosjektledelse innenfor energi og teknologi. VRI har som hovedmål å mobilisere til samarbeid 
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mellom bedrifter/bedriftsnettverk og akademia, og har vært en katalysator i å utvikle relasjoner 

mellom næringsliv og UiA.  

UiA har vært og er veileder for flere nærings-ph.d.-er i forskjellige fagfelt, som organisasjonsteori, 

prosessinnovasjon, materialteknologi og offshore teknologi. 

UiA har i 2014 fått fire stipendiater innen programmet Offentlig sektor ph.d. 

Universitetet har et bredt og betydelig samarbeid om utdanningstilbud rettet særskilt mot offentlig 

sektor og har formelle samarbeidsorganer med utdanningssektoren (Faggruppe for utdanning), 

helsesektoren (Overordnet samarbeidsorgan OSO mellom UiA, SSHF og kommunene ), 

velferdssektoren (Praxis-sør) og NAV. I disse organene er det stort fokus på å kartlegge og drøfte 

tiltak for å møte offentlig sektors behov for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og etter- og 

videreutdanning.  Gjennom Kompetansetorget er det lagt til rette for at arbeids- og næringslivet kan 

etablere samarbeid med studenter om prosjekter knyttet til bachelor - eller masteroppgaver.  

Profesjonsutdanning og –forskning (sektormål 2) 

Profesjonsfagene er sentrale i UiAs profil. Sammen med Universitetet i Stavanger (UiS) og 

Universitetet i Nordland (UiN) satser UiA på å ta en nasjonal posisjon i utdanning til og forskning på 

velferdsprofesjoner. Universitetsnettverket med de tre universitetene etablerte i september 2014 en 

egen forskerskole innenfor "profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og 

utdanning" (PROFRES). I 2015 vil det arbeides med å gi de første stipendiatene på programmet et 

godt første år i forskerskolen. 

Universitetsstyret har satset på profesjonsforskning med å bruke flere stipendiatstillinger på dette 

området, i tillegg til stillingene som har vært øremerket. UiA har etablert en intern møteplass innen 

profesjonsforskning, Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett). Her er også forskere fra 

Sørlandet Sykehus HF, Sørlandets kompetansesenter (Statped) og kommunene invitert. Målet er å 

utvikle et sterkt forskningsmiljø på tvers av profesjonsutdanningene. Nettverket skal stimulere til 

forskning av god kvalitet, internasjonalt samarbeid og økt publisering 

Det er startet et arbeid for økt samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA. Det 

foreligger en skisse til et treårig prosjekt (Profund) organisert på tilsvarende måte som Pronett. Et av 

målene er å se fag og profesjon i sammenheng og utnytte synergieffekter. 

For GLU og BLU er det organisert en systematisk nasjonal følgeforskning for å bidra til systematisk 

arbeid med implementering av de nye rammeplanene, med tanke på høyest mulig kvalitet i 

utdanningene. 

Videre arbeid med studieporteføljegjennomgang – herunder hvordan og på hvilken måte 

en kan samarbeide med andre aktører i sektoren, kvalitet og effektivisering (sektormål 1) 

I 2012 resulterte porteføljegjennomgangen i at styret pekte ut signatur- og bærebjelkestudier. Videre 

ble det fremmet forslag om nedlegging av noen små studier og om å vurdere samlokalisering av 

studier som tilbys på begge campuser. 

I 2015 skal det arbeides videre med utvikling av studieporteføljen blant annet i lys av den nasjonale 

debatten om strukturendringer. En del av dette arbeidet vil være å kartlegge sammenhengen mellom 

utdanning og forskning.  Videre skal det arbeides med implementering av vedtatte endringer. 
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Nasjonalt ledende miljøer 

a) Lærerutdanningene (sektormål 1) 

Universitetet i Agder vil ta en nasjonal rolle når det gjelder lærerutdanning. UiA har i dag meget stor 

bredde i sine lærerutdanningstilbud: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning 1-7, 

femårig Grunnskolelærerutdanning 1-7, Grunnskolelærerutdanning 5-10, femårig 

Grunnskolelærerutdanning 5-10, Faglærerutdanning i musikk, Faglærerutdanning i drama, 

Lektorutdanning for trinn 8-13, Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere og Praktisk-

pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere. I tillegg tilbys emner innen faglærerutdanning for 

tospråklige. Høsten 2015 settes det i gang Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) i 

samarbeid med Universitetet i Nordland. UiA har god søkning til sine lærerutdanninger. 

Grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen er definert som bærebjelkestudier, 

og den nye lektorutdanningen bør få samme status. UiA vil fortsatt utnytte de faglige fortrinn som 

matrisemodellen kan gi. 

Bredden i tilbudene gir positiv synergieffekt og et godt grunnlag for variert kompetanseoppbygging i 

relevante fag og forskningsområder. Som stor lærerutdanningsinstitusjon vil UiA satse målrettet på 

videreutvikling av faglig og pedagogisk kvalitet i tett samarbeid med praksisinstitusjonene i regionen. 

UiA har sterke fag- og forskningsmiljøer knyttet til alle lærerutdanningsfagene, særlig innenfor 

matematikk, der universitetet i 2013 fikk Senter for fremragende utdanning, MatRIC - Centre for 

Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). 

UiA ønsker å opprettholde stor bredde i tilbudene om lærerutdanning, og har som mål å øke antall 

studieplasser særlig på de femårige mastertilbudene. En vesentlig økning i antall studieplasser kan 

vanskelig skje uten tilføring av nye ressurser. Det kan også gi utfordringer m.h.t. praksisplasser. 

UiA deltar aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning av lærere: Kompetanse 

for kvalitet, Ungdomstrinn i utvikling/Skolebasert kompetanseutvikling, Kompetanse for mangfold 

(fra 2016) og Kompetanse for fremtidens barnehage. 

b) Andre satsinger, herunder MatRIC, SFI-søknadene, Sørlandslab, Norcowe (Sektormål 4: 

solide fagmiljøer) 

Universitetet har i tillegg til lærerutdanningene utpekt sykepleierutdanningen, ingeniørutdanningen 

og økonomiutdanningene som bærebjelkestudier. I 2015 vil det bli økt fokus på å utvikle relevante 

forskningsområder innen disse fagfeltene. Dette gjelder også signaturstudiene mekatronikk og 

utøvende rytmisk musikk. 

UiA har per i dag følgende satsinger innenfor forskning: 

- Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) 

- Senter for e-helse 

- Multimodalitet og kulturendring 

Universitetets strategiplan sier at UiA i 2015 skal ha tre etablerte forskningsgrupper som er godt 

kvalifiserte for søknader om status innenfor NFRs senterordninger. Videre sier strategiplanen at det 

er et mål at UiA har minst tre fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor 

NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning. Per i dag har UiA et Senter for 

fremragende utdanning (SFU) innen matematikklæring, MatRIC.  UiA er også partner i et 
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Forskningssenter for miljøvennlig energi innen offshore vindenergi, NORCOWE. I 2014 var UiA med i 

to søknader om Senter for forskningsbasert innovasjon, ett innen offshore mekatronikk, som UiA 

leder, og ett innen innovasjon i reiseliv, der UiA er partner. Senteret «"SFI Offshore Mechatronics" 

som UiA leder, ble innvilget i høst 2014. Senteret består av flere bedrifter med sterk regional 

tilknytning, blant annet National Oilwell Varco, MH Wirth og Cameron, samt flere nasjonale og 

internasjonale FoU-institusjoner, som NTNU, Aalborg Universitet, Teknova, Høgskolen i Ålesund og 

Aachen Universitet. SFIen har søkt om et budsjett på til sammen 192 mill. kroner. I april 2015 vil den 

endelige avtalen signeres med Norges Forskningsråd. To miljøer ved UiA forbereder seg til utlysning 

av Senter for fremragende forskning (SFF). Det gjelder UiAs satsingsområde Senter for integrert 

krisehåndtering (CIEM) og Center for Coastal Research (CCR), som er etablert i samarbeid med 

Havforskningsinstituttet/ Flødevigen.  

I samarbeid med næringslivet, blant annet noen av verdens fremste teknologibedrifter, har UiA 

utarbeidet konkrete faglige og økonomiske planer for et senter for teknologiutvikling, 

teknologikvalifisering og pilottesting av ny og innovativ teknologi. Senteret, som foreløpig har fått 

navnet  Mechatronics Innovation Lab (MIL), og tidligere ble kalt Sørlandslab, har fokus på 

mekatronikk der UiA har en ledende faglig posisjon i Norge. Teknologi for fremtidens næringsliv står 

sentralt i planene. Det legges opp til at MIL skal være en del av UiA, samtidig som det skal være et 

tett samarbeid med næringslivet. MIL vil være en viktig basis for langsiktig industriell forsking med 

delfinansiering fra større programmer i Norges forskningsråd som SFF, SFI, FME og veikart for 

nasjonal forskningsinfrastruktur. Med sitt tette samarbeid med næringslivet vil MIL være et spesielt 

godt utgangspunkt for å få finansiering fra Horisont 2020. Det er imidlertid et stort behov for 

utstyrsinvesteringer i oppstartsfasen, og det trengs ekstra investeringsmidler utover 

forskningsfinansiering og forventet støtte fra næringslivet. Universitetsstyret behandlet MIL i 

styresak S 106/13 og S 57/14, og gjorde vedtak om å fortsette arbeidet i tråd med fremlagte planer. 

Dersom nødvendig finansiering kommer på plass, kan det være mulig å ha ferdig et første byggetrinn 

medio 2016. 

Det digitale universitet (alle sektormål, særlig 1, 3 og 4) 

UiA vil fortsatt satse på prosjektet Det digitale universitet som startet i 2012. 

Viktige satsningsområder i 2015 vil være: 

• Storskala implementering av digital eksamen.  

• Bruk av digitale verktøy i utvikling og kvalitetssikring av studiene.  

• Oppstart av systematisk gjennomgang av emner med fokus på sammenheng mellom fleksible og 

varierte lærings- og evalueringsformer.  

• Videreutvikling av infrastruktur, herunder å legge til rette for selvbetjente opptak til bruk i 

undervisning (flipped classroom, blended learning). 

• ADILA-prosjektet (Agder Digital Learning Arena ): en felles organisering av de 

stipendiatstillingene som styret har tildelt for å forske på digital læring på universitetet, sammen 

med andre aktuelle stipendiater på fakultetene. 

Overordnet risikovurdering 

2015 er siste året for gjeldende strategiplan ved UiA, og siste året for det nåværende 

universitetsstyret og rektoratet, og også for deler av den administrative ledelsen ved institusjonen. 

Samtidig vil det skje strukturelle endringer i UH-sektoren, og finansieringssystemet for institusjonene 
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er til vurdering. Den usikre økonomiske situasjonen globalt, med usikre utsikter ikke minst for 

oljeindustrien og offshoreknyttede næringer, gjør også at prognoser for studenttilstrømming og 

eksternfinansiering av oppgaver innenfor flere fagområder bærer preg av en mer avventende 

holdning enn på lenge. Alle disse forholdene er blant faktorene som på mange måter gjør utviklingen 

i 2015 og årene framover preget av usikkerhet. 

Interne forhold ved UiA 

UiA er et universitet som både profilerer seg som et profesjonsuniversitet, med vekt på de store 

utdanningsområdene lærerutdanning (skole/barnehage), helse- og sosialfag, teknologi og økonomi-/ 

administrasjonsfag, og som breddeuniversitet, med en stor portefølje av både yrkesrettede og 

disiplinorienterte studieprogram og fagmiljøer. Uten at en kan hevde det er særegent for UiA, vil en 

slik delt profilering innebære en institusjon med internt konkurrerende målsettinger og 

prioriteringer. Det medfører ledelsesutfordringer, og kan innebære at organisasjonens fokus endres 

når nye personer går inn i styre og ledelse.  

Internt vil derfor mulighetene for å ta beslutninger som deler av institusjonen kan være uenig i kunne 

begrense gjennomføringsevnen mot målsettingene som er satt i universitetets strategiske planer. 

Konsentrasjon om noen studieprogrammer og noen spissede områder vil alltid være vanskelig å 

gjennomføre. Balansen mellom det å ta nødvendige grep når det gjelder satsingsområder og 

prioriteringer, og det å tenke langsiktig og påta seg ansvaret for utsatte fagområder i perioder der 

studentinteressen er svak, er utfordrende for alle institusjoner. 

UiA har et høyt antall studenter per faglig ansatte, høyest av universitetene i Norge, og det dobbelte 

av hva de gamle universitetene har. Dette er kanskje den største utfordringen universitetet står 

overfor. Det innebærer en høy undervisningsmengde for personalet, kan føre til misnøye blant 

studentene når det gjelder faglig oppfølging, og innebærer også mindre tidsressurser til forskning og 

utviklingsarbeid. 

En styrking av forholdet mellom undervisning, utdanningene og forskningen krever at det er aktive 

forskningsmiljøer på de store utdanningsområdene. Det er en stor oppgave å bygge opp 

forskningskompetanse og forskningskultur innenfor utdanningene som i liten grad hadde en slik 

kultur før høyskolefusjonene i 1994. I de 20 årene som er gått har det allikevel skjedd veldig mye når 

det gjelder formell faglig kompetanse og FoU-aktivitet også på disse fagområdene. Bygging av 

sterkere knyttinger mellom utdanningene og forskningen kan imidlertid også ha bedre forutsetninger 

for å lykkes på fagområdene som har tradisjoner for å legge vekt på undervisning.  

Eksterne forhold 

Det vil allikevel i vesentlig grad være de ytre rammebetingelsene, som universitetet selv har 

begrenset innflytelse på, som legger grunnlaget for hvordan institusjonen kan utvikle seg. 

Målsettingene kan bare nås dersom det er grunnlag for det økonomisk, politisk og strukturelt. 

UH-sektoren er i strukturell endring i Norge. UiA har bestemt seg for å fortsette som egen institusjon, 

ikke gå inn for fusjoner med andre universiteter eller høyskoler i denne fasen. Det kan innebære 

store endringer i konkurransesituasjonen i sektoren, der det blir store institusjoner både geografisk 

og faglig nær som UiA må konkurrere med når det gjelder studenter og faglige ressurser. På det 

nåværende tidspunktet vet vi ikke hvilke sammenslåinger av institusjoner som vil skje de nærmeste 

årene. Vi vet heller ikke hva slike fusjoner konkret vil bety for konkurransesituasjonen mellom 
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institusjonene. UiA har tro på at universitetet fortsatt vil utvikle kvalitet i studier og i forskning, og 

slik sett fortsette å være en viktig utdannings- og forskningsinstitusjon, med godt omdømme. 

Mer usikkerhet enn til hva strukturendringene i sektoren vil føre til knytter seg til den økonomiske 

utviklingen nasjonalt og internasjonalt. UiA bygger mye av sin utviklingsstrategi på et nært samarbeid 

med arbeidsliv og offentlig sektor. En svakere økonomisk utvikling kan føre til at viljen og evnen til å 

utvikle dette samarbeidet mellom akademia og arbeidsliv kan svekkes.   Det kan også få betydning 

for studenttilstrømmingen på viktige utdanningsområder, ikke minst teknologiutdanninger og 

økonomi-/ administrasjonsfag. 

I tillegg til at den økonomiske utviklingen setter rammer for ekstern forskningsfinansiering, er 

selvsagt også konkurransen mellom institusjonene avgjørende for om UiA vil lykkes i å få en større 

andel eksternt finansiert virksomhet.  

Hvordan UiA forholder seg til risikomomenter 

Mange av forholdene som kan skape usikkerhet for institusjonen er trekk som må vurderes som 

daglige utfordringer for en akademisk institusjon.  

Så vel kostnadselementer som budsjettstyrende faktorer endrer seg i UH-sektoren, hele tiden. UiA 

har utviklet en fleksibel budsjettmodell, som på en robust måte har vist seg i stand til å håndtere 

endringer i faktorene som påvirker økonomiske rammer universitetet må forholde seg til. 

Svingninger i studentsammensetningen og i samlet studenttall, i forskningspublisering og i graden av 

ekstern finansiering kan innenfor begrensede utslag håndteres godt.  

Budsjett 2015 

Universitetets budsjett for 2015 er presentert under: 

 

 

2014 2015

Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett nominell % Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 57 461 252             3 984 858         6,9 % 61 446 110               

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 94 315 456             8 739 066         9,3 % 103 054 522             

Fakultet for humaniora og pedagogikk 122 612 826           4 456 115         3,6 % 127 068 941             

Fakultet for kunstfag 52 018 974             6 264 305         12,0 % 58 283 279               

Fakultet for teknologi og realfag 159 927 533           10 117 445       6,3 % 170 044 978             

Fakultet for samfunnsvitenskapelige fag 61 187 589             5 287 851         8,6 % 66 475 440               

Sum fakultetene 547 523 630           38 849 640       7,1 % 586 373 270             

Universitetsbiblioteket 26 720 458             1 489 832         5,6 % 28 210 290               

Avdeling for lærerutdanning 39 122 148             4 796 852         12,3 % 43 919 000               

Fellesadministrasjonen 170 371 777           6 640 708         3,9 % 177 012 485             

Sum fellestjenestene 236 214 383           12 927 392       5,5 % 249 141 775             

Styret inkl. strategiske avsetninger 42 616 900             -13 811 900      -32,4 % 28 805 000               

Ledelsen, rektor, direktør 40 906 049             1 884 576         4,6 % 42 790 625               

Sum styret/ledelsen 83 522 949             -11 927 324      -14,3 % 71 595 625               

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 206 093 501           3 445 497         1,7 % 209 538 998             

Ufordelt                          2 204 332         0,0 % 2 204 332                 

Sum budsjettansvarsområdene 1 073 354 463      45 499 537     4,2 % 1 118 854 000        

Endring 2014 - 2015
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UiA har en budsjettmodell som i stor grad er løsrevet fra KDs modell, men likevel vektlegger både 

KDs og UiAs strategiske prioriteringer. Som en del av budsjettmodellen har UiA en strategisk modul 

som fordeler ut fra strategiske prioriteringer. 

Strategiske tildelinger 2015:

 

Utdanningskapasitet 

UiA mener institusjonen kan øke med 210 studieplasser fra høsten 2015, forutsatt 60/40-finansiering 

fra departementet. Spesifiseringen av studieplassene er lagt i vedlegg.  

Større investeringsprosjekter 

Universitetet arbeider med følgende større investeringsprosjekter: 

- Bygging av Mechatronic Innovation Lab (Sørlandslab), campus Grimstad. Bygges og eies av 

Ugland Eiendom AS. Første byggetrinn ca 1400 + evt. 900 kvm. Ferdigstillelse planlagt ultimo 

2016.  

- Utvidelse av bygg I til kontorer, campus Kristiansand. Bygges og eies av Statsbygg. Utvides 220 

kvm. Ferdigstillelse planlagt september 2015 

- Bygging av galleribygg, campus Kristiansand. Bygges og eies av Statsbygg. Ca 250 kvm. 

Ferdigstillelse ikke planlagt. 

- Utvidelse av bygg 46 til undervisning, campus Kristiansand. Bygges og eies av Statsbygg. Ca 550 

kvm (auditoriekapasitet på totalt ca 350 studenter). Ferdigstillelse ikke planlagt. 

- Utvidelse av studentkantine (bygg D), campus Kristiansand. Bygges og eies av Statsbygg. Ca 

300 kvm. Ferdigstillelse ikke planlagt.  

Igangsetting vil avhenge av pris/finansiering og godkjenning fra KD. Alle prosjektene vurderes som 

kurantprosjekter. 

  

Beløp 2015 Kommentar

Fakultetene Strategisk grunnbevilgning 23 000 000   Prioriteres av fakultetene med enkelte fokusområder

Særskilt begrunnede tildelinger 11 336 000   Strategiske toppsatsinger, signaturstudier og SFU

Sum fakulteter 34 336 000   

Fellestjenester Utdanning 6 357 000     EVU, lærerutdanninger, profesjonsutd.

Forskning 10 350 000   Profesjonsforskning, EU, BOA, publiseringer

Samfunnsutvikling 6 310 000     Samfunnsansvar, regionale prosjekter, formidling

Org.kultur og infrastruktur 16 238 000   Digitalisering (undervisning/eksamen), infrastruktur, likestilling

Sum fellestjenester 39 255 000   
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VI. Årsregnskap 
Universitetets årsregnskap for 2014 er behandlet som egen sak av universitetsstyret. 

 



 
 

Side 1 av 2 

LEDELSESKOMMENTAR TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 
 

Formål 

Universitetet i Agder er et universitet underlagt Kunnskapsdepartementet, og formålet er utdanning, 

forskning og formidling. 

 

Vurdering av institusjonens drift i perioden 

Inntekter fra bevilgninger er økt i resultatregnskapet. Dette skyldes økt rammetildeling. Tilskudd fra 

NFR/RFF er høyere enn i tilsvarende periode i 2013. Netto bidrags- og oppdragsaktivitet har gått 

ned, men dette skyldes i stor grad en omklassifisering fra BOA til salgsinntekter. 

 

Lønnskostnadene har økt noe. Dette skyldes i hovedsak lønnsoppgjør, men også en liten økning i 

antall ansatte.  

 

Bekreftelse  

Det bekreftes at regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, 

rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Det bekreftes videre at 

regnskapet er avlagt i samsvar med de statlige regnskapsstandardene. Universitetet følger 

grunnkontorammen fra KD.  

 

 

Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 

Regnskapet viser små avvik ifht budsjett. Størst avvik finner vi på kostnadssiden, hvor 

lønnskostnader og andre driftskostnader er blitt lavere enn forventet. Dette skyldes i stor grad 

forsinkede tilsettinger, utsatte prosjekter, samt lavere strøm/husleiekostnader enn forventet. 

  

 

Utviklingen i avsetninger for BFV og tilskudd 

Styret er kjent med avsetningene for fremtidige forpliktelser. Endringene i disse avsetningene (note 

15) fra 2013 er i hovedsak: 

 

31.12.2014 31.12.2013 Endring

Disponeringer ved budsjettansvarsområdene 146 624 512 123 773 364 22 851 148

Styrets fond 69 570 867 59 191 513 10 379 354

Udisponert av budsjettansvarsområdene 7 294 112 -2 127 779 9 421 891

Udisponert styret/ikke fordelte midler 15 316 223 9 695 965 5 620 259

Sum Kunnskapsdepartementet 238 805 714 190 533 062 48 272 652

Ordinær driftsbevilgning for senere perioder 0 0 0

Andre dep. 0 0 0

NFR/RFF 11 163 264 10 347 390 815 874

Andre bidragsytere 22 925 884 26 780 227 -3 854 343

Gaver og gaveforsterkning 18 578 299 23 519 497 -4 941 198

Totalsum 291 473 161 251 180 176 40 292 986  
 

Avsetning for forpliktelser er i 2014 økt med 40,29 mill kr siden 31.12.2013.  

 



























































































Utdanningsinstitusjon:   UNIVERSITETET I AGDER________________________________________________ 
Overordnede spørsmål , jf. den strategiske delen av Rapport og planer (2014-2015). Spørsmålene besvares kort.   

1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med høsten 2015, gitt 60/40 finansiering fra departementet, men innenfor dagens  øvrige rammebetingelser og infrastruktur? 
Svar spm 1: UiA vil kunne øke med 210 studieplasser høsten 2015 

2. Hvilke begrensende faktorer står institusjonen særlig overfor som hindrer vekst (kan spesifiseres på utdanningsprogram ved behov)? 
Svar spm 2: UiA kan håndtere vekst i denne størrelseorden uten spesielle problemer 

3.  Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å prioritere spesielt av strategiske årsaker eller for å rendyrke en faglig profil? 
Svar spm 3: UiA ønsker primært frie studieplasser som kan brukes strategisk ut fra blant annet søkning våren 2015 

4.  Er det særskilte studieprogrammer som institusjonen ønsker å bygge ned eller avvikle av samme årsaker? 
 Svar spm 4: I forbindelse med porteføljegjennomgang 2014 har styret omfordelt studieplasser til fakultetene og vedtatt om nedlegging av fire studieprogram :     

 * fransk, bachelorprogram. Årsstudium i fransk opprettholdes 
 * tysk, bachelorprogram. Årsstudium i tysk opprettholdes 
 * kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram. Årsstudium i musikk opprettholdes 
 * music management, masterprogram 

Utdanningsområder Utdanninger 

Opptak 
høst 2014 
(antall 
st.plasser) 

Planlagt 
opptak høst 
2015 (antall 
st.plasser) 

Muligheter for 
økning i 
opptakskapasitet 
høst 2015? 

     Antall Antall Ca. antall 
 

  
      

 Helse- og sosialfag Samlet 105 115 35 
 hvorav: 

 
      

 
 

Vernepleier 30 30 10 
 

 
Masterprogram i psykisk helsearbeid 25 25 10 Utvide med en spesialisering i rus- og avhengighetsproblematikk.  

 
Sosialt arbeid, bachelor  50 60 15 

 
 

 (spesifisér studietilbud ved behov)       
 Lærerutdanning Samlet 0 0 0 Mulighet for økt opptak til lærerutdanninger blir vurdert på nytt fra h 2016 

hvorav: 
 

      
 

  
      

 
  

      
 

 
 (spesifisér studietilbud ved behov)       

 Realfag og teknologiske fag Samlet 315 305 135 
 hvorav: Ingeniør bygg, bachelorprogram 75 75 15 15 nye studieplasser til desentralisert/fleksibelt utdanningsløp 

 
Ingeniør data, bachelorprogram 40 40 40 40 nye studieplasser 

 
Ingeniør elektronikk, bachelorprogram 20 20 20 20 nye studieplasser 

 
Ingeniør fornybar energi, bachelorprogram 75 75 15 15 nye studieplasser til desentralisert/fleksibelt utdanningsløp 

 
Ingeniør maskin, bachelorprogram 75 75 15 15 nye studieplasser til desentralisert/fleksibelt utdanningsløp 

 
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig master 10 10 20 10 nye studieplasser 

 
Multimedia and Educational Technology, master 20 10 10 Nytt studium høst 2014. Midlertidig omdisponering for første opptak. 

  
      

 Andre fag Samlet 120 120 40 
 hvorav: 

 
      

 

 
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, femårig master 100 100 30 

 
 

Masterprogram i pedagogikk 20 20 10 
 Totalt 

 
540 540 210  
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Rapport 2014 for Universitetet i Agder  
Universitetets årsrapport er en melding utformet etter Kunnskapsdepartementets mal for denne 

rapporteringen. Dette vedlegget til årsrapporten er en utdyping av status ved årsskiftet, etter 

universitetsstyrets virksomhetsmål knyttet til strategidokumentet for 2010 – 2015.  

Status pr 31. desember 2014 på punktene styret ved Universitetet i Agder særlig har fokusert på 

1. Ekstern finansiering   

I begynnelsen av 2014 ble det sendt 2 SFI-søknader, en der UiA var med som partner og en 

som UiA leder. Senteret «"SFI Offshore Mechatronics" som UiA leder, ble innvilget i høst 

2014. Senteret består av flere bedrifter med hovedvekt på regional tilknytning, blant annet 

National Oilwell Varco, MH Wirth og Cameron, samt flere nasjonale og internasjonale FoU-

institusjoner, som NTNU, Aalborg Universitet, Teknova, Høgskolen i Ålesund og Aachen 

Universitet. SFI’en har søkt om et budsjett på til sammen 192 mill. kroner. I april 2015 vil den 

endelige avtalen signeres med Norges Forskningsråd. I tillegg til dette fikk UiA innvilget flere 

NFR-prosjekt. Det ble sendt 15 søknader til Horisont 2020 i 2014. Av disse er hittil én 

innvilget (innen IKT/ sikkerhet), flere er avslått og UiA venter fortsatt på svar for noen. UiA 

har sendt to søknader til ERC (Consolidator grant), som begge to gikk videre til intervju. UiA 

har jobbet med å skape større og robuste forskningsmiljøer internt med etablering og 

videreutvikling av forskningsgrupper. Det har også vært fokus på mer langsiktighet i forhold 

til prosjektutvikling og søknadsskriving, og videreutvikling av forskningsadministrasjonen 

gjennom tettere samarbeid mellom fakultetenes administrasjon og fellesadministrasjon. Det 

ble gjennomført flere seminarer og workshops om H2020 og utvikling og skriving av 

søknader. I høst 2014 vedtok styret å satse målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 

2020 og andre viktige nasjonale og internasjonale programmer med strategisk betydning for 

UiAs fagområder. 

2. Profesjonsutdanning og profesjonsforskning i nettverk  

I september 2014 ble PROFRES, en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær 

forskning på områdene helse, velferd og utdanning, etablert. Forskerskolen ble initiert fra 

de tre universitetene UiN, UiS og UiA. I tillegg er det per i dag syv høyskoler og tre 

forskningsinstitutter som har avtale med og kandidater i forskerskolen. Planlagt antall ph.d.-

kandidater i skolen er 35.  

 

UiA har også et internt nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) med formål å 

stimulere til forskning på området som er relevante for velferdsstatens profesjoner. 

Nettverket har per i dag 66 medlemmer, som kommer fra alle fakulteter ved UiA, og eksterne 

medlemmer fra SSHF og Agderforskning. I 2014 ble det gjennomført syv seminarer i regi av 

Pronett, med både interne og eksterne deltakere. Det ble også rekruttert en professor II til 

nettverket i 2014, som skal være en ressurs for hele nettverket. Andre aktiviteter omfatter 

utvikling av søknader til Norges forskningsråd og samarbeid om ph.d.-kurs. 

 

Universitetet i Agder fått tildelt stipendiatstillinger øremerket for profesjonsforskning, og i 

tillegg er det flere andre stipendiater ved UiA som arbeider med problemstillinger av 
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relevans for profesjonsforskning. I regi av Pronett ble det opprettet et stipendiatutvalg for 

profesjonsforskning i 2014, der alle stipendiatene som jobber med profesjonsforskning 

møtes for å legge fram prosjekter og få tilbakemeldinger fra både andre stipendiater og faglig 

ansatte.  

 

Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Nordland (UiN) har gått sammen om å utvikle en 

fleksibel arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (ABLU) med 80 studieplasser for 

barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehager med oppstart høsten 2015. ABLU er 

et deltidsstudium som går over fire år der studenten må være i ansatt i en barnehage under 

studiet. Studiet vil være delvis nettbasert og samlingsbasert. 

 

3. Lærersatsing 

Søkningen til UiAs lærerutdanninger er god også i 2014. Den nye lektorutdanningen for 

trinnene 8-13 har noe varierende, men gjennomgående tilfredsstillende, søkning. Gjennom 

denne satsningen og satsningen på de femårige grunnskolelærerutdanningene har UiA et 

godt grunnlag for videre arbeid med realisering av regjeringens satsning på innføring av 

masterutdanning for grunnskolelærere innen 2017.  

 

4. Senter for fremragende utdanning – MatRIC   

Universitetet ble i november 2013 tildelt Senter for fremragende utdanning i matematikk 

(MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). 

Oppstartskonferanse ble avholdt på Gardermoen 12. mars 2014, og senteret har hatt stor 

aktivitet i 2014. Samarbeidspartnere er NTNU, NMBU og Matematikksenteret. 

 

5. «Sørlandslab»/ Mechatronic Innovation Lab (MIL) og forskningsinnsats innen MNT-fag  

Universitetet i Agder i samarbeid med NODE-klyngen og andre næringsklynger har tatt 

initiativet til å etablere et nasjonalt senter for forskning, utvikling og innovasjon samlokalisert 

med Fakultet for teknologi og realfag i Grimstad. Konseptet for senteret som har 

arbeidstittelen Mechatronic Innovation Lab (MIL), er å samlokalisere industriens FoU- og 

innovasjonsaktiviteter med universitetets undervisning og forskning. Et sentralt element er 

felles test- og laboratoriefasiliteter for forskning og for utvikling og testing av ny teknologi og 

nye produkter.  

 

MIL er en prioritert satsing i det regjeringsoppnevnte Sørlandsutvalget, og det er allerede 

flere bedrifter som har gitt tilsagn om å bidra økonomisk. 

 

6. Internasjonal akkreditering av Handelshøyskolen 

Arbeidet går ihht framdriftsplan. Handelshøyskolen har vært i dialog med to store 

internasjonale organisasjoner som gir akkreditering (The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB) og European Foundation for Management Development 

(EQUIS)) og deltok på to seminarer i april og mai for å lære mer om akkrediteringsprosessen. 

Handelshøyskolen har kommet fram til at man i første omgang ønsker å søke om 

akkreditering i AACSB. I juni ble en første søknad (“Eligibility” søknad) sendt til The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Her vurderer organisasjonen 

om UiA er kvalifisert til å søke om akkreditering. «Eligibility» søknaden ble godkjent i august. 
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Handelshøyskolen er nå i gang med å utarbeide hovedsøknaden. Samtidig er 

Handelshøyskolen i gang med å identifisere og gjennomføre kvalitetsforbedringer som bør på 

plass før akkreditering kan gis. Søknad om EQUIS-akkreditering vil man komme tilbake til.  

 

7. Studieporteføljegjennomgangen fullføres  

Styret behandlet i juni de avsluttende rapportene fra fakultetene og Avdeling for 

lærerutdanning, og ba da om å få seg forelagt forslag til nedlegging av studier. Styret vedtok i 

november å legge ned følgende studier:  Bachelorprogram i tysk og fransk (årsstudiene 

opprettholdes), bachelorprogram i kunstfag med fordypning i musikk (årsstudium i musikk 

opprettholdes), masterprogram i music management (elementer av studiet vil videreføres 

som del av masterprogram i utøvende rytmisk musikk). I tillegg vedtok styret å samlokalisere 

grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 i Kristiansand fra 2017.  

 

8. Samspill mellom forskning og utdanning 

UiA jobbet med etablering og videreutvikling av forskningsgrupper i 2014, der ph.d.-

studenter og masterstudenter skal bli tettere integrert i gruppen. Samspill mellom forskning 

og utdanning ble satt som hovedtema på ledersamling i høst 2014, der mulige tiltak ble 

diskutert. I sammenheng med studieporteføljen ble det initiert en kartlegging om 

sammenheng mellom forsknings og utdanning. Kartleggingen skal sluttføres i 2015. 

 

9. Det digitale universitet  

Ansvaret for å utvikle digital kompetanse og ta denne i bruk i større grad er nå knyttet til 

linjeorganisasjonen med et programstyre hvor universitetsledelsen og fakultetsledelsen 

sitter. Dette ledes av viserektor for utdanning. 

 

Arbeidet med digital eksamen har hatt førsteprioritet. Høsten 2014 ble totalt 7500 

besvarelser levert digitalt ved skriftlig skoleeksamen. Det er også lagt til rette for at 

sensorarbeidet kan utføres digitalt. 

 

PULS har fortsatt med kursvirksomhet, særlig rettet mot å bruke IKT som verktøy i 

undervisningen. 

 

Administrasjonen arbeider med å utvikle en metodikk for prosessutvikling og i større grad 

digitalisering av administrative tjenester, kalt smartere@uia. De første prosessene er 

modellert, og opplæring av prosessveiledere gjennomført. 

 

10. Fellesprosjektet med Høgskolen i Telemark  

Høgskolen i Telemark (HiT) og UiA har i perioden 2010 – 2014 arbeidet sammen i et 

samarbeids- og utredningsprosjekt nært knyttet til SAK-initiativet fra KD. Prosjektet har 

støttet opp om felles faglige og administrative forsknings- og utviklingsprosjekter, og 

vurderte spørsmålet om et nærmere institusjonelt samarbeid og en eventuell sammenslåing 

av de to institusjonene. 
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Styrene for de to institusjonene konkluderte i juni 2014 med at arbeidet med en 

sammenslåing og etablering av et formalisert institusjonssamarbeid avsluttes. De faglige og 

administrative fellesprosjektene HiT og UiA hadde startet opp fortsetter allikevel. 

 

I perioden mellom 2012 og 2014 er det i fellesprosjektet gitt tilsagn om støtte til 58 ulike 

prosjekter, med en samlet ramme på over 8 mill. kroner. 

Størst aktivitet har det vært innenfor fagområdene biologi/ økologi og teknologi. Disse 

fagområdene omfatter 30 prosjekter, og 2/3 av det tildelte beløpet er gitt til disse. 

Tilskuddene til fellesprosjektene er dekket av deler av SAK-midlene (der HiT og UiA er tildelt 

til sammen 5 mill. kroner i perioden 2010-2014), og egne avsetninger på HiTs og UiAs 

budsjetter. 

 

Arbeidet med å etablere samarbeidsprosjekter mellom de to institusjonene ble i mange 

tilfeller preget av at et mulig resultat av SAK-arbeidet kunne bli sammenslåing av de to 

institusjonene. For noen fagmiljøer gjorde det at det var liten vilje til å legge tid og ressurser i 

samarbeidet. Det kan være en hovedgrunn til at få av samarbeidsprosjektene har ført med 

seg mer langvarige samarbeidsforhold, etter det en kan vurdere nå. Innenfor noen 

fagområder (teknologi, biologi) er det imidlertid etablert gode samarbeidsforhold mellom de 

to institusjonene, både når det gjelder forskning og undervisningsprosjekter. 

 

Andre prioriteringer i utdanning og forskning, både nasjonalt og mer lokalt, gjorde også at 

samarbeidet mellom UiA og HiT ikke framsto som det mest formålstjenlige. En sterkere 

satsing på EU-finansiering, bygging av SFF, SFI og SFU, og andre fokuseringer på bygging av 

robuste og "framragende" fagmiljøer, gjorde at andre samarbeidspartnere kunne framstå 

som mer aktuelle for de to institusjonene. Det utviklet seg på noen områder en opplevelse av 

at dette var to miljøer som ikke bygget hverandre opp, men der det heller var preg av 

uenighet om faglige og organisatoriske prioriteringer, og at nærmere samarbeid ville kunne 

bli ressurstappende. 

 

11. Samarbeidsarenaer 

UiA og de to "vertskommunene" Grimstad og Kristiansand har forsterket og formalisert 

samarbeid og kontakt. Formannskapet og/eller kommuneledelsen i de to byene møter hvert 

halvår universitetsstyret og/eller universitetsledelsen til samtaler om aktuelle tema. I 

Kristiansand er det i tillegg årlige møter i Samarbeidsrådet, der også studentorganisasjonen, 

studentsamskipnaden og de to private høyskolene i Kristiansand deltar. 

Som en oppfølging av rapporten om Universitetsbyen Kristiansand er det gjennomført en 

byanalyse. Arkitektfirmaet Juul og Frost Arkitekter leverte denne i mai, og rapporten var 

tema på møtet mellom formannskapet i Kristiansand og universitetsledelsen i 

samarbeidsmøtet i vår.  

Samarbeidsavtalen med NAV har ført til en rekke konkrete tiltak i 2014. I juni ble det første 

av årlige toppledermøter mellom NAV og UiA arrangert. I samarbeid med Sørlandet sykehus 

og kommunene på Agder ble det arrangert to større seminar. Prosjektgruppa Samarbeid om 

undervisning i profesjonsutdanningene ved UiA (Profund) har arrangert et første tverrfaglig 
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seminar med tema Sped- og småbarns psykiske helse. Seminaret ble arrangert i samarbeid 

med ABUP ved Sørlandets sykehus Kristiansand.  

 

UiA samarbeider med Sørlandet sykehus og kommunene i Overordnet samarbeidsorgan 

(OSO). 

 

UiA samarbeider med bl.a. kommunene og fylkeskommunene på Agder om 

lærerutdanningene i faggruppe utdanning. 

 

12. Gjennomstrømning ph.d.  

Problematikken har blitt diskutert i Det sentrale forskningsutvalg og styret, og konkrete tiltak 

som ble vedtatt er lagt inn i Plan 2015. Det ble gjennomført to kurs i veilederopplæring i 

samarbeid med UiN og UiS, og det er planlagt 1-2 i 2015. Det er også et sterkt fokus på de 

administrative rutinene rundt kvalitetssikring av data. 

 

13. Nærings-ph.d. og Offentlig ph.d.   

UiA har hatt stort fokus på å sende inn søknader i samarbeid med offentlige institusjoner 

innenfor offentlig ph.d., og er veiledende institusjon på fire av de 25 første offentlig sektor 

ph.d.-stillingene. UiA er også veiledende institusjon på en ny nærings-ph.d i 2014. 
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Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov 

 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

En økende andel av 
studiesøkerne i Norge 
har UiA som 
førstevalg.  

Antall 
primærsøkere per 
studieplass:  
SO: 2,3 
LOK: 2,4  
 
Antall studenter 
per vitenskapelig 
årsverk: 17 

Større vekt på faglige 
tiltak ved studiestart 
og tiltak for å hindre 
frafall senere i 
studiet. 
 

Tidligere og 
primært 
digitalbasert 
markedsføring 
overfor søkere.  

 Antall primærsøkere per studieplass høsten 2014:  
SO: 2,24 
LOK: 3,05  
Antall studenter per vitenskapelig årsverk: 21,0 

Det er gjennomført en omlegging av 
rekrutteringsarbeidet med økt og mer målrettet bruk 
av sosiale og andre digitale medier. 

Bedre balanse 
mellom faglige og 
sosiale tiltak ved 
studiestart, i 
informasjonsmat
eriell og 
aktiviteter.   

Det er inngått avtale med organisasjonen MOT. Det 
har vært styring fra UiAs side også når det gjelder de 
sosiale arrangementene. 

Forsøk med 
løpende opptak 
til enkelte 
masterprogram. 

UiA har åpnet for fortløpende opptak til enkelte 
masterprogrammer.  
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

 Digitalisering av 
kvalitetssikrings-
systemet 

Videre arbeid med 
å styrke 
finansieringen av 
UiA for bl.a. å 
bedre forholds-
tallet studenter pr. 
vitenskapelig 
årsverk 

Pilot med digital emnerapport ble utvidet V-14, og 
med vellykket resultat. Det ble gjennomført fullskala 
digital emnerapport H-14.  
 
UiA har gitt innspill og kommentarer til arbeidet i det 
regjeringsoppnevnte finansieringsutvalget for høyere 
utdanning. 

 Aktiv bruk av emne- 
og studium-rapporter 
i arbeidet med 
studiekvalitet. 
 

Gi administrativ 
støtte til 
oppfølging av 
satsingsområder, 
jfr. innspill til 
langtidsplan for 
forskning og 
høyere 
utdanning. 
 
 

Følge opp UiAs 
innspill om 
satsingsområder i 
forbindelse med 
langtidsplanen for 
forskning og 
høyere utdanning. 
 
 

Dette vil bli fulgt opp i 2015. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Administrativ 
støtte til 
utdannings-
ledelse. 

Følge opp 
innstilling om 
utdanningsledelse i 
samarbeid med 
fakultetene og STA 

Pilotprosjekt i studieprogramledelse er planlagt og vil 
bli gjennomført V-15. Utdanningsledelse var tema på 
LES-samling V-14. 

 
De store 
utdanningsprogramm
ene ved UiA har god 
søking og gode 
tilbakemeldinger i 
nasjonale 
evalueringer. 

Antall registrerte 
studenter pr 1.10. 
(totalt): 10.000 
 
Nye 60 st.p.-
enheter:  
7 100 
 
Gjennomføring på 
normert tid: 
Bachelor: 47 % 
Master: 44% 
4-årig lærerutd: 46 
% 
 

   Antall registrerte studenter pr 1.10. (totalt): 11.030 
Nye 60 st.p.-enheter totalt 2014: 7 536,5 
 
Gjennomføring på normert tid: 
Bachelor: 43,5 % 
Master: 48,8 % 
4-årig lærerutd.: 45,7 % 
 
Begrepet "gjennomføring på normert tid" er et ikke 
klart definert begrep. Tallene som framkommer her 
baserer seg på individdata, og ser konkret på hvor 
mange av de som startet studiene høsten 2010 (4-årig 
lærerutdanning), høsten 2011 (bachelorprogram) og 
høsten 2012 (masterprogram) hadde oppnådd 
kandidateksamen innen våren 2014 på samme studiet 
som de begynte på. 
 
DBH definerer i KD-portalen gjennomføringen noe 
annerledes. Bl.a. inkluderes studenter som skifter 
studieprogram og gjennomfører på et annet 
vitnemålsgivende studium. I KD-portalen er derfor 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

gjennomføringsgraden ved UiA høyere: 
Bachelor: 47,71 % 
Master: 54,08 % 
 
4-årig lærerutdanning inngår ikke i de nasjonale 
styringsparameterne i KD-portalen. 
 
Målene for 2014 oppfylles ikke for 
bachelorprogrammene, etter UiAs tall for 
gjennomføring. Tallene for masterprogram og 4-årig 
lærerutdanning viser tilfredsstillende gjennomføring i 
forhold til målsettingene. 
 

Sikre gode 
rammevilkår for 
bærebjelke-studiene 
og signatur-studiene 

Utnytte 
bærebjelke-
studiene og 
signaturstudiene i 
markedsføringen 
 
Videreføre kurs i 
regi av PULS, 
herunder kurs for 
lærerutdannere 
(GLU OG BLU)  
 

Vurdere øremerket 
tildeling til 
signaturstudier i 
budsjett. 
 
 

Det er avsatt midler til signaturstudiene.  
 
Bærebjelkestudiene og signaturstudiene har fått god 
plass i UiAs markedsføring. 
 
 

Pådriver for 
arbeidet med 
studiekvalitet og 
kvalitetssikring 
generelt og i 
bærebjelke- og 
signaturstudiene 
spesielt. 

Kurs for lærerutdannere er gjennomført. Tilbudet er 
utvidet i 2014. 
 
Planlagt pilotprosjekt i ledelse av studieprogram V-15 
vil bli rettet mot signatur- og bærebjelkestudiene.  
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

 

Vurdere å etablere 
universitetsskoler i 
regionen. 

Foreløpig utsatt. 

Analysere 
konsekvenser av 
dagens regler for 
ny og utsatt 
eksamen i forhold 
til studiepoeng-
produksjon.  

Initiere kurs for 
studentassistenter/
seminarledere og 
vurdere å gjøre 
dette obligatorisk. 
 
 

Det er vedtatt endret tidspunkt for ny og utsatt 
eksamen i forskrift om studier og eksamen ved UiA.  
 
Kurs for studentassistenter/seminarledere vil bli 
igangsatt V-15. 

 Sikre tilstrekkelige 
arealer og 
infrastruktur i takt 
med økende 
studenttall og 
teknologisk 
utvikling. 
 
 

Det er i 2014 utarbeidet en utviklingsplan for 
universitetsbyen Kristiansand mot 2040. Det er her 
sett på muligheter for arealer til universitetet, 
studentene og infratruktur/transport. Se 
http://www.kristiansand.kommune.no/universitetsby
en 
 
 
UiA har overtatt ansvaret for Kunnskapsparken i 
Kristiansand, som muliggjør utvidelser på kort og 

http://www.kristiansand.kommune.no/universitetsbyen
http://www.kristiansand.kommune.no/universitetsbyen
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

mellomlang sikt. Det planlegges også en utvidelse av 
kontorkapasitet og undervisningskapasitet ellers på 
Campus Kristiansand 
 
I Grimstad har UiA overtatt deler av FoU-bygget, noe 
som har økt kontorkapasiteten og 
undervisningskapasiteten. Det utredes også en 
utvidelse av laboratoriekapasiteten i forbindelse med 
etablering av Sørlandslab/MIL og SFI. Det er også 
gjennomført en enkel mulighetsstudie for fremtidige 
utvidelser ved Campus Grimstad. 
 
Teknologisk gjøres det investering for å øke redundans 
på nettverk, og øke oppetiden på systemene. Det 
gjøres investeringer i teknologi for å gjennomføre 
digital eksamen, samt økt bruk av streaming av 
undervisning/videokonferanse. 

UiA har minst tre 
fagmiljøer som er 
godt kvalifisert for 
søknader om status 
innenfor NOKUTs 
ordninger med sentre 
for fremragende 
utdanning (SFU). 

 Identifisere fagmiljøer 
som er aktuelle som 
SFU i neste 
søknadsrunde 
 
 

 Gi administrativ 
støtte til miljøer 
som forbereder 
søknad om SFU. 

Støtte fakultetene i 
oppbygning av de 
miljøer som er 
aktuelle for SFU-
søknad 
 

Arbeid med å identifisere mulige nye SFU-fagmiljøer 
er foreløpig utsatt. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Alle de yrkesrettede 
studieprogrammene 
skal ha partnerskap 
med relevant 
arbeidsliv og ha 
samarbeid med andre 
utdanningsinst. 
Det skrives 
masteroppgaver 
knyttet til 
forskningsprosjekter 
ved alle fakultetene. 

Studentene skal 
lykkes med å 
oppnå lærings-
utbyttet som er 
definert for 
studieprogram 
(KD) 
 

Tiltak for å øke 
studentenes 
egeninnsats. 
 

 
 

Initiere pilot-
prosjekt for å 
analysere oppnådd 
læringsutbytte i et 
studieprogram, 
eksempelvis i 
forlengelsen av 
programevaluering. 

Pilotprosjekt er foreløpig ikke igangsatt. 

Bidra til 
pilotprosjekter for å 
analysere oppnådd 
læringsutbytte 

 

 
Følge opp resultater 
av 
kandidatundersøkelse 
H-13 og Student-
barometeret. 

 
Kandidatundersøkelsen er presentert på alle fakultet 
og Avdeling for lærerutdanning. Resultatene følges 
opp i de respektive fagmiljøene. 

 
Utnytte 
samarbeidspartnere i 
regionen for å sikre 
relevans i studiene. 
 

Eksterne parter deltar bl.a. i programevaluering og i 
referansegrupper for ulike studier. 
Det er etablert samarbeid om profesjonsutdanningene 
i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Profund) der 
bl.a. SSHF og Kristiansand kommune er medvirkende. 

Alle fakultetene skal 
ha tatt i bruk 
kompetanse-torget 
for å styrke 
samarbeidet med 
arbeidslivet. 

  Nytt kompetansetorg er tilrettelagt for å nå bredere 
målgrupper. Ca. 50 oppdragsgivere. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Profilere kompetanse-
torget for arbeidslivet 

Sikre at entreprenør-
skap og kjennskap til 
innovasjons-prosesser 
inngår i studier der 
dette er relevant. 

  Inngår i løpende arbeid med revisjon av studieplaner. 

Styrke 
sammenhengen 
mellom undervisning 
og forskning, 
eksempelvis ved at 
master-studenter 
inkluderes i 
forsknings-grupper. 
 
 

Kompetanse-
torget skal 
videreutvikles 
som et godt 
redskap for å 
formidle 
bachelor- og 
masteroppgaver 
og annet 
samarbeid 

 Kompetansetorget er forbedret og ny versjon er 
lansert. 
 
Det er vedtatt å kartlegge sammenhengen mellom 
undervisning og forskning. Arbeidet er påbegynt og 
blir videreført V-15. Sammenheng mellom utdanning 
og forskning var tema på LES-samling H-14. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Vurdere incentiver til 
fagmiljøer som 
iverksetter tiltak for å 
integrere forskning og 
utdanning 

mellom 
universitetet og 
arbeidslivet. 

Det er etablert samarbeid mellom Profund og Pronett. 
 
 
 
Vurdering av incentiver er utsatt til 2015. 

Alle gradsstudier ved 
UiA inneholder emner 
som gir innføring og 
øvelse i kritisk og 
etisk refleksjon. 

  Sikre at gradsstudiene 
tar opp globale 
dimensjoner og åpner 
for kritisk og etisk 
refleksjon. 

 Følge opp 
innstilling fra nytt 
internasjonalisering
sutvalg. 

Arbeid med globale dimensjoner og kritisk/etisk 
refleksjon inngår i løpende arbeid med revisjon av 
studieplaner. 
 
 
Temaet er tatt opp i handlingsplan for 
internasjonalisering som ble vedtatt av rektor i 
september 2014.  
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

  Initiere 
pilotprosjekt med 
sikte på at 
studentene skal 
samarbeide på 
tvers av 
profesjoner og 
fagområder. 

Det er etablert samarbeid om profesjonsutdanningene 
(Profund). Det er bl.a. gjennomført tverrfaglige 
seminarer med stor deltakelse fra studentene. 

   Sluttføre arbeidet 
med portefølje-
gjennomgangen. 

Administrativ 
støtte i 
forbindelse med 
portefølje-
gjennomgangen 

Fatte vedtak om 
framtidig 
studieportefølje og 
eventuelle øvrige 
konsekvenser av 
porteføljegjennom
gangen, for 
eksempel i 
budsjett-
sammenheng. 

Oppfølging av fakultetenes andre rapporter om 
porteføljegjennomgangen ble lagt fram for styret i juni 
2014. Styret vedtok i november nedlegging av noen få 
studier, og flytting av GLU i Grimstad til Kristiansand fra og 
med opptak 2017. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Alle fakultetene og 
lærerutdanningene 
har tatt i bruk ikt-
støttet undervisning, 
veiledning og 
evaluering 
 
Alle fakultetene og 
lærerutdanningene 
har fleksible og 
nettbaserte 
studietilbud 

  Utarbeide plan for å 
utvikle ansattes 
pedagogiske og 
digitale kompetanse 
på grunnlag av 
kartlegging i regi av 
DDU høsten 2013. 
 
 

Legge til rette for 
pilotprosjekter 
der bærbar 
datamaskin tas i 
bruk i det daglige 
arbeidet med 
studiene.  
 
 
 
 

Vurdere incentiver, 
eksempelvis 
gjennom DDU, til 
fagmiljøer som 
arbeider 
systematisk med å 
øke 
studiekvaliteten 
ved hjelp av 
digitale verktøy. 
 
Skape arenaer for å 
utvikle og diskutere 
nye læringsformer 
 
 

Det er tildelt midler og satt i gang arbeid med å omarbeide 
studier til mer varierte arbeidsformer. Det er etablert pilot 
med studier med obligatorisk bruk av laptop i 
undervisningen. I regi av DDU er det delt ut midler til ulike 
fagmiljø for å utvikle nye læringsformer.  

Arrangere årlig 
konferanse IT og 
læring – 
framtidige 
læringsformer i 
regi av PULS. 

ADILA-konferansen (styrets prosjekt om forskning på 
IT og nyere læringsformer) ble arrangert i februar 
2014. 

Utvikle 
pilotprosjekter der 
bærbar datamaskin 
tas i bruk i det daglige 
arbeidet med 
studiene. 
 

Stimulere til økt 
bruk av 
mediesenteret for 
tilrettelegging av 
undervisning og 
veiledning. 

Vurdere pålegg om 
opplæring i digitale 
verktøy for ulike 
grupper av ansatte. 

UiA har i 2014 startet drøftinger om hvordan pålegg om 
opplæring i digitale verktøy kan inngå i 
nyansattprogrammet. 
 
DDU og PULS har en rekke prosjekter og kurs der bruk av 
bærbar datamaskin inngår. 

 



12 
 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Bruke MOOCs  og 
utnytte eventuell 
frigjort 
undervisningstid til 
andre/mer varierte  
læringsformer. 
 

Arbeidet med MOOCs er ennå i en tidlig fase. Institutt 
for IKT ved Fakultet for teknologi og realfag har i 2014 
utviklet MOOCen Succes – Unleach yourself. 
 
 

Alle fakultetene har 
tilbud om 
engelskspråklige 
masterprogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vurdere status på 
eget fakultet m.h.t. 
tilbudet om 
engelskspråklige 
emner og studier, 
særlig med sikte på at 
UiA skal tiltrekke seg 
flere innreisende 
utvekslings-studenter. 

Analyse av 
hvordan UiA kan 
øke sin andel 
innreisende 
utvekslings-
studenter.  
 
 
 

 Foreløpig utsatt. 

Alle bachelor -og 
masterprogram har 
deler av undervisning 
eller pensumlitteratur 
på engelsk 
 

Vurdere incentiver for 
å utvikle nye emner 
på engelsk. 

Informasjon for 
potensielle 
studenter om de 
engelskspråklige 
gradsprogramme
ne gås igjennom, 
koordineres og 

Engelskspråklig informasjon gjennomgått i forbindelse 
med nye uia.no. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

forbedres. 
 

Andelen 
utvekslingsstudenter i 
prosent av totalt 
antall studenter ved 
UiA er 8 %  

Andelen 
utvekslingsstudent
er i prosent av 
totalt antall 
studenter ved UiA 
er 7,5 % 

  
  

   
  

Andelen utvekslingsstudenter i prosent av totalt antall 
studenter ved UiA er 6,1 %. Dette er under 
målsettingen for 2014. Antall utvekslingsstudenter 
økte fra 587 i 2013 til 633 i 2014. 

Utarbeide plan 
for internasjonal 
student-
rekruttering 

Foreløpig utsatt 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

UIA uteksaminerer 30 
kandidater fra egne 
ph.d.-program hvert 
år.  

Andel 
uteksaminerte 
ph.d-kandidater 
tatt opp på 
doktorgrads-
program seks år 
tidligere: 
60 %  
 
Antall nye ph.d.-
avtaler: 37 
 
Totalt antall 
uteksaminerte 
ph.d.-kandidater: 
25  

Sikre 
inntakskvaliteten på 
stipendiater og tett 
oppfølging i 
begynnelsen. 
 
 

Prosjekt for 
effektivisering og 
kvalitetssikring av 
rekrutterings-
prosess for 
stipendiater. 

 Andel uteksaminerte ph.d.-kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere (2008): 41 %. 
Dette er mindre en andelen registrert i 2013 (opptaket 
2007), som var 58 %. 
 
Antall nye ph.d.-avtaler: 41 
 
Totalt antall uteksaminerte ph.d.-kandidater: 27 

Sikre god integrering i 
forskergruppene fra 
dag én. 
 
 

Kurs i 
doktorgrads-
veiledning. 

 Det ble gjennomført to kurs i doktorgradsveideldning i 
samarbeid med UiN og UiS. 
 
Det jobbes kontinuerlig med etablering og 
videreutvikling av forskningsgrupper og integrering av 
doktorander i disse. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 fakultetene Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 ledelsen/ 
Styret 

Status pr 31. desember 2014  

Vurdere insentiver/ 
premiering til 
forsknings-grupper 
der stipendiatene 
gjennomfører på 
normert tid. 
 

Kurs i generiske 
kunnskaper. 
 
 
 

Gjennomføre 
sterkere 
insentivsystem i 
budsjettmodellen 
for gjennomføring 
på normert tid fra 
2016. 

Insentivsystem i budsjettmodellen har vært diskutert i 
styret, og har bedt om forslag til endringer i 
insentivene til budsjett 2016. Universitets 
forskningsutvalg har diskutert insentivene i høst 2014 
med mål om vedtak i våren 2015.  
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Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet 

 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

UiA har anerkjente 
forskningsgrupper 
med relevans for alle 
de store 
profesjonsfaglige 
studieprogrammene. 

Forskningsinnsats i 
MNT-fag og 
profesjonsfag (KD) 

Videreutvikling av 
anerkjente 
forskningsgruppe
r gjennom 
Universitetsnettv
erket med UiS og 
UiN og gjennom 
PRONETT, bl.a. 
gjennom en 
nasjonal 
forskerskole 

Gir 
administrativt 
støtte til 
videreutvikling 
av Universitets-
nettverket. 

Gir støtte til 
videreutvikling av 
Universitets-
nettverket og 
PRONETT. 

Felles forskerskole med UiS og UiN innen 
profesjonsfag startet i september 2014.  

UiA har tre etablerte 
forskningsgrupper 
som er godt 
kvalifiserte for 
søknader om status 

Styrets faglige 
satsningsområder 

Gir støtte til de 
miljøer som skal 
søke SFI i 2014 
 
 

Gir 
administrativt 
støtte til de 
miljøer som skal 
søke SFI i 2014. 

Gir støtte til de 
miljøer som skal 
søke SFI i 2014- 
 
 

I begynnelsen av 2014 ble det sendt 2 SFI-søknader, 
en der UiA var med som partner og en som UiA leder. 
Senteret «"SFI Offshore Mechatronics" som UiA leder, 
ble innvilget i høst 2014. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

innenfor NFRs 
senterordninger. 

Videreopp-
bygning av de 
miljøer som er 
aktuelle for neste 
SFF-utlysning.  

 
 

Støtte 
fakultetene i 
videreoppbygni
ng av de miljøer 
som er aktuelle 
for SFF-
utlysningen. 
 
 

Støtte 
fakultetene i 
videreoppbygning 
av de miljøer som 
er aktuelle for 
SFF-utlysningen. 

Centre for Costal Research (CCR) har god progresjon 
og fikk i årsskiftet godkjent et NFR prosjekt i Havbruk-
programmet. Senteret har også deltatt på H2020 
søknader.  
 
Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) 
fortsetter med å rekruttere og har prosjekter innen 
flere områder. Senteret har sendt flere H2020 
søknader i løpet av høsten 2014. 
 
Mekatronikk og Fornybar Energi-miljøene 
samarbeider med flere norske miljøer om en prosess 
frem mot ny runde med FME.  
 

Langsiktig 
planlegging hvilke 
forsknings-
grupper de skal 
satses på og 
hvordan de kan 
utvikles. 
 

Evaluering av 
toppforsknings-
miljøer – hva 
har vi lært av 
den? 

 Evalueringen av Fornybar energi og MULTIKUL er 
gjennomført og ble forelagt til styret i oktober 2014. 
Som følge av evalueringen har styret vedtatt å satse 
målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 
og andre viktige nasjonale og internasjonale 
programmer med strategisk betydning for UiAs 
fagområder  
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

 Utrede hva vi vil 
gjøre med de 
områder som 
UiA vil prioritere 
om å bli gode på 
om 10 år.  
 

 Universitetsstyret ser punktet ovenfor (å satse 
målrettet mot miljøer som kan lykkes i Horisont 2020 
og andre viktige nasjonale og internasjonale 
programmer) som det viktigste virkemiddelet for 
satsing ut inneværende strategiperiode. Denne 
satsingen vil legge grunnlag for en prosess for 
utvelgelse av nye (topp)satsingsområder i ny 
strategiperiode. 

Forskningsgrupper er 
den vanlige 
organiseringen av 
FoU-virksomheten i 
fagmiljøene og 
tverrfaglige miljøer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering i 
forskningsgrupper:  
vanlig 
organisasjonsform 
 
Omfang av 
kunstnerisk 
utviklingsarbeid 
 
 
 
Resultatoppnåelse 
på forskning i 
forhold til sin 
egenart. (KD) 

FoU-arbeidet 
organisert i 
forsknings-
grupper. 
 
 

Gjennomgang 
av sentrale 
støtteordninger 
- hvordan kan 
disse bidra til 
oppbygning av 
forsknings-
grupper. 
 
 

Vedta 
minimumskriterie
r hvordan en 
forskningsgruppe 
defineres i 
forhold hvordan 
sentrale 
støtteordninger 
kan bidra til 
oppbygning. 
 
 

UiA har etablert forskningsgrupper ved alle fakulteter 
og fokuset ligger nå på å videreutvikle disse. 

Utvikling av 
langsiktige 
programplaner i 
forsknings-
gruppene. 

Inspirasjonssemi
nar: Hvordan 
bygger opp en 
forskningsgrupp
e. 
 
 

 Inspirasjonsseminar med ekstern foredragsholder ble 
gjennomført. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

 
 
 
 
 
 
Samspill mellom 
forskning og 
utdanning 

Fakultære 
støtteordninger 
og administrativt 
støtte på 
fakultetet går 
primært til 
forsknings-
grupper. 

Økt fokus på 
administrativ og 
teknisk støtte til 
forsknings-
grupper. 
 
 

 Forskningsgrupper har vært tema på dagsseminar 
med administrativt ansatte ved fakultetene, og på 
fagdag med bibliotekarene.  
Det ble jobbet med å få enda tettere samarbeid 
mellom fakultetene og forskningssekretariatet, og 
med å bruke forskningsadministrativt forum mer 
aktivt som diskusjonsforum. 

Synliggjøring av 
forsknings-
grupper. 

Synliggjøring av 
forsknings-
grupper. 

 Arbeidet med å presentere gruppene på nye UiA.no er 
igangsatt. 

Professor- og 
førstestillinger lyses 
ut internasjonalt. 

    Gjennomgang 
av rutiner hvor 
og hvordan vi 
utlyser stillinger 
(personal/ TU) 
både nasjonalt 
og 
internasjonalt . 

  Har det siste året spesielt fokusert på å lyse ut 
stillinger på engelsk. Andelen er nå 42 %. Krav om å 
undervise på norsk fra første dag begrenser dette. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

70 % av de ansatte i 
undervisnings- og 
forskerstillinger har 
førstekompetanse/ 
professor-
kompetanse. 

Andel 
førstestillinger: 
68 % 

       Andel førstestillinger 2014: 71,5 % 

UiA sammen med 
Agderforskning og 
Teknova er en 
attraktiv forsknings- 
og utviklingspartner 
for de teknisk-
industrielle miljøene i 
Sør-Norge. 

Forskningsinnsats i 
MNT-fag og 
profesjonsfag (KD) 

Mer personal-
utveksling 
mellom 
forsknings-
instituttene og 
UiA og sterkere 
bruk av IIer-
stillinger. 

  Diskutere 
hvordan UiA kan 
utøve aktiv 
eierskap av 
Agderforskning 
og Teknova.  
  

Personalutveksling har økt mellom Teknova og UiA, og 
det ble ansatt flere forskere i II-stillinger. 
 

Samarbeid om 
konkrete 
prosjekter og 
gjennom å 
involvere 
hverandre i 
søknadsprosesse
n tidligere. 
 
 

Teknova deltar på SFI Offshore Mechatronics og er i 
dialog med UiA som aktør i det planlagte Mechatronic 
Innovation Lab. 
 
UiA har en god dialog med NODE- og EYDE-nettverket 
om samarbeid på utdanning og forskning. Dialogen ble 
forsterket gjennom tilslag på ekstern finansierte 
samarbeidsprosjekter med både NODE- og EYDE-
nettverket. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Fakultetene 
videreutvikler 
sine samarbeids-
relasjoner med 
forsknings-
institusjoner og 
næringslivet i Sør-
Norge. 

  Fakultet for teknologi og realfag har tett samarbeid 
med NODE-klyngen og fra 2014 felles ansatte. NODE 
deltar også som partner i SFI Offshore Mechatronics. 
Handelshøyskolen ved UiA har flere forsknings og 
utdanningsprosjekter i støpeskjeen med NODE og 
EYDE nettverket.  

UiA har fordoblet sin 
vitenskapelige 
publisering i forhold 
til 2008, til 520 
publiseringspoeng. 

Antall publ.poeng 
totalt: 481 
 
Andel publ.poeng 
på nivå 2: 13 % 
 
Publ.poeng per 
vitenskapelig 
årsverk: 0,9 

Utvikler 
publiserings-
strategier i 
forsknings-
grupper (relevans 
og kvalitet). 

Bruk av 
publiserings-
støtte, 
konferansestøtt
e, gjesteforsker-
stipend. 
 

  Antall publikasjonspoeng totalt: 515 (anslag, frist for 
rapportering 2014 er 15.4.2015) 
Andel publikasjonspoeng på nivå 2: 11,3 % i 2013. Tall 
for 2014 er ikke klar per 15.3.2015) 
Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk: 0,92 
(anslag, basert på 515 publ.poeng og 561,7 årsverk i 
UFF-stillinger).  
 
Støtteordninger er godt brukt. 
Bevisstgjøring om publiseringsstrategier er påbegynt. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

UiA sammen med 
Agderforskning og 
Teknova er en 
attraktiv forsknings- 
og utviklingspartner 
for de teknisk-
industrielle miljøene i 
Sør-Norge. 

Forskningsinnsats i 
MNT-fag og 
profesjonsfag (KD) 

       Se omtale i årsrapporten. 

UiA har fordoblet 
inntektene fra NFR og 
EU i forhold til 2008, 
til 50 mill. kr og økt 
den øvrige eksterne 
forskningsfinansiering
en med 15 mill. kr i 
forhold til 2011. 

Totale inntekter –  
* fra EU: 1.000.000 
* fra NFR/RFF: 
27.000.000 
                                                          
Inntekter pr vit. 
årsverk fra EU: 
1.800 
                                                 
Inntekter pr vit. 
årsverk fra NFR 
(inkl. RFF): 47.000 
 
Andel inntekter fra 
bidrags- og 
oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) 

Utvikle og 
implementere 
rutiner for 
kvalitetsutvikling 
og -sikring. 
 

Bistå 
fakultetene i 
utvikling og 
implementering 
av 
kvalitetssikrings-
rutiner. 

 Totale forskningsinntekter* – fra EU: 966 000 NOK 
fra NFR (inkl. RFF): 24 834 000 NOK 
Inntekter pr vit. årsverk fra EU: 1 720 NOK  
Inntekter pr vit. årsverk fra NFR/RFF: 44 212 NOK 
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom EU og NFR i prosent av 
driftsinntekter (KD): 3,8 % (45.437.000 NOK av  
1.188.604.000 NOK) 
 
* Regnskapstallene er hentet fra Note 1 til Årsregnskapet 2014 

Rutiner for kvalitetsutvikling og – sikring ble diskutert i 
forskningsadministrasjonen og med 
fakultetsdirektørene, og vedtatt i Universitets 
forskningsutvalg i desember. 

Etablert prosjektstilling for å støtte fakultetene med 
den økonomiske/juridiske delen av 
søknadene/rapporteringen. Igangsettes 2015 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

utenom EU og NFR 
i prosent av 
driftsinntekter 
(KD): 4 % 

Legge stipendat-
stillinger/ 
postdoc-stillinger 
inn i søknader. 
 
 

Profesjonalisere 
administrasjone
n – samarbeid 
og 
arbeidsfordeling 
mellom 
fakultets-
administrasjon 
og fellesadm. 

Diskutere 
hvordan vi kan 
skape mer rom 
for forskning 
innenfor de 
rammene som vi 
har (ulike faktorer 
som kan skape 
rom – for eks. 
tydelig signal om 
konsolidering av 
studenttall). 

Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av 
forskningsadministrasjonen og det ble implementert 
en organisasjon med fakultetskontakter for å skape 
tettere samarbeid med fakultetene. 
 
Det jobbes med å skape bevissthet rund å legge inn 
stipendiat/postdoc-stillinger inn i søknader. 
 
Tid til forskning og virkemidler for å støtte oppbygning 
av forskningsaktivitet ble diskutert i Universitets 
forskningsutvalg.  

Rekruttere 
vitenskapelige 
ansatte som har 
kompetanse i 
søknadsskriving. 
 

Bruke 
prosjektutviklin
gsstøtte mer 
bevisst for 
kvalitetsutviklin
g av søknader. 
 
 

 
 

Påbegynt, sees i sammenheng med rutiner for 
kvalitetsutvikling og -sikring.  
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Identifiserer 
miljøer som skal 
satses på, både 
NFR og 
Horisont2020. 
 
 

Bruke utvidet 
prosjektutviklin
gsstøtte for å 
støtte 
forsknings-
grupper som 
skal søke om 
store søknader 
til NFR/Horizon 
2020. 
 
 

Utvide prosjekt-
utviklingsstøtte 
for å støtte 
forsknings-
grupper som skal 
søke om store 
søknader til 
NFR/Horizon 
2020. 

15 søknader ble sendt i 2014 til H2020. Av de 15 
søknader har 4 fått avslag resten avventer vi 
beslutning på. Økt fokus på kvalitetssikring bl.a. ved 
økende involvering av FoU-adm og eksterne 
konsulenter.  

Langsiktig 
planlegging i 
forsknings-
grupper om 
hvilke store 
prosjekter man vil 
søke på, og 
hvordan man kan 
bidra til prosesser 
om nye NFR og 
EU programmer. 
 
 

Bistå 
fakultetene i å 
identifisere 
miljøer som skal 
satses på, både 
NFR og 
Horisont2020. 

 Påbegynt med bevisstgjøring. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Vurdere om man 
kan ansette flere 
vitenskapelige 
ansatte slik at vi 
har en buffer når 
vi får frikjøp i 
prosjekter. 
 

Bistå 
forskningsmiljøe
r i å komme inn 
i program-
prosesser tidlig- 

 I H2020 er UiA nå representert i følgende fora: 
NERA/NPUE (energi), EIP AHA (eHelse), EIP Smart 
Cities and Communities, PPP SPIRE (prosessindustri), 
ERRIN (regionalt innovasjonspartnerskap i Brussel). 
UiA ble medlem av PPP Robotics og er initiativtaker til 
etablering av norsk 5G (mobil kommunikasjon) gruppe 
sammen med Telenor og Sintef.  
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Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og 
verdiskaping 

 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

      Utarbeide en 
kommunikasjons-
strategisk plan. 

  Det er blitt mindre aktuelt å utarbeide en helhetlig 
kommunikasjonsstrategisk plan for UiA. Det arbeides 
nå med å utarbeide en webside, som skal omfatte alle 
kommunikasjonsfaglige støttefunksjoner som er 
aktuelle for universitetets medarbeidere, hvor det i 
tillegg skal gis informasjon om kompetanse, tjenester 
og administrativ ansvarfordeling.  En overordnet 
kommunikasjonsstrategi for universitetet må ses i 
sammenheng med den nye strategiske planen som 
skal utarbeides for UiA for den kommende 
styreperioden. 

Det er etablert godt 
fungerende 
møteplasser for 
dialog med regionens 
arbeidsliv og 
myndigheter 

Studiepoengs-
produksjon på 
EVU-studier (60 
sp.enheter): 300 
 
Andel inntekter fra 
bidrags- og 
oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) 

Arbeide videre 
med å 
kartlegge 
behov for og 
utvikle 
tilbudet av 
EVU.  
 
 

Avklare innholdet 
i rollen som 
fagsjef for EVU og 
fleksibel 
utdanning. 
 
 

Økt forutsigbarhet 
og samordning av 
tilbud om fleksibel 
utdanning, dvs. 
desentralisert 
utdanning og 
fjernundervisning. 
 
 

St.p.-produksjon på EVU-studier (60 sp.enheter): 
335,6, som er litt over målsettingen for 2014. 
Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom EU og NFR i prosent av 
driftsinntekter (KD): 3,8 % 
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, herunder 
desentralisert undervisning og fjernundervisning (KD): 
Se årsrapporten. 
Fleksibel utdanning (KD): Se årsrapporten. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

utenom EU og NFR 
i prosent av 
driftsinntekter 
(KD): 4 % 
                                 
Samarbeid med 
samfunns- og 
arbeidsliv, 
herunder 
desentralisert 
undervisning og 
fjernundervisning 
(KD):  
                                           
Fleksibel 
utdanning (KD): 

 Arbeidet med avklaring er rundt EVU er påbegynt. 
Arbeidet videreføres som del av ORG15. 

Utnytte SFU i 
satsingen på 
realfagsdelen 
av Lærerløftet. 
 

Forberede 
organisasjonen, 
faglig og 
administrativt, på 
økt satsing på 
etter- og 
videreutdanning av 
lærere. 
 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har fått 
ressurser for å være hovedkoordinator for arbeidet 
med UiAs satsing på etter- og videreutdanning av 
lærere. 

Iverksette 
tiltak for økt 
forsknings-
samarbeid 
med arbeids- 
og 
næringslivet, 
som for eks. 
Nærings ph.d. 
og Offentlig 
ph.d. 

Synliggjøre 
samarbeidet med 
arbeids- og 
næringslivet 
 

 
 

 
 

UiA har hatt stort fokus på å sende inn søknader i 
samarbeid med offentlige institusjoner innenfor 
offentlig ph.d., og er veiledende institusjon på fire av 
de 25 første offentlig sektor ph.d.-stillinger. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Følge opp 
tiltakene i kap. 
3 Forskning og 
kunnskaps-
utvikling i 
Handlingsplan 
for 
Universitetsby
en 
Kristiansand. 

Følge opp 
samarbeid med 
Kristiansand 
kommune, 
Nærings-
foreningen, NHO 
m.fl. om å gjøre 
Kristiansand mer 
attraktiv for 
talenter. 
 

Arbeidet er i gang. 

 Videre utvikling 
av Innovation 
Management. 
 
Evaluering IMA. 
 
 

Arbeide for ekstern 
delfinansiering av 
fleksibel utdanning. 
 
Diskutere hvordan 
UiA kan bli likestilt 
med de andre 
universitetene som 
fikk lov til å 
etablere egen TTO. 

Evaluering av IMA ble gjennomført. Som følge av 
evalueringsrapporten ble hovedaktiviteten lagt til 
Fakultet for Teknologi og realfag. Det er planlagt en 
sak til styret i våren 2015. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Viktig 
informasjonsmaterial
e til studenter og 
ansatte foreligger på 
engelsk der det er 
relevant 

  Iverksette 
tiltak fra 
Internasjonal-
handlingsplan.  

 
 

Utvikle flere 
strategiske 
institusjonelle 
samarbeids-
partnere. 

Følges opp gjennom vedtatt handlingsplan for 
internasjonalisering. 

  Styrke samarbeidet 
med Universitetet i 
Aalborg. 

Rektoratet og dekangruppen besøker Universitetet i 
Aalborg i mars 2015. 

Vertskap for 
gjenbesøk fra 
University of 
Nebraska, Omaha 
 

Gjennomføres våren 2015. 

Utarbeide ny 
Handlingsplan for 
internasjonalisering 

Planen med tiltak ble vedtatt av rektor i september 
2014 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

30 % av den faglige 
publiseringen ved UiA 
blir digitalt tilgjengelig 
i åpne 
publiseringsarkiv 

   
 
 
 
 
 

Økonomisk og 
administrativ 
støtte til Open 
Access. 
 
Publiseringsstøtte 

  Støtte gis kontinuerlig. 

UiA årlig er arrangør 
eller medarrangør av 
faglige konferanser 
eller seminarer for 
bruk av digitale 
medier og ny 
teknologi i 
undervisning, 
forskning og 
formidling. 

  Øke antall 
emner med 
digital 
eksamen.  
 

Videre arbeid 
med digital 
eksamen.   
 
 

 Pilot ble gjennomført våren 2014. En stor del av 
skoleeksamen høsten 2014 ble gjennomført digitalt 
etter kursing og tilrettelegging for digital sensurering  

Utarbeide 
digitale 
strategier for 
fakultetet.  
 

PULS arrangerer 
seminar i 
forbindelse med 
stipendiatprogra
mmet for nye 
læringsformer. 

 ADILA-konferansen ble arrangert i februar 2014. Alle 
stipendiatstillingene er besatt og PULS har holdt et 
seminar om temaet høsten 2014. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Tilrettelegge 
flere 
emner/studier 
som 
nettbaserte 
tilbud alene 
eller i 
samarbeid 
med andre 
institusjoner. 
 

PULS skal 
videreutvikle et 
mer forpliktende 
samarbeid med 
fakultetene. 

Prioritere DDU-
midler til å 
tilrettelegge for 
flere nettbaserte 
studietilbud. 
 

Arbeidet pågikk fortløpende i 2014. 

Det institusjonelt 
forankrede 
samarbeidet med 
Høgskolen i Telemark 
har resultert i flere 
felles studieprogram, 
flere felles forsknings-
prosjekter og felles 
bruk og utvikling av 
infrastruktur og 
administrative 
støttetjenester 

   Avtalte 
samarbeids-
prosjekter. 

Avtalte 
samarbeids-
prosjekter.  
  

Samarbeids-
prosjektene 
fortsettes. 
  

Gjennomført etter plan 

  
Utredningsarbeid 

Utredning av 
mulighetsområder 
(faglige). 
Utredning av 
institusjonelt 
samarbeid og 
fusjon. 
Jfr styrevedtak juni 
2013  
 
 

Styret vedtok å terminere fusjonsplaner i juni 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Samarbeidet med de 
andre nye 
universiteter har 
resultert i felles 
faglige 
samarbeidstiltak med 
en ekstern 
finansiering på 10 
mill. kr. årlig 

Robuste fagmiljø 
(KD) 

  
 

SAK-prosjektet 
Internrevisjon 
videreføres med 
to revisjoner og 
evalueres etter 
dette. 

Flere samarbeids-
prosjekter som 
omfatter 
utdanning. 

Internrevisjon gjennomført på anskaffelsesområdet i 
vår og internkontroll i høst. Evaluering av prosjektet 
skjer i 2015 
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Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle 

 

Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

  Langsiktig 
økonomisk 
planlegging (KD): 
Utarbeider 
prognoser til 2019 
(eget vedlegg)                                 

  Foreta en 
gjennomgang av 
senter som intern 
organiseringsfor
m (økonomi og 
styring). 

 
Økonomiske prognoser er vedlagt  

   Prosjekt for 
oppfølging av 
forelesere som får 
dårlige 
evalueringer. 

  

     Nytt kull 
mentorordning for 
ledere. 
 
 

  Igangsatt 

 Revisjon av 
medarbeider-
samtaleopplegget 

 Utsatt 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

    Felles møter 
mellom 
ledelse og 
tjeneste-
mannsorgani-
sasjonene. 

Møteplasser for 
erfarings-utveksling 
og 
kollegaveiledning. 
 
 
. 
 

  Gruppe på 9 personer er med i kollegaveiledning 

 Andel midlertidig 
ansatte: 10 % 

   Andel midlertidig ansatte 2014: 10,8 % 
saksbehandler og utreder: 13,5 % 
støttestillinger UFF: 7,6 % 
undervisnings- og forskerstillinger: 7,3 % 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

    Målrettet 
markedsføring og 
annonsering 
profesjonelt 

  Avklart ny løsning for prosedyrer for 
stillingsutlysninger, hvor fakultetene selv avgjør bruk 
av media. Gjennomført. 

 Kartlegge karriere-
muligheter i 
administrative 
stillinger. 
 
 

 Arbeid fortsetter utover våren 2015 

    Fakultetsvise 
planer for 
digital 
utvikling 
 
 

Program for 
optimalisering av 
arbeidsprosesser 
(inkluderer også 
fakultetsadm.)  

  Verktøy for prosessutvikling (smartere@uia) utviklet, 
prosessveiledere kurset og en modellering 
gjennomført 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Bidra til 
Charter and 
Code 

Utvikle og 
implementere 
Charter and Code 
på UiA og bli en 
aktiv del av det 
europeiske 
forskningsområde 
(ERA). 

 Arbeidsgruppe etablert. Implementering fortsetter. 

Mer aktiv og 
forpliktende 
bruk av PULS 
 

Utarbeide en 
oversikt over alle 
kompetansetilbude
ne som UiA har i 
dag. 

 Påbegynt i 2014, fortsetter i 2015 

    Fakultetene 
skal vurdere 
relevante 
tiltak 

Kampanjer for bruk 
av sykkel og 
kollektiv trafikk og 
elbil, el-sykkel.  
 

  El-sykler innkjøpt og flere kampanjestunt 
gjennomført. Det er etablert flere 
sykkelparkeringsplasser i Kristiansand, samt at det 
planlegges et låsbart sykkelskur i to etasjer med 
ladepunkter for elsykler 

 Tilrettelegging for 
bruk av el-biler 

 Det er nå etablert totalt 14 offentlige ladepunkter (7 
ordinære og 7 semihurtig), samt 4 ladepunkter til UiAs 
egne biler. Innført betalingsordning for strøm, samt 
etablert ytterliggere parkeringsplasser rundt 
ladestasjonene for el-biler. Det arbeides med økt 
oppetid og service rundt ladestasjonene. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

 Kildesortering, 
avfall og miljø  

 Begge campus har kildesortering, men ulik omfang og 
håndtering før siste ledd i avfallsrommet. 
 
I Grimstad ble det ved åpningen i 2010 innført 
miljøstasjoner. Kristiansand er ikke planlagt/bygd ut 
fra tilsvarende satsing, men kildesorterer også, i 
mindre grad. Både personalkantine og studentkantine 
sorterer (matavfall, papp, plast osv). Renholdere 
sorterer i den grad det lar seg gjøre.  

 Forenkle bruk og 
opplæring i bruk av 
videokonferanse og 
andre digitale 
kommunikasjonspl
attformer. 

 Kontinuerlig.  

  Sykefravær: 
Mindre enn 4 % 

  Ny arbeidsmiljø-
undersøkelse for 
hele eller deler av 
UiA (ARK).  

  Sykefravær 2014: 3,89 %. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

Gjennomført undersøkelsen i Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap, Fellesadministrasjonen, Avdeling for 
lærerutdanning og Fakultet for humaniora og 
pedagogikk. Oppfølgingsarbeid i gang og 
handlingsplaner for enhetene er utarbeidet.  
Undersøkelsen gjennomføres sekvensielt, og 
fortsetter med flere fakultet i 2015. 

    Oppfølging av 
handlingsplaner 
for 
universitetsbye
ne: 
 
 
 
 

 

Oppfølging av 
handlingsplaner for 
universitetsbyene: 
 
 
 
 

 

Årlige møter med 
toppledelsen i 
universitets-
kommunene. 

Fulgt opp med byanalyse i Kristiansand. Møte med 
formannskap og kommuneledelse i begge univ.byene 
er gjennomført. 

Økt samarbeid 
med arbeidsliv 
om 
studentoppgave
r og 
praksis/hospiter
ing. 

Videreutvikling av 
Kompetansetorget. 
 

Følge opp 
Samarbeidsrådet i 
Kristiansand. 
 

Kompetansetorget lansert 

Følge opp kap. 3 
i Handlingsplan 
Universitetsbye
n Kristiansand. 
 

Utrede trådløst 
nettverk i sentrum 

Forum for arealplan 
og infrastruktur 
(inkl. byanalyse av 
universitetsbyen 
Kristiansand). 

Trådløst nett (Eduroam) lansert på Torvet i 
Kristiansand 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

 

Repr. for 
samfunns- og 
arbeidsliv 
trekkes inn som 
ressurspersoner 
i studieutvikling. 
 

Videreutvikling av 
studiestartfestival og 
fadderordning. 
 

 Det er inngått avtale med organisasjonen MOT. Det vil bli 
sterkere styring fra UiAs side også når det gjelder de sosiale 
arrangementene. 

 Prosjekt kollektiv-
tilbud. 

 Saken tas opp i flere fora, sist i Samarbeidsrådet med 
Kristiansand kommune. 

 Oppfølging prosjekt 
med synliggjøring av 
Kristiansand 

 Arbeides med i samarbeid med Kristiansand kommune 
og flere samarbeidspartnere. 
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Virksomhetsmål 2015  Styringsparameter: 
Mål for 2014 

Tiltak 2014 
fakultetene 

Tiltak 2014 felles-
administrasjon 

Tiltak 2014 
ledelsen/Styret 

Status pr 31. desember2014  

  Andel kvinner i 
dosent- og 
professor-
stillinger: 
25 % 

  Gjennom lokale 
lønnsforhandlinger 
skal det være fokus 
på å rette opp evt. 
skjevheter.  

Fortsette 
kvalifiserings-
stipendordningen 
og vurdere andre 
tiltak for bedre 
likestilling 

Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 2014: 
21,9 %. Dette er en mindre nedgang fra 2013. 

    Fakultetene 
skal ha egne 
tiltaksplaner 
for digital 
utvikling 

Program for 
optimalisering av 
administrative 
tjenester 

Satsingen på DDU 
videreføres, 
programmet 
omorganiseres og 
forankres også i 
fakultetsledelsen 

Omorganiseringen er gjennomført. Satsingen er 
videreført, med vekt på digital eksamen og produksjon 
av digitale undervisningsverktøy (blended learning). 
Det satses særlig på digitalisering for varierte arbeids- 
og vurderingsformer, og bruk av it i undervisning. 

 



Langsiktige økonomiske prognoser 

Økonomiavdelingen har simulert ulike prognoser for utviklingen i UiAs økonomi i perioden 2015-
2020. Det er mange usikkerhetsmomenter når man legger prognoser langt frem i tid, og prognosene 
viser derfor kun utviklingen på aggregert nivå, ikke på fakultet- og avdelingsnivå. Alle beløp er oppgitt 
i 2015-kroner, og fremtidige beløp er nedjustert med estimater for lønn- og prisvekst fra SSB. 

Det er knyttet større usikkerhet til fremtiden for sektoren enn normalt i det neste året. 
Ekspertutvalget som ser på finansieringsmodellen vil være ferdig med sitt arbeid til nyttår, og 
resultatene av dette vil kunne gi konsekvenser for den økonomiske utviklingen og påvirke 
universitetets mål og utvikling fremover.  

På samme måte vil den varslede strukturmeldingen som kommer våren 2015 ville påvirke 
rammevilkår og organisering av universitetet. 

Det er ikke tatt hensyn til endringer i finansieringsmodellen eller strukturmeldingen i de langsiktige 
økonomiske prognosene. 

 

Inntekter fra KD for studenter (RBF) 

Antall registrerte studenter i 2014 og antall beståtte 60-poengsenheter i 2013 er kjent, mens 
fremtidige tall må estimeres. Det opereres med tre ulike scenarier for studenttall. Økningen i 
registrerte studenter fra 2013 til 2014 var på 3 %, så for alle scenariene opereres det med en initiell 
økning i antall beståtte 60-poengsenheter, som deretter blir gradvis lavere fra år til år: 

Lav vekst: Fra 2,5 % økning i 2014 til 2 % nedgang i 2020. 

Middels vekst: Fra 3,5 % økning i 2014 til 0 % i 2020. 

Høy vekst: Fra 5 % økning i 2014 til 2 % økning i 2020. 

Utviklingen i antall beståtte 60-poengsenheter blir da simulert som følger: 



 

For enkelhets skyld forutsettes det at økningen er lik for alle studentkategorier i KDs modell, slik at 
utviklingen i KDs resultattildeling for studenter vil være i samsvar med utviklingen i studenttall. 

Inntekter fra KD for BOA- og forskningsaktivitet (RBO) 

KD gir tildelinger for forskningsaktivitet for EU-inntekter, NFR- og RFF- inntekter, publiseringspoeng 
og doktorgradskandidater. I likhet med studenttall opereres det med tre ulike scenarier for disse 
kriteriene. Her relateres scenariene delvis til UiAs mål for 2015. Målet om 520 publiseringspoeng 
innen 2015 er allerede oppnådd, ettersom UiA hadde 568 publiseringspoeng i 2013, og alle 
scenariene forutsetter ytterligere vekst i antall publiseringspoeng. 

Lav vekst: Bortsett fra målet om publiseringspoeng, oppnås ingen av målene for 2015. Ingen 
realøkning i BOA-aktivitet, svak økning i de andre kriteriene. 

Middels vekst: Bortsett fra målet om publiseringspoeng, oppnås ingen av målene for 2015. Middels 
økning i de andre kriteriene. 

Høy vekst: Alle målene for 2015 oppnås, dvs. 50 mill kr i EU-, NFR- og RFF-inntekter, og 30 
uteksaminerte doktorgradskandidater, i tillegg til målet om publiseringspoeng. 

Scenariene forutsetter følgende utvikling i BOA-inntekter: 



 

Dette vil medføre følgende utvikling i inntekter fra KD: 

 

 

Totale inntekter 

Den største delen av UiAs inntekter kommer som basisbevilgning fra KD og vil være uavhengig av 
scenario for studenttall og BOA- og forskningsaktivitet. Nye studieplasser som ble vedtatt i tidligere 
års statsbudsjett vil gi videre nye studieplasser i årene 2016-2017 og dermed øke basisbevilgningen i 
disse årene. 

Ettersom det opereres med tre ulike scenarier for studenttall og tre ulike scenarier for BOA- og 
forskningsaktivitet, blir det totalt 9 (3x3) ulike scenarier for totale inntekter. Ettersom det blir 
vanskelig å presentere 9 ulike scenarier på en lettleselig måte, vises her kun utviklingen for de tre 
scenariene der det er samsvar mellom utviklingen i studenter og utviklingen i BOA- og 



forskningsaktivitet. Dermed blir ”lav vekst” et worst-case-scenario der utviklingen er dårlig både for 
studenttall og BOA, mens ”høy vekst” blir et best-case-scenario. 

Totalt ligger følgende elementer til grunn for inntektene: 

- Basisbevilgning fra KD (uavhengig av scenario) 
- Inntekter fra KD for studenter 
- Inntekter fra KD for BOA- og forskningsaktivitet 
- BOA-inntekter 
- Andre inntekter (semesteravgift m.m.) 

 

 

 

Lønnskostnader 

For enkelhets skyld beregnes totale lønnskostnader ut fra et gjennomsnittslønnstrinn, og det 
forutsettes at man kontinuerlig kan justere antall årsverk opp og ned uten at det får konsekvenser for 
gjennomsnittlig lønnskostnad. 

Det er naturlig å anta at antall ansatte øker både når antall studenter øker og når BOA-aktiviteten 
øker. Økonomiavdelingen har derfor simulert utviklingen i antall ansatte for hvert av scenariene for 
studenter og BOA-aktivitet. Det forutsettes at det brukes ett årsverk per 1,1 mill kr i BOA-inntekter, 
noe som er omtrent i samsvar med fakultetenes BOA-budsjett. Videre forutsettes det at det ansettes 



én ny person for hver 30. nye student. Gitt de forutsetningene som er gjort i modellen, vil da 
inntektene for 30 studenter tilsvare kostnaden ved en ansatt. 

Utviklingen i lønnskostnader blir da som følger, avhengig av scenario: 

 

Forutsatt at alle pensjonerer seg ved 67 års alder, vil dette gi følgende behov for nyansettelser (ut 
over ansatte som sier opp): 

 



Arealkostnader 

Her er UiAs arealer gjennomgått og delt i to kategorier: studentrelaterte arealer og ansatt-relaterte 
arealer. Kontorer er i sin helhet definert som ansatt-relaterte, undervisningsrom er definert som 
studentrelaterte, mens øvrige arealer er skjønnsmessig fordelt mellom de to kategoriene. I 2014 
viser beregninger at de studentrelaterte arealene utgjør 4,8 kvm per student, mens de ansatt-
relaterte arealene utgjør 37,3 kvm per årsverk. Det er i prognosene lagt til grunn en gradvis økning i 
arealer fra ca 80 000 kvm i 2014 til ca 82 000 kvm i 2020, basert på overtakelse Kunnskapsparken og 
utvidelser av eksisterende bygg. Dersom det blir bygging av Sørlandslab, vil dette utgjøre ca 1500 
kvm i tillegg. For scenariet med stor økning er det også lagt inn ekstra utvidelser på 1000 kvm for å 
imøtekomme den simulerte økningen i antall studenter og ansatte. 

De planlagte utvidelsene er tilstrekkelige til å holde kvm per ansatt omtrent stabilt, men kvm per 
student vil gå nedover, bortsett fra i scenariet med lav vekst. Med høy vekst vil det være 4,2 kvm per 
student i 2020, selv med den ekstra utvidelsen på 1000 kvm. Det må derfor vurderes om UiA trenger 
flere utvidelser, særlig hvis studentveksten er høy. 

 

Avsetninger 

Økonomiavdelingen har sett på utviklingen i UI-fondet dersom handlingsregelen følges (avsetning på 
55 % av endringen i RBF-tildeling). I så fall vil utviklingen på fondet se ut som følger, avhengig av 
utviklingen i studenttallet: 

 

Vi ser at hvis studenttallet begynner å gå nedover, slik som simulert i worst-case-scenariet, vil UiA 
begynne å bruke av fondet for å kompensere for det. Fondet vil imidlertid vokse seg stort hvis UiA 
opplever stor vekst i studenttallet, og da vil det ikke være behov for å sette av penger til UI-fondet 
hvert år. Størrelsen på fondet må vurderes ved fremtidige budsjettbehandlinger. 
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Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og 

rapporteringsplikten for 2014 

 

Overordnet mål for UiA er at «Universitetet vil at likestilling skal prege organisasjonens 

struktur, strategi og kultur. UiA har som langsiktig mål å ha en tilnærmet lik fordeling av 

kvinner og menn innenfor alle enheter, stillings-kategorier og verv. Dette omfatter både den 

faglige, den administrative og tekniske siden ved virksomheten, og det omfatter studier så 

vel som ansatte», 

forankret i Handlingsplan for likestilling og integrering ved UiA for 2012-2015. 

Handlingsplanen er nå i 2015 inne i sitt siste år og under revisjon. 

 

Tabell 1  

Kjønnsbalanse, lønn, midlertidige og deltidsstillinger 

 
Kjønnsbalansetall   

Antallet årsverk i 2013 er 972,9, mot  987,3 årsverk i 2014 – en økning på 14,4 årsverk.  

Total-tallene over ansatte viser fortsatt relativ jevn fordeling mellom antall kvinner og menn 

ved UiA. Det er 51,2 % kvinner og  48,8 % menn. Av lederstillingene innen administrative 

stillinger er det i år en økning fra 36,0 % til 40,7. Altså en andel på 4,7 prosentpoeng  flere 

kvinner i ledende stillinger enn i 2013. 

Når det gjelder undervisnings- og forskningsstillinger har antall årsverk gått noe ned fra 2013 

til 2014. Fra 579,9 årsverk til 573,1 . Andelen kvinner er 44,7 % i 2014 mot 43,6 % i 2013.  

Ser vi nærmere på førstestillinger/professor/dosent ser vi at det en svak økning fra 33,7% 

kvinner  i 2013 til 35,8 %.   

Ser vi kun på dosent-/professorat-stillinger ved UiA er tallene 25,5 årsverk med kvinner av til 

sammen 116,6 årsverk  i 2014. Antall kvinne-årsverk er dermed 1,0 årsverk færre enn i 2013. 
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Det betyr at det er 21,9 % kvinner i dosent-/professorstillinger ved UiA i 2014 mot 23,5 % i 

2013.  

Antall kvinnelige professorer/dosenter går altså helt feil veg i forhold til målsettingene for 

UiA.  

UiA har gått fra 6,1 årsverk i professor II-stillinger i 2013 til 5,0 årsverk i 2014.  Antallet menn 

har gått ned 1,1 årsverk. Kvinnene har fortsatt 1,2. 

På den måten øker prosentdelen kvinner  fra 19,8 % til 24,2 %.  

Det er fortsatt en dominerende prosentandel som er menn i disse stillingene. I 

Handlingsplanen for likestilling og integrering 2012-2015 står det at «Styret ved UiA må          

være særlig oppmerksom på kallelser til professor II-stillinger. Kallelser skal fortrinnsvis 

brukes til å øke kvinneandelen». 

 

  Kjønnsbalanse – midlertidige stillinger 

 UiA har samme antall på midlertidige stillinger i 2014 som i 2013. Antallet er 245. 

 Kvinneandelen har økt fra 46,1 % til 49,8 % . 

 

Kjønnsbalanse – deltidsstillinger     

              Antall deltidsstillinger har gått ned fra 243 i 2013 til 233 i 2014. Dette er en nedgang på 10 

              deltidsstillinger. Andelen kvinner har økt fra 46,9 % til 51,5 % i 2014. 

              Blant administrative deltids-stillinger totalt har kvinner 80,8 %. 

              Blant undervisnings- og forskningsstillingene er det stabilt med 159 deltids-stillinger. 

              Kvinner har 37,7 % av disse. Professor II-stillingene er inkludert i tallene. Vi minner om at 

              dette virker inn på antall deltidstilsatte. 

  

Kjønn og lønnsfordeling 

Når det gjelder lønn i gjennomsnitt pr. 1.10.14 totalt i virksomheten, ser vi at kvinnenes 

andel av menns lønn i 2014 for alle grupper ansatte utgjør 89,2 %, mot 88,9 % i 2013. I 

kroner er dette en differanse på kr 62 458,- i 2014, mot kr 61 671,- i 2013.  

Differansen er dessverre på vei opp igjen etter år med minkende forskjeller. Dette til tross 

for at kvinnene prosentmessig nærmer seg mennene!   

I administrative stillinger er kvinners andel av menns lønn 86,0 % i 2014 mot 84,9 % i 2013.  

I kroner er differansen kr. 80 527,- i 2014 mot 73 903,-,- i 2013. 

Her går også differansen i feil retning. 

I administrative lederstillinger går gjennomsnittslønna hos kvinner ned fra 96,4 % i 2013 til 

92,3 i 2014! Gjennomsnittslønna for menn innenfor disse stillingene har fra 2013 til 2014 

økt med kr. 35 406,- og kr. 1 190,- for kvinner.  

I undervisnings- og forskningsstillinger er lønnsgjennomsnittet for kvinner 93,1 % i 2014, mot 

93,3 i 2013. Som vi ser er dette nesten ingen endring i prosent. Likevel betyr dette en økning 

på gjennomsnitt kr. 28 235,- hos menn og kr. 24 815,- hos kvinner.  

Differansen øker og forskjellen på gjennomsnittlig lønn i undervisnings- og 

forskningsstillinger mellom menn og kvinner er kr. 41 509,- i 2014 mot kr 38 169,- i 2013. 



3 
 

 

Dersom vi «brekker ned» tallene på f.eks. stillingskategoriene 

førsteamanuensis/professor/førstelektor/dosent  og amanuensis,  er forskjellene mindre. Av 

førsteamanuensisene er kvinnene 1,1 % bedre lønnet når vi bruker gjennomsnittstall. Av 

dosentene og amanuensisene kommer kvinnene også noe bedre ut, hhv 4,6 % og 4,6 %, men 

vi snakker kun om 6,5 kvinnelige årsverk. 

Når det gjelder professorene og førstelektorene kommer kvinnene ut med hhv 2,3 og 2,8 % 

dårligere enn sine mannlige kollegaer. Vi har til sammen 176,9 årsverk i disse to kategoriene. 

Antall kvinner utgjør 52,1 årsverk.  

 

Se vedlagt EKSTRA TABELL. 

               

Tabell 2  

Kjønnsforskjeller og gjennomsnittslønn på fakultets- og avdelingsnivå 
 

UiA har valgt å vise tallene fra hvert av de 6 fakultetene og en oversikt der fellesadministrasjonen, 

avd. for lærerutdanning og biblioteket er samlet.  

Tallene viser totalt antall årsverk på hvert fakultet/avd., prosentvis stillings-fordeling mellom kvinner 

og menn, samt gjennomsnittslønn totalt i kroner og i kroner fordelt på kvinner og menn på hvert 

fakultet/avd. innenfor ulike stillingskategorier. 

 

Kjønnsbalanse på fakultets-/avd.nivå 

Kvinneandelen varierer fra 33,3 % på Fakultet for teknologi og realfag til 69,4 % kvinner på Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap i 2014.  

Ser vi på administrative stillinger er variasjonen fra 45,5 %  kvinner på Handelshøyskolen til 88,4 % 

kvinner på Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 

For undervisnings- og forskerstillinger varierer kvinneprosenten fra 27,0 % på Fakultet for teknologi 

og realfag til 69,2 % på Fakultet for helse og idrett i 2014. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen er nå to fakultet, mot ett i 2013. De har hhv 

45,2 % og 31,1 % kvinner i vitenskapelige stillinger i 2014.  

Ser vi på endringene fra 2013 til 2014 for undervisnings- og forskerstillingene, er det fortsatt en svak 

økning i antall kvinner på Fakultet for teknologi og realfag og noe mer på Fakultet for Kunstfag. 

Kunstfag har totalt økt med 6 årsverk og av disse er 3,4 årsverk vitenskapelige stillinger. 

Dette har ført til en økning fra 33,4 % kvinner til 38,9 % kvinner i vitenskapelige stillinger. 

Ser vi på førstestillinger og høyere har Fakultet for teknologi og realfag 18,4 % kvinner (19,9 % i 

2013), Fakultet for kunstfag 23,7 % kvinner (21,2 % i 2013), Fakultet for samfunnsvitenskap 31,3 % og 

Handelshøyskolen 24,0 % kvinner.  

«Brekker» vi tallene ned på institutt-nivå, viser flere institutter en 20/80 prosentfordeling eller 

dårligere, mellom kvinner og menn. Ett institutt på 34 personer har f.eks. kun 4 kvinner, noe som 

utgjør 11,76 % kvinner.  
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Ett fakultet har f.eks. 27,0  % kvinner i vitenskapelige stillinger. Går vi inn i tallene på institutt-nivå 

finner vi hhv 15,8 %, 20 %, 38,7 % og 58,9 % kvinnelige ansatte.    

Situasjonen for noen av fakultetene/instituttene er fortsatt alarmerende.  Det bør settes inn ekstra 

målrettet og langvarig innsats for en mer likeverdig kjønnsfordeling. 

Rekruttering av vitenskapelige ansatte til mannsdominerte institutt er etter UiA sin mening den 

største utfordringen for å kunne oppnå mer likestilling ved institusjonen. De lave tallene for kvinner 

ansatt i vitenskapelige stillinger, slår særlig ut når det gjelder kvinner i førstestillinger, dosent- og 

professorstillinger. 

Det er viktig å følge med når det gjelder kvinner i stipendiatstillinger innenfor UH-sektoren i Norge 

og ved egen institusjon. Spesielt gjelder dette teknologiske  og  økonomiske fagområder. Her 

legges i stor grad grunnlaget for rekruttering av flere kvinner. 

Viser også til «Balanse-søknad» til NFR med forslag om f.eks. «rekrutterings- og letekomiteer.  

 

Kjønn og lønnsfordeling på fakultets-/avd. nivå 

Det er til dels store lønnsmessige forskjellene, mellom kvinner og menn på UiA.  

Hos ansatte totalt på fakultetene/avd. er gjennomsnittlig lønnsdifferanse fra kr. 20 614,- på Fakultet 

for helse og idrett til kr. 112 688,- på Fakultet for samfunnsvitenskap, begge i kvinnenes disfavør.  

Gjennomsnittlig lønn har gått opp for alle kategorier ansatte fra 2013 til 2014. Gjennomsnittlige 

lønnsforskjeller mellom kvinner og menn har blitt større på noen og mindre på noen av fakultetene. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har en negativ utvikling. Differansen på gjennomsnittslønna 

mellom kvinner og menn har økt når vi ser på alle ansatte og administrative stillinger.  

Fakultet for Helse og idrettsvitenskap har en forbedret situasjon. Differansen mellom kvinner og 

menns gjennomsnittslønn har gått ned når en regner med alle ansatte og er borte når det gjelder 

vitenskapelig ansatte. Differansen er lik i 2013 og 2014 når det gjelder administrativ ansatte. 

Det samme gjelder Fakultet for kunstfag når vi ser på totaliteten. Differansen har gått ned mellom  

administrativ ansatte kvinner og menn, men litt opp når det gjelder gjennomsnittslønn for kvinnelig 

og mannlige undervisnings- og forsknings-stillinger. 

Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap har begge stor differanse  mellom 

gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn blant administrativt ansatte. Differansen er merkbar også 

mellom vitenskapelig ansatte kvinner og menn. 

For de to sistnevnte kan vi ikke sammenligne tallene med 2013, da disse var ett fakultet på det 

tidspunktet. 

 

Se vedlegg EKSTRA TABELL.  

 

Tabell 3  

Foreldrepermisjon, fravær pga. syke barn og eget sykefravær 
 

Vi har delt inn oversikten når det gjelder ulike permisjoner i tre grupper; undervisnings- og 

forskningsstillinger, administrativt personale og drifts- og teknisk personale/andre. 



5 
 

 

Foreldrepermisjon 

Kvinner i vitenskapelige stillinger tar ut 2 952 fraværsdager når det gjelder foreldrepermisjon i 2014. 

Dette er en nedgang på 903 dager. 

Menn tar ut 1430 dager i 2014. Dette er en økning på 554 dager. 

Totalt er dette en nedgang på  totalt 349 dager. 

Dette vitner om at fedre tar mer av omsorgsansvaret og at det til sammen er mindre uttak av 

foreldrepermisjon hos vitenskapelig ansatte. 

Kvinner i administrative stillinger tar i 2014 ut 5185 fraværsdager mot 5163 i 2013. Dette er stabile 

høye tall. Menn tar ut mindre foreldrepermisjon i 2014 enn i 2013, hhv 995 i 2013 og 567 i 2014.  

Innenfor drift- og teknisk personale/andre tar kvinner ut nesten dobbelt så mange dager i 2014 , 

1075, som i 2013, 585. Menn har økt til 264 dager i 2014. Tallet var 0 dager i 2013. 

 

Vi tenker at dersom den ene parten i ett forhold tar ut så mye mer av foreldrepermisjonen som 

tallene her viser, kan det være ett av flere forhold som svekker et karriereløpet. 

Ser vi på tallene, er det fortsatt kvinnene som tar den største delen av omsorgen. 

 

Fraværsdager pga syke barn 

Antall fraværsdager i forbindelse med barns sykdom går noe ned for menn i vitenskapelige stillinger 

(fra 14 dager til 9), og har gått noe opp(fra 18 til 22).  

For administrativt personale er tallene relativt stabile fra 2013 til 2014 med hhv 170 fraværsdager for 

kvinner og 54 dager for menn. Tallene er imidlertid langt høyere enn for vitenskapelig ansatte. 

Vitenskapelig ansatte har mer fleksibel arbeidstid og dette kan være en av årsakene til at de 

registrerte tallene er så forskjellige. 

Vi registrerer at det fortsatt er flest kvinner som er heime med syke barn. Også her tar de 

omsorgsansvaret. 

 

Sykefravær med egenmelding 

Antall fraværsdager under sykdom med egenmelding er fortsatt høyest for kvinner. Det er en svak 

oppgang fra 116 dager i 2013 til 119 for kvinner i 2014 innenfor undervisnings-, forsknings- og 

formidlingsstillingene.  Antall fraværsdager for menn i samme kategori er hhv 50 og 19 fraværsdager. 

Altså en nedgang også for menn, selv om tallene er relativt små i utgangspunktet. 

Tallene for administrativt personale viser 471 dager for kvinner i 2014, mot 498 dager i 2013. 

For menn er antall fraværsdager med egenmelding i 2014 halvert i forhold til i fjor. Tallene er hhv 

123 og 236.  

Hos menn innen drifts- og teknisk personale/andre  går antall fraværsdager i 2013 fra 17 til 111 i 

2014. Antall fraværsdager med egenmelding for kvinner har økning fra 131 i 2013 til184 i 2014. 

Konklusjonen er det samme som i 2013, nemlig at kvinner tar ut langt flere sykefraværsdager med 

egenmelding enn menn ved UiA. 

Sykefravær med legemelding 

Sykefravær er i 2014 større hos kvinnelig vitenskapelige ansatte enn hos menn når det gjelder 

fraværsdager med legemelding. Økningen har gått fra 1226 dager i 2013 til 1984 fraværsdager i 2014.  

Vi konstaterer en nedgang fra 2099 fraværsdager i 2013 blant menn i undervisnings, forsknings- og 

formidlingsstillinger til 1152 dager 2014. Dette siste er nesten en halvering.  Situasjonen var motsatt 
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mellom kvinner og menn i 2013. 

Det er en oppgang i antallet fraværsdager med legemelding hos begge kvinner blant administrativt 

personale. Tallene er for kvinner er fra 2496 dager i 2013 til 2749 dager i 2014. For menn er tallene 

hhv 922 dager i 2013 og 584 fraværsdager i 2014. 

Blant drifts- og tekninsk personale/andre er det oppgang hos begge kjønn. Hele 2126 dager hos 

kvinner i 2014, mot 907 dager i 2013. En økning på 1219 dager er mye på ett år. 

Menn har også en prosentvis stor økning, når tallene går fra 64 dager til 353 dager. 

Vi registrerer altså store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder sykefravær med 

legemeldinger. Menn i administrative og vitenskapelige stillinger har en betydelig nedgang.    

 

Tabell 4  

Kompetanseutvikling og sentrale personalpolitiske satsinger 
Ingen tabell-rapportering 

UiA hadde i 2014 167 deltakere på sine doktorgradsprogrammer. 

Dette er 16 flere enn i 2013.  

Kjønnsfordelingen utvikler seg skjevt med  75 kvinner og 92 menn.  

 

UiA har ikke delt ut kvalifiseringsstipend i 2014.  

 

Tabell 5  

Rekruttering 
Ingen opplysninger 

 

Tabell 6  

Ledelse og styring 

Ledelsen er på valg i 2015. Status vedr. ledelsen for 2014 er derfor den samme som i 2013.  

Den daglige ledelsen består av rektor, 2 viserektorer og 2 direktører. Kjønnsbalansen er i kvinnenes 

favør; 3 kvinner og 2 menn. Rektor er kvinne. 

Ser vi på fakultetsledelsen/avd. når det gjelder kjønnsfordelingen på dekan- og direktørstillinger, er 

situasjonen en annen.  

Til sammen har UiA 6 dekaner der 5 er menn. Av 5 fakultets- direktørene er 4 menn. 

Styret for UiA har en god kjønnsbalanse og det samme har tilsettingsrådet. 

Fakultets-/avd.-styrene har gjennomgående en 60/40 % i menns favør, bortsett fra på Avdeling for 

lærerutdanningene. Der er det 60/40 i kvinner favør. 
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Tabell 7  

Opprykk 

Ingen opplysninger. 

 

Tabell 8  

Doktorgrader 
Ingen tabell-rapportering 

Det er avlagte 27 doktorgrader i 2014 ved UiA. Det er 9 flere enn i 2013. 

I 2013 var det 9 kvinner som disputerte. I 2014 er det også 9 kvinner av til sammen 27.  

Dette er en stagnasjon av antall kvinner som disputerer, mens antall menn er fordoblet.  

Mens 50 % av alle som disputerte ved UiA i 2013 var kvinner, er prosenttallet i 2014 kun 33,33 % . 

 

 

Tabell 9  

FoU-publisering og forskningsstipend 
Ingen tabell-rapportering. 

Tallene for publiseringspoeng for 2014 er ikke klare. 

  

I 2013 ble tallene totalt for UiA 568,7 poeng. 145 av disse publiseringspoengene stod kvinner for. 

I 2012 var tallene totalt for UiA 459,9 poeng. 119,4 av disse stod kvinner ved UiA for. 

Økningen av publiseringspoeng var på hele 108,8 poeng.  Av økningen var kvinner ansvarlige for 25,6 

poeng. 
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Tabell 10  

Tilstandsvurdering etnisitet, religion/livssyn, nedsatt funksjonsevne 
Ingen tabell-rapportering. 

 

Etnisitet 

UiA har et flerkulturelt miljø på alle nivå i institusjonen. Av erfaring vet vi at den største innvandrer-

andelen har vi blant stipendiatene, professorene og renholderne. 

UiA har innarbeidet  tiltak for etniske minoriteter i Handlingsplan for likestilling og integrering ved 

UiA for 2012-2015. Planen er delt inn i 3 delplaner og delplan 2 er forbeholdt «Etnisitet». Det ligger 

inne flere konkrete tiltak. Dette gjelde bl.a. rekruttering, integrering og gratis norskkurs. 

Kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir i stillings-annonseringen oppfordret til å søke og blir 

kalt inn til intervju. 

Likestillings- og integreringsutvalget jobber systematisk for å bedre integreringen både blant 

studenter og ansatte.  

Likestillings-kontaktene ved fakultetene/avd. er og skal være ressurspersoner desentralisert i 

organisasjonen sammen med vernetjenesten, når det gjelder å legge til rette for et godt arbeidsmiljø 

også for etniske minoriteter, enten de er studenter eller ansatte. 

 

Nedsatt funksjonsevne 

UiA har lite statistikk når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. Personene er forskjellige i 

sin funksjonshemming og de fleste er lite synlige. Det gjelder personer med nedsatt hørsel, med 

psykiske problemer eller dysleksi. Disse utgjør de største gruppene. 

UiA har to campuser, i Kristiansand og i Grimstad, og begge er relativt nye og meget bra tilrettelagt 

for personer med fysiske utfordringer.  

Alle nye studentboliger har universell utforming. 

UiA har et eget «Tilretteleggingskontor for studenter med funksjonsnedsettelser». Dette kontoret 

brukes også av ansatte. 

SiA helse, Den norske kirke og «Studier med støtte» er samarbeidsparter sammen med UiA. 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har ansatt en psykoterapeut og en psykiatrisk sykepleier for å 

støtte og hjelpe studenter som trenger det. 

«Studier med støtte» er et samarbeid mellom UiA ,NAV og to ulike tiltaksbedrifter. Målet er å støtte 

studenter med lettere psykiske lidelser, slik at de mestrer studiene. 

Tilretteleggings-kontoret er representert i Likestillings- og integreringsutvalget. Det har vært et eget 

møte i LiU sammen med to inviterte student-representanter, der fokus utelukket var på 

tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.    

UiA har innarbeidet tiltak for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse i Handlingsplan for 

likestilling og diskriminering ved UiA for 2012-2015. Planen er delt inn i 3 delplaner og delplan 3 er 

forbeholdt «Funksjonsnedsettelse».  

Det er mange konkrete tiltak i planen. Det handler om verktøy for å fange opp dyslektikere og de 

som trenger støtte av psykolog/psykiatrisk sykepleier.  

Kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse blir oppfordret til å søke og blir innkalt til intervju.Det 

finnes også tiltak for eldre arbeidstaker som ønsker informasjon og som f.eks. er motivert til å stå 

lenger i jobb. 

 



9 
 

OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN FRA RAPPORTERING 2014: 

Tabell 1   

Kjønnsfordeling – stillinger 

 Hovedtall for antall årsverk viser lik fordeling av kvinner og menn ved UiA. 

 Kvinnelige professorer/dosenter ved UiA utgjør 21,9% i 2014. Dette er på 2012-nivå. 

 Det er 5,0 årsverk i professor II-stillinger. 24,2 av disse er kvinner. En økning i prosent, men 

ikke i antall kvinner. Det skyldes en samlet nedgang på 1,1 årsverk. 

 Kallelser blir ikke fortrinnsvis brukt til å øke kvinneandelen, slik styret har anbefalt. 

  Antall i deltidsstillinger har gått noe ned. Kvinnedelen har steget fra 46,9 % til 51,5 %.  

  

Kjønn og lønnsfordeling 

 Gjennomsnittslønn viser at kvinner tjener noe mer i 2014 enn i 2013, 89,2 % av det menn 

tjener. Likevel øker differansen mellom gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn i 

kvinners disfavør.  

 Differansen i gjennomsnittslønn for både administrative stillinger og vitenskapelige stillinger 

øker mellom kvinner og menn. Kvinnene kommer dårligere ut. 

 I administrative leder-stillinger har gjennomsnittslønna økt med kr. 35 406,- for menn og  

1 190,- for kvinner i 2014. 

 Differansen på gjennomsnittslønna minker når vi «brekker» tallene ned på stillingskategori. 

 

Se EKSTRA TABELL-VEDLEGG 

 

Tabell 2 (x 7) 

Kjønnsforskjeller på fakultets- og avdelingsnivå 

 Av totalt ansatte på fakultetene er det fra 33,3 % kvinner på Fakultet for teknologi og realfag 

til 69,4 % kvinner på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 Av vitenskapelig ansatte på fakultetene er det fra 27,0 % kvinner til 69,2 % i 2014  

 I førstestillinger og høyere har Fakultet for teknologi og realfag en nedgang fra 19,9 % 

kvinner i 2013 til 18.4 % i 2014. Nedgangen er svak, men det er retningen som bekymrer. 

 I førstestillinger og høyere har Fakultet for kunstfag en økning fra 21,3 % kvinner til 23,7 % i 

2014. Tendensen er viktig. 

 «Brekker» vi tallene ned på institutt-nivå, som ikke er del av rapporteringen, er det fortsatt 

6 institutt med en kvinneandel i vitenskapelige stillinger under 20 %. Et institutt har 21 % 

kvinner. Et institutt har under 20 % menn.  

  

Kjønn og lønnsfordeling på fakultets- og avdelingsnivå 

 Gjennomsnittlig lønns-differansen mellom kvinner og menn på fakultets-nivå er fra  

kr. 20 614,- på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap til kr. 112 688,- på Fakultet for 
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samfunnsvitenskap. Tallene er i kvinners favør ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og 

Fakultet for Kunstfag.  

 Vi finner den største differansen mellom gjennomsnittslønn under administrative stillinger på 

Fakultet for humaniora og pedagogikk. Differansen er på kr. 352 256,- i 2014. 

 Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen er nå to fakulteter. Begge har stor 

differanse når det gjelder gjennomsnittslønn for kvinner og menn blant administrative og 

noe mindre forskjeller hos vitenskapelige ansatte. 

 

Tabell 3 

Permisjoner og sykefravær – med egenmelding og med legemelding 

 I vitenskapelige stillinger er det nedgang i antall forelderpermisjonsdager hos kvinner.  

Økning hos menn. 

 I administrative stillinger er det et høyt stabilt nivå hos kvinnene. Menn tar ut færre dager 

foreldrepermisjon i 2014. 

 Hos drift- og teknisk personale er uttaket doblet blant kvinnene og menn har økt til 264 

dager. De tok ikke ut noe i 2013. 

 Fraværsdager i forbindelse med barns sykdom er stabilt, men fraværet er større blant 

ansatte i administrative stillinger enn i vitenskapelige. 

 Sykemeldingstallene med egenmelding og med legemelding når det gjelder kjønn er fortsatt 

høyest for kvinner. Det gjelder alle typer ansatte. 

 Sykemelding med legemelding har gått betydelig ned for menn i administrative og 

vitenskapelige stillinger.  

 

Tabell 4 

Kompetanseutvikling 

 167 har deltatt på doktorgradsprogram i 2014. En økning på 16 fra 2013. 

 75 deltaker er kvinner. Det utgjør 45 %.  

 

Tabell 6 

Ledelse og styring 

 3 av 5 i toppledelsen er kvinner 

 2 av 13 dekaner og fakultets-/avdelings-direktører er kvinner 

 9 av 21 institutt-ledere er kvinner.  

  

Tabell 8 

Doktorgrader og opprykk 

 27 doktorgrader er avlagt i 2014 

 av økningen på 9 doktorgrader fra 2013, er alle menn. 
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Tabell 9 

FOU-publisering og stipend 

 I 2013 publiserte kvinner 145 poeng av til sammen 568,7.  

 

Tabell 10 

Etnisitet og personer med nedsatt funksjonsevne 

 Stort sett for forrige år. 

 LiU har brukt tid på å se nærmer på oppfølgingen av studenter med nedsatt funksjonsevne. 

Det ser ut til at disse får god oppfølging og tilrettelegging fra «Tilretteleggingskontoret for 

studenter med funksjonsnedsettelse». Studentrepresentantene er godt fornøyd. 
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LIKESTILLINGSTILTAK VED UiA 2014  

«Handlingsplanen for likestilling og integrering ved UiA for 2012-2015»  

ligger til grunn for arbeidet også i 2014. 

 

Tiltak  : Skolere likestillingskontaktene ved alle fakultetene/avd. 

Status : Kompetanseheving hos alle seks likestillingskontaktene ble gjennomført  

              og ny arbeidsinstruks ble utarbeidet og vedtatt i 2013. Dette er fulgt opp i 2014. 

Tiltak  : Aktivt Likestillings- og integreringsutvalg 

Status : LiU hadde 4 møter og behandlet  14 saker.  

              Det har vært mye fokus på Senter for likestilling og den framtidige organiseringen. 

              BLD hadde ønske om overføring av ansatte og oppgaver, men dette ble avlyst. 

              LiU har arbeidet for at senteret skal bli et sterkt og viktig senter for hele Agder-regionen. 

              Det har vært tatt initiativ for å få de to fylkeskommunene, fylkesmennene og Agderforskning 

              mer aktiv med i arbeidet.  

              I tillegg har fylkeskommunene utarbeidet forslag til Likestillings-, integrerings- og 

              mangfolds-plan. LiU diskuterte forslaget nøye og har gitt en omfattende høringsuttalelse via 

              ledelsen ved UiA.  

              Ledelsen ved UiA har meldt at de ønsker å overflytte Senter for likestilling til Agderforskning.  

              Likestillingsrådgiveren deltok med Likestillingsinnlegg på ukeseminar for PO-avdelingen på  

              Lesbos i mai 2014. 

              LiU- medlemmer deltok også på 2-3 likestillings-arrangement i Arendals-uka 2014. 

 

Tiltak : 8.mars-markering og egen Likestillingskonferansen 

Status: Et frokost-arrangement fredag 7.mars 2014 på Campus Kristiansand med kulturdirektør Karen 

            Kristine Blågestad «Lyse stemmer i mørk landsdel» og kulturinnslag. God oppslutning. 

            Et frokost-arrangement fredag 7. mars 2014 på Campus Grimstad med forskerne Nina Jentoft 

            og Torunn S. Olsen «Fremtidsbildet på Agder oglevekår – betydning av definisjonsmakta» og 

            kulturinnslag. Oppslutningen var noe lav. 

             

            Likestillingskonferansen 2014 ble arrangert 29.oktober i samarbeid med regionale aktører. 

            Tema var inspirert av Grunnlovsjubileet og det kommende fylkes- og kommunevalget 2015: 

            «Makt, maktbalanse, demokrati og deltakelse».  

            Professorene Frank Aarebrot og Hege Skeie var blant foreleserne. Frank Aarebrot lanserte et 

            nytt forslag om hvordan kvinner kunne sikres ca 50 % representasjon i kommunestyrene 

            dersom de i utgangspunktet nominerte annen hver av hvert kjønn. Forslaget vil kunne få 

            avgjørende betydning for kjønnsbalansen i norske kommunestyrer dersom det blir prøvd ut og 

            siden realisert. Det vil kreve en liten lovendring dersom parti-listene skal kunne bestå av to 

            «lister» eller kolonner, en med kvinner og en med menn, slik forslaget er. Partiene stilte med 

             sentrale politikere i paneldebatt.   

             Det var 120 deltakere fra begge Agderfylkene. Arrangementet var også i 2014 i tett samarbeid 

             med regionale organisasjoner og off. instanser.   
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Tiltak : Delta i nasjonalt samarbeid 

Status: UiA har deltatt aktivt i LUN-nettverket (likestillingsrådgivere ved alle universitetene). 

            Likestillingsrådgiver har deltatt på Nettverkskonferansen 2014 i Narvik. UiA fikk «stafett- 

            pinnen» og arrangerer Nettverkskonferansen i 2015. 

            UiA har i tillegg deltatt på konferanse i Oslo arrangert av AFI, Arbeidsforskningsinstituttet, vedr.  

            likestilling og levekår generelt, men der også undersøkelser fra Sørlandet ble formidlet og 

            debattert.   

Tiltak :  Arbeide for lik lønn for like kvalifikasjoner / likt arbeid. 

Status:  Vi ser av tabellene 1 og 2 at det  er store gjennomsnittlige lønnsforskjeller mellom kvinner og  

               menn på UiA. Forskjellen er noe mindre dersom vi sammenligner ansatte i samme 

               stillingskategorier, f.eks vitenskapelig ansatte med ulike grader. 

               Siste lønnsoppgjør har IKKE minsket på differansen når det gjelder gjennomsnittslønn for 

               kvinner og menn ved UiA. Begge kjønn har fått til dels høye lønnstillegg, men kjønns- 

               differansen øker for flere grupper ansatte. Se vurderingene under Tabell 1 og 2.  

Tiltak : Rekrutteringsarbeidet for det underrepresenterte kjønn skal aktiveres. 

             Stillingsannonser skal appellere til det underrepresenterte kjønn om å søke stillinger. 

Status: Det er gjort et systematisk arbeid når det gjelder å få fram oppfordring til kvinner om å 

              søke. Det er dette det oftest handler om. Vi har passet på at stillingsannonsene 

              helt konkret oppfordrer det underrepresenterte kjønn til å søke der ett av kjønnene er i 

              mindretall. Vi ser av tabell 2 at det er 3 fakultet som har meget skjev kjønnsfordeling 

              når det gjelder vitenskapelig ansatte. Dette har vi meldt om de tre siste årene. 

              Utfordringen er stor for UiA. 

              UiA har søkt om prosjekt-penger fra NFR sitt «Balanse-program» også i 2014. UiA nådde ikke 

              fram med søknaden i 2013, men prøver igjen i 2014. 

              Ett av tiltakene innebærer opprettelse av «lete-komiteer» for å finne kvalifiserte kvinnelige 

              søkere til stillinger på institutt der det er 20 % eller færre kvinner blant vitenskapelig ansatte. 

              I forbindelse med søknaden til NFR ble det gitt en grundig statusinformasjon i felles 

              ledermøte. Det ble konkret i møte jobbet med spørsmål vedr. likestillingsutfordringene ved 

              UiA.  

              UiA er underlagt Hovedavtalen for statsansatte. Den fastslår at moderat kjønnskvotering er 

              en del av avtalen. Denne ordningen kan og bør brukes mer aktiv ved UiA.  

  

Tiltak : Begge kjønn skal være representert i vurderingskommisjonene og intervjupanelene. 

Status: Dette er gjennomført også i 2014 

 

Tiltak : Tildele «Kvalifiseringsstipend for kvinner» i førsteamanuensisstillinger. 

Status: Det ble IKKE delt ut kvalifiseringsstipend i 2014. 

  

             Totalt har 36 kvinner fått kvalifiseringsstipend siden 2008.  

             Andelen kvinnelige professorer/dosenter ved UiA var 21,6 prosent i 2012, 23,5 prosent i  

             2013 og ned til 21,9 prosent i 2014. Vi er på stedet «hvil». 

             Dette er beklagelig og bekymringsfullt. 
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Tiltak : Styret ber UiA om at «kallelser skal fortrinnsvis brukes til å øke kvinneandelen». 

Status: 75,8 prosent av professor II-årsverkene er forbeholdt menn.  

              Andelen kvinner har imidlertid steget fra 19,8 prosent i 2013 til 24,2 prosent i 2014. 

              Dette skyldes at antall årsverk i professor II-stillinger har gått ned fra 6,1 årsverk i 2013 til 5 i 

              2014.  

 

Tiltak : UiA må arbeide for jevnere fordeling av kjønn i valg av studier. 

Status: Flere tiltak er videreført: f.eks. «Jenter og teknologi» / «Gutter og helsefag» 

              Arbeidet har gitt positive utslag i noe bedre kjønnsbalanse innenfor et par av ingeniørfagene. 

 

Tiltak : UiA har egen  «Tiltaksplan mot seksuell trakassering» 

Status: Denne er gjort kjent, men skal gjennomgås og oppdateres. 

             «Balanse-søknaden» til NFR har oppfølgings-tiltak på dette feltet. Det har tidligere  

             vært gjort relativt lite i forhold til undersøkelser og ekstra tiltak.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Tabell 1: Personal- og lønnsstatistikk og arbeidsforhold på virksomhetsnivå 

   

 

 Kjønnsbalanse  Lønn (gjennomsnittslønn per 01.10.) Midlertidige (prof.II,, stipendiat, 

vikar, åremål, postdoc,  lærling) 

Deltidsstillinger                              

(5 – 96,67 % stilling) 

 % 

Menn 

 

% 

Kvinner 

 

Totalt 

antall 

årsverk 

 

Menn  Kvinner Kvinner

s andel 

av 

menns 

lønn 

(%) 

Total 

gjennom-

snittslønn 

%  

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

midlertidige  

stillinger 

% 

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

deltids-

stillinger 

Totalt i 

virksomheten 

I år 48,8 51,2 987,3 578 386 515 928 89,2 546 418 50,2 49,8 245 48,5 51,5 233 

I fjor 49,8 50,2 972,9 553 485 491 814 88,9 522 505 53,9 46,1 245 53,1 46,9 243 

Administrative 

stillinger totalt 

I år 35,7 64,3 292,7 574 374 493 847 86,0 552 571 43,5 56,4 55 19,2 80,8 52 

I fjor 37,0 63,0 275,6 554 501 470 598 84,9 501 651 50,0 50,0 50 25,5 74,5 64 

 Lederstillinger I år 59,3 40,7 27,0 808 994 746 546 92,3 783 552 62,5 37,5 8 - - 0 

I fjor 64,0 36,0 25,0 773 588 745 356 96,4 763 424 71,4 28,6 7 - - 0 

 Mellomlederstilling
er 

I år 52,9 47,1 34,0 679 878 627 563 92,3 655 259 47,1 52,9 17 - - 0 

I fjor 60,1 39,9 32,6 656 028 607 777 92,6 636 787 60,0 40,0 15 100 - 1 

 Saksbehandler/ 
utrederstillinger 

I år 28,4 71,6 211,2 486 936 461 919 94,9 469 027 37,0 63,0 27 19,6 80,4 46 

I fjor 28,0 72,0 203,9 469 821 441 817 94,0 449 646 37,0 63,0 27 17,7 82,3 62 

              



 Kjønnsbalanse  Lønn (gjennomsnittslønn per 01.10.) Midlertidige (prof.II,, stipendiat, 

vikar, åremål, postdoc,  lærling) 

Deltidsstillinger                              

(5 – 96,67 % stilling) 

 % 

Menn 

 

% 

Kvinner 

 

Totalt 

antall 

årsverk 

 

Menn  Kvinner Kvinner

s andel 

av 

menns 

lønn 

(%) 

Total 

gjennom-

snittslønn 

%  

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

midlertidige  

stillinger 

% 

Menn 

% 

Kvinner 

Totalt antall 

deltids-

stillinger 

Undervisnings- og 

forskningsstillinger 

totalt 

I år 55,3 44,7 573,1 601 004 559 415 93,1 582 426 52,5 47,5 183 62,3 37,7 159*) 

I fjor 56,4 43,6 579,9 572 769 534 600 93,3 556 136 54,1 45,9 185 61,4 38,6 159*) 

 Førstestillinger  

 Professor/dosent 

I år 64,2 35,8 332,7 664 825 617 205 95,7 634 935 68,2 31,8 22 68,5 31,5 37 

I fjor 66,3 33,7 312,5 619 129 593 580 95,9 610 529 60,0 40,0 15 70,0 30,0 89*) 

Rekrutteringsstillinger 
totalt 

(stip.- vit.ass-postdoc) 

I år  43,9 56,1 96,6 460 678 459 003 99,6 459 739 45,1 54,9 102 52,2 47,8 23 

I fjor 45,0 55,0 102,2 435 634 439 539 100,9 437 783 45,3 54,7 106 36,8 63,2 19 

Professor II I år 75,8 24,2 5,0 718 686 679 369 94,5 709 155 78,3 21,7 23 80 20 30 

 I fjor 80,2 19,8 6,1 690 783 656 751 95,1 684 033 85,2 14,8 27 82,4 17,6 34 

Oppgis videre for 

hver enkelt 

stillingskode som 

benyttes ved 

institusjonen 

I år              

I fjor              

 

*) Inkl professor II 



Tabell 2A: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på Fellesadministrasjon, Avdeling for lærerutdanning og Universitetsbiblioteket  

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fellesadministrasjon, Avdeling for lærerutdanning og Universitetsbibliotek 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 41,6 54,8 257,5 506 187 459 965 479 204 

I fjor 41,7 58,3 255,8 485 743 438 599 458 246 

Administrative stillinger totalt I år 38,3 61,7 158,2 523 457 491 937 504 013 

I fjor 39,0 61,0 151,2 503 647 475 238 486 322 

 Lederstillinger I år 46,7 53,3 15,0 769 372 760 538 764 660 

I fjor 46,7 53,3 15,0 731 300 745 838 739 054 

 Mellomlederstillinger I år 30,8 69,2 13,0 592 426 579 123 583 216 

I fjor 39,7 60,3 11,6 566 357 558 472 561 599 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 35,6 64,4 119,8 482 894 458 460 467 151 

I fjor 35,2 64,8 117,6 465 301 440 739 449 384 

 



Tabell 2HH: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn på Handelshøyskolen ved UiA 

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Handelshøyskolen 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 66,5 33,5 65,5 652 164 568 760 624 193 

I fjor       

Administrative stillinger totalt I år 54,5 45,5 11,0 685 051 434 261 571 055 

I fjor       

 Lederstillinger I år 100,0 0 1,0 824 100  824 100 

I fjor       

 Mellomlederstillinger I år 100,0 0 4,0 681 726  681 726 

I fjor       

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 16,7 83,3 6,0 559 301 434 261 455 101 

I fjor       



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 68,9 31,1 54,5 646 903 608 435 634 928 

I fjor       

 Førstestillinger og høyere I år 76,0 24,0 37,5 684 611 653 278 677 081 

I fjor       

Rekrutteringsstillinger totalt I år  63,9 36,1 9,0 471 400 534 541 494 198 

I fjor       

Professor II I år 60,0 40,0 0,5 693 972 639 204 672 065 

 I fjor       

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 

 



Tabell 2HI: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn Fakultet for helse- og idrettsvitenskap   

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 30,4 69,4 126,7 574 546 553 932 560 205 

I fjor 30,1 69,9 124,3 564 819 529 573 540 168 

Administrative stillinger totalt I år 28,7 71,3 20,9 619 550 507 987 539 963 

I fjor 36,5 63,5 19,2 582 183 463 827 506 979 

 Lederstillinger I år 50,0 50,0 2,0 846 000 802 100 824 050 

I fjor 100 0 1,0 786 500  786 500 

 Mellomlederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 666 050 697 900 675 000 

I fjor 66,7 33,3 3,0 653 101 679 400 661 867 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 23,2 76,8 12,9 513 067 453 215 467 098 

I fjor 24,6 75,4 12,2 488 134 434 353 447 582 



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 30,8 69,2 105,8 566 250 563 305 564 211 

I fjor 28,9 71,1 105,1 560 814 540 310 546 234 

 Førstestillinger og høyere I år 28,6 71,4 50,0 626 701 605 222 611 365 

I fjor 30,4 69,6 44,4 616 126 581 722 592 183 

Rekrutteringsstillinger totalt I år  40,8 59,2 12,3 459 161 453 352 455 723 

I fjor 21,1 78,9 9,5 427 801 438 674 436 385 

Professor II I år 75,0 25,0 0,8 638 102 733 002 661 827 

 I fjor 80,0 20,0 1,0 636 327 718 800 652 822 

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 



Tabell 2HP: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn Fakultet for humaniora og pedagogikk   

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 
M

en
n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 40,6 59,4 166,4 604 561 543 152 568 099 

I fjor 40,6 59,4 164,7 582 340 523 256 547 227 

Administrative stillinger totalt I år 11,6 88,4 26,0 842 900 490 644 531 367 

I fjor 15,6 84,4 25,7 744 626 466 915 510 222 

 Lederstillinger I år 100,0 0 2,0 897 850  897 850 

I fjor 100,0 0 2,0 836 150  836 150 

 Mellomlederstillinger I år 33,3 66,7 3,0 773 001 704 101 713 734 

I fjor 50,0 50,0 4,0 653 101 678 350 665 726 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 0 100,0 19,0  461 777 461 777 

I fjor 0 100,0 18,7  443 909 443 909 



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 46,3 53,7 139,5 593 492 561 820 576 492 

I fjor 45,5 54,5 138,0 572 004 541 865 555 580 

 Førstestillinger og høyere I år 55,0 45,0 85,1 623 114 610 430 617 410 

I fjor 55,0 45,0 82,5 599 466 588 065 594 339 

Rekrutteringsstillinger totalt I år  33,3 66,7 18,0 456 767 450 434 452 545 

I fjor 28,1 71,9 17,8 432 060 434 018 433 468 

Professor II I år 100 0 0,4 737 301  737 301 

 I fjor 100 0 1,0 679 102  679 102 

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 

 



Tabell 2K: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn Fakultet for kunstfag   

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fakultet for kunstfag 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 
M

en
n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 57,9 42,1 76,5 576 603 538 982 560 186 

I fjor 62,1 37,9 70,7 550 544 507 232 534 145 

Administrative stillinger totalt I år 49,6 50,4 21,2 537 644 510 866 524 160 

I fjor 50,9 49,1 18,7 538 727 461 812 500 991 

 Lederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 756 151 569 400 693 900 

I fjor 100,0 0 2,0 741 500  741 500 

 Mellomlederstillinger I år 50,0 50,0 4,0 621 200 677 650 649 425 

I fjor 66,7 33,3 3,0 593 950 649 500 612 467 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 47,0 53,0 12,6 441 702 454 876 448 682 

I fjor 37,5 62,5 13,1 442 450 438 783 440 160 



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 61,1 38,9 55,4 587 396 552 871 573 950 

I fjor 66,2 33,8 52,0 553 808 530 844 546 036 

 Førstestillinger og høyere I år 76,3 23,7 28,6 618 190 627 067 620 291 

I fjor 78,8 21,2 23,6 598 542 614 311 601 890 

Rekrutteringsstillinger totalt I år  27,3 72,7 5,5 434 134 458 776 452 055 

I fjor 47,4 52,6 5,7 421 986 418 600 420 204 

Professor II I år 100,0 0 0,8 655 454  655 454 

 I fjor 100,0 0 0,6 664 336  664 336 

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 

 



Tabell 2SV: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn Fakultet for samfunnsvitenskap 

                

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fakultet for samfunnsvitenskap 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 47,7 52,3 82,7 642 150 529 462 583 217 

I fjor       

Administrative stillinger totalt I år 26,7 73,3 22,5 705 351 485 964 544 467 

I fjor       

 Lederstillinger I år 100,0 0 2,0 851 051  851 051 

I fjor       

 Mellomlederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 756 100 710 100 740 767 

I fjor       

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 11,4 88,6 17,5 508 901 471 504 475 778 

I fjor       



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 54,8 45,2 59,2 637 436 556 293 600 771 

I fjor       

 Førstestillinger og høyere I år 68,7 31,3 39,3 665 427 627 258 653 472 

I fjor       

Rekrutteringsstillinger totalt I år  22,2 77,8 11,3 446 861 454 306 452 652 

I fjor       

Professor II I år 42,9 57,1 0,7 674 836 744 702 714 759 

 I fjor       

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 

 



Tabell 2TR: Kjønnsfordeling og gjennomsnittslønn Fakultet for teknologi og realfag       

         

 

Rapporteres for hvert fakultet/avdeling/institutt avhengig av institusjonens 

organisering 

 

Kjønnsbalanse  Gjennomsnittslønn 

Navn på avdeling/fakultet/institutt 

Fakultet for teknologi og realfag 

M
en

n
 

%
 

K
v

in
n

er 

%
 Totalt 

antall 

årsverk 

 

M
en

n
 

K
v

in
n

er 

Totalt 

Totalt i fakultetet/avdelingen/instituttet I år 66,7 33,3 212,1 582 042 514 329 559 473 

I fjor 67,7 32,3 205,2 549 833 495 402 532 256 

Administrative stillinger totalt I år 37,3 62,7 33,0 651 180 508 142 561 496 

I fjor 39,7 60,3 29,0 629 823 484 133 541 956 

 Lederstillinger I år 66,7 33,3 3,0 851 101 756 200 819 467 

I fjor 66,7 33,3 3,0 834 601 741 500 803 567 

 Mellomlederstillinger I år 75,0 25,0 4,0 773 834 662 400 745 976 

I fjor 75,0 25,0 4,0 736 634 626 801 709 175 

 Saksbehandler/utrederstillinger I år 23,4 76,6 23,5 531 365 483 768 494 919 

I fjor 24,1 75,9 19,5 498 881 454 960 465 560 



       

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger totalt I år 73,0 27,0 154,4 589 040 525 373 571 842 

I fjor 73,1 26,9 153,7 554 820 506 575 541 863 

 Førstestillinger og høyere I år 81,6 18,4 88,2 642 115 609 933 636 201 

I fjor 80,1 19,9 81,4 613 592 588 518 608 605 

Rekrutteringsstillinger totalt I år  53,4 46,6 40,6 462 698 455 845 459 505 

I fjor 57,8 42,2 46,1 432 436 437 454 434 552 

Professor II I år 77,1 22,9 1,8 801 694 607 302 757 262 

 I fjor 70,7 29,3 2,1 777 855 632 868 735 420 

Oppgis videre for hver enkelt stillingskode som 

benyttes ved institusjonen 

I år       

I fjor       

 

 



Tabell 3: Uttak av foreldrepermisjoner, fravær pga. syke barn og eget sykefravær  

                

Stillingskategori  Foreldrepermisjon Fravær pga.  

syke barn 

Sykefravær 

Egenmeldt 

Sykefravær 

Legemeldt 

 Antall 

fraværsdager 

Antall 

fraværsdager 

Antall 

fraværsdager 

Fraværsprosent 

(andel av 

mulige 

dagsverk) 

Antall 

fraværsdager 

Fraværsprosent 

(andel av 

mulige 

dagsverk) 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Undervisnings-, 

forsknings- og 

formidlingsstillinger 

I år 2952 1430 22 9 119 19 0,21 0,03 1984 1152 3,52 1,55 

I 

fjor 

3855 876 18 14 116 50 0,22 0,07 1229 2099 2,36 3,08 

Administrativt 

personale 

I år 5185 567 170 64 471 123 1,4 0,43 2749 584 8,15 2,06 

I 

fjor 

5163 995 178 59 498 236 1,05 0,86 2496 922 5,26 3,35 

Drifts- og teknisk 

personale/andre 

tilsatte 

I år 1075 264 55 19 184 111 1,43 0,82 2126 353 16,58 2,61 

I 

fjor 

583 0 9 0 131 17 0,83 0,12 907 64 5,72 0,45 

 

 



Tabell 6: Rapporteringstabell på ledelse og styring  

            

     

Organ  Antall 

medlemmer 
Antall 

menn 
% 

menn 
Antall 

kvinner 
% 

kvinner 
Merknad 

Styret I år 11 5 45,4 6 54,6  

I fjor 11 5 45,5 6 54,6  

Toppledelse (rektor, 2 

viserektorer, 1 dir. 1 

ass.dir., 6 dekaner og 6 

fak/avd direktører)  

I år 17 12 70,6 5 29,4  

I fjor 17 12 70,6 5 29,4  

Fakultets-

/avdelingsstyrer: 

Fakultet for S  

 

Handelshøyskolen 

 

Fakultet for T og R 

 

Fakultet for HumPed 

Fakultet for K 

 

Fakultet for H og I 

Avd. for lærerutd. 

I år  

 

9 

 

10 

 

11 

 

10 

10 

10 

15 

 

 

5 

 

5 

 

7 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

55,0 

 

50,0 

 

56,6 

 

60 

60 

60 

40 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

4 

4 

9 

 

 

45,0 

 

50,0 

 

43,4 

 

40 

40 

40 

60 

 

 

 

I fjor       

Tilsettingsutvalg: I år 6 3 50,0 3 50,0  

I fjor 6 3 50,0 3 50,0  

Tilsettingsråd: I år       

I fjor       

Andre sentrale råd og 

utvalg, for eksempel 

forskningsutvalg, 

studieutvalg m.m. 

I år       

I fjor       

 



Figur som illustrerer at tross små lønnsforskjeller på stillingskodenivå, så viser de rapporterte gruppene av stillingskoder i de fleste tilfeller større 

lønnsforskjeller.  Grunnlag for å vurdere rapporteringsstruktur?

Sortert synkende

Nøkkel for kjønnVerdier

Kvinne Mann
Totalt Lønn  

årsv

Totalt  GjSn 

Lønn 

Totalt 

Årsverk
Lønn Kv i % 

av Lønn M

Stillkat tkstStillingsgruppeStillingskode Lønn  årsv  GjSn Lønn GjSn % Årsverk Årsv % Lønn  årsv  GjSn Lønn GjSn % Årsverk Årsv %

Administrativt personale 92 982 457 493 847 95% 188,3 64,3% 59 964 694 574 374 110% 104,4 35,7% 152 947 151 522 571 292,7 -14,0%

 

Drifts- og teknisk pers./andre tilsatte 24 530 354 401 698 93% 61,1 50,2% 28 239 503 466 769 108% 60,5 49,8% 52 769 857 434 082 121,6 -13,9%

 

Undervisnings- og forsknings personale 143 215 958 559 415 96% 256,0 44,7% 190 563 413 601 004 103% 317,1 55,3% 333 779 371 582 426 573,1 -6,9%

Førstestilling og høyere  

1011 Førsteamanuensis 38 509 828 596 497 101% 64,6 43,2% 50 042 708 590 126 100% 84,8 56,8% 88 552 536 592 880 149,4 1,1%

1013 Professor 16 363 110 696 303 98% 23,5 20,9% 63 453 852 712 564 100% 89,1 79,1% 79 816 962 709 169 112,6 -2,3%

1198 Førstelektor 16 972 358 594 478 98% 28,6 44,4% 21 823 968 611 316 101% 35,7 55,6% 38 796 326 603 834 64,3 -2,8%

1532 Dosent 1 385 300 692 650 102% 2,0 50,0% 1 324 800 662 400 98% 2,0 50,0% 2 710 100 677 525 4,0 4,6%

1010 Amanuensis 284 700 569 400 106% 0,5 20,0% 1 057 001 528 500 98% 2,0 80,0% 1 341 701 536 680 2,5 7,7%

Totalt Førstestilling og høyere 73 515 296 617 205 97% 119,1 35,8% 137 702 329 644 825 102% 213,6 64,2% 211 217 626 634 935 332,7 -4,3%

 

Rekrutteringsstillinger 24 855 001 459 003 100% 54,2 56,1% 19 540 586 460 678 100% 42,4 43,9% 44 395 588 459 739 96,6 -0,4%

 

Andre undervisnings- og forskningsstillinger43 815 718 540 601 100% 81,1 59,5% 29 939 262 542 791 100% 55,2 40,5% 73 754 980 541 488 136,2 -0,4%

 

Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling214 700 429 401 129% 0,5 18,5% 686 161 311 891 93% 2,2 81,5% 900 862 333 652 2,7 37,7%

 

Professor II (Førstestilling og høyere 815 243 679 369 96% 1,2 24,2% 2 695 074 718 686 101% 3,8 75,8% 3 510 317 709 155 5,0 -5,5%

 
Totalsum 260 728 770 515 928 94% 505,4 51,2% 278 767 609 578 386 106% 482,0 48,8% 539 496 379 546 418 987,3 -10,8%
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STRATEGI 2012 - 2015 Rekruttering og kompetanseutvikling  
For UiA samlet settes det som mål at 70 % av de vitenskapelige ansatte skal være på førstenivå. Som 

tabell 1. under viser, er andelen med 1.kompetanse blant fakultetets faste ansatte vesentlig under 

denne overordnete målsetting, og lavere enn flere andre fakultet ved UiA. Vi forventer å øke 

fakultetets 1.kompetanseandel fra dagens 45% til ~57% innen 2015. Det påpekes at 

1.kompetanseandelen for Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, og Institutt for psykososial 

helse forventes å nærme seg 70% innen perioden. For å kunne underbygge fakultetets faglige- og 

forskningsambisjoner på alle nivå, skal det innen fem år være minst 10 professorer i full stilling på 

fakultetet versus 5 pr. september 2012. Samtidig må det sikres balansert rekruttering som ivaretar 

behovene innen studietilbudene. Dette betyr at mens det må være økt fokus på rekruttering av 

professorer og førsteamanuenser, vil det også være behov for rekruttering av dosenter, 

førstelektorer og muligens enkelte lektorer. En differensiert kompetanseprofil i utlysninger vil til tider 

bli brukt for å sikre denne balansen.  

Tabell 1. Kompetanseprofilutvikling 2013- 2015  

Antall personer IPH IHSV IFIE 

Ansatte (faste + 
midlertidige, minus 
stipendiater) 2014 

16 
 

 56  39 

Faste ansatte 2014  15 53  34 

Faste ansatte med ph.d. 
2014 

  9 13  11 

Faste ansatte med 
1.kompetanse 2014 

 13 (81,3%)  27 (50,9 %)  14 (41,2%) 

Fast ansatte 1. 
amanuenser 2014 

4 12 7 

Forventet økning i antall 
1. amanuenser 2014 – 
2015 

 1-2 1  1-2 

Status 2014 – Antall 
opprykk 1. kompetanse 

1 professor 
1 førstelektor 

1 førstelektor 
2 førsteamanuens 

1 førsteamanuensis 
 

Status 2014 – Antall 
professorer/dosent 

5 (+ 1 midlertidig 
prof II ) 

2 (+1 midlertidig prof. 
II) 

4 

Status 2014 – 
Kjønnsfordeling ansatte 
i vitenskapelige stillinger 

10 kvinner 
8 menn 
1 trans 
 

46 kvinner 
10 menn 
 

19 kvinner 
20 menn 
 

 

Rekrutterings- og kompetansehevingstiltak:  

 Det lages instituttvise kompetanseutviklingsplaner, inkludert rekrutteringsplan med en 3-4 

års tidshorisont. Fakultetsledelsen vil engasjere seg aktivt i identifisering av potensielle 

kandidater i forkant av utlysninger. Det skal også lages en kompetanseutviklingsplan for 

administrasjonen.  

 Fakultetsledelsen vil bruke målrettet tildeling av FoU tid, innen vår ordinære ramme, for å 

bidra til mulighet for opprykk til professor blant ansatte i 1.amanuensis stilling med bra 

produksjon og motivasjon for en fremtidig lederrolle i fakultetets forskningsprogram.  
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 Det etableres mentorordning for vitenskapelig ansatte. Dette skal være en frivillig ordning, 

initiert av den ansatte som har ønske om mentor. Mentorordningen vil innebære et 

forpliktende forhold mellom partene. Mentorene vil gis arbeidstid til ordningen over en 

begrenset periode.  

Status 2014 Mål og tiltak 2015 Rekruttering og kompetanseheving  

Kompetanseplan i administrasjonen 
ferdigstilt januar 2013. 
Kompetansekartlegging/-planlegging i 
instituttene er gjennomført.  
Mange har oppdatert profiler i 
kompetansekatalogen, men det er behov 
for fokus på dette også framover. 
Andel / antall med førstekompetanse er 
stabil (44,8 i 2012). Andel kvinner i dosent 
og professorstillinger: > 30 % 
Andel midlertidig ansatte: 16 personer som 
utgjør ca 11 % (inklusive 11 stipendiater og 
en postdoc).  
 
 

Mål UiA:  
- Robuste fagmiljø.  
- Andel førstestillinger 68 %.  
- Andel midlertidige ansatte: 10 %.  
- Andel kvinner i dosent og professorstillinger: 25 %.  
- Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart 
(KD).  
Mål HI:  
- Robust fagmiljø som dekker våre behov og bidrar til 
god studie- og fagutvikling.  
- Andel førstestillinger: 50 % 
- Andel midlertidig ansatte: 10 % 
- Andel kvinner i dosent og professorstillinger: ikke 
relevant for oss.  
- Oppdaterte kompetanseplaner, og gjennomføre 
nyrekruttering iht planer og behov. Kontinuerlig 
oppdatering i Kompetansekatalogen. 
- Vedlikeholde kompetanseplaner i alle institutter og i 
administrasjonen. Ut fra disse planlegges nyrekruttering 
på kort og lengre sikt, og med rom for overlapping og 
videreføring av kunnskap. Oppfordre til oppdatering i 
Kompetansekatalogen / forskergruppeprofiler.  
- På bakgrunn av årlige arbeidsplansamtaler skal det på 
best mulig måte legges til rette for å skape rom for 
sammenhengende tid for FoU-arbeid.  
- Bevisst rekrutteringspolitikk ift førstekompetanse. 

Midler til faglige kurs og oppdatering er 
brukt etter formålet.  
 

Mål HI Kompetanseheving for alle ansatte  
- Avsette midler til faglige kurs og oppdatering for 
ansatte. Det settes av kr 1,5 mill til dette (avsette kr. 
12 500,- pr. årsverk fast ansatte) ..  
-Flere lavterskel-kurs, for eksempel knyttet til 
Innaskjærs, Fagpersonweb og lunsjkurs og bruk av PULS 
sine kurs Bruke ressurser på ny kompetanse knyttet til  
Blended learning -  

Ny utlysning av professor/førsteamanuensis 
i eHelse (Uglandgaven) i nov/des 2013. 
Tildelt en stipendiat via Uglandgaven, og en 
stipendiat (UiA-finansiert) i budsjett 2014. 
Stipendiat Uglandgaven tilsatt november 
2014.  Ikke vært mulig å rekruttere 
professor til nå. Omgjort til Post-doc stilling.  

Mål HI: Forsterkning av eHelsekompetanse  
- Rekruttere og ansette post-doc i 2015. 

Inger Beate Larsen ble professorvurdert i 
januar 2014. 

Mål HI: Interne opprykk til professorer 
- Økt FOU tildeling for ansatte i førsteamanuens 
stillinger, som har mulighet for opprykk til professor 
- Oppfordre aktive forskere til å søke 
kvinnestipend/kvalifiseringsstipend 

Nyansatte har benyttet mentorordningen 
fra PULS.  

Mål HI: Aktivt og forpliktende samarbeid med PULS 

-Markedsføre mentorordningsmuligheter i PULS 

- 10 av våre ansatte har deltatt på kurs i 
universitetspedagogikk i 2015 
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Støtte opp om det europeiske arbeidet for 
å fremme mobilitet og gode arbeidsvilkår 
for forskere i Europa (Euraxess). UiA 
signerte i 2010 "European Charter for 
Researchers" (Charter) og "European Code 
of Conduct for the Recruitment of 
Researchers" (Charter). 

Mål: Bidra til Charter and Code 
- Øke bevisstheten om internasjonalt 
samarbeid/nettverksbygging 
- Lyse ut stillinger internasjonalt 
 

 

Risikovurdering:  

 Rekruttering av personell med høyeste kompetanse – vanskelig – høy risiko  

 Rekruttering generelt for å løse faste oppgaver – lav risiko 

STRATEGI 2012 – 2015 Arbeidsmiljø  
Åpenhet og medvirkning i forhold til beslutninger og prioriteringer som tas av ledelsen på alle nivåer 

er viktig og skal følges opp.  

Arbeidsmiljøtiltak:  

 Ledelsen tar ansvar for å invitere til dialog i beslutningsprosesser.  

 Ledelsen skal legge til rette for arenaer for faglig diskusjon og sosialt samvær.  

 De nærmeste lederne skal årlig arrangere møte eller seminar med fokus på arbeidsmiljø. 

Dette kan gjøres enten på institutt- eller seksjonsnivå.  

 Det vil bli jobbet kontinuerlig for god kommunikasjon og tett samarbeid mellom 

administrative og vitenskapelige ansatte for å nå fakultetets fellesmål om utdanninger og 

forskning av høyeste kvalitet.  

Et godt arbeidsmiljø danner plattformen for vår suksess som institusjon. Viktige perspektiver er 

respekt, anerkjennelse, egenverd, åpenhet og relasjonsbygging. Det er et felles ansvar å bidra til et 

godt arbeidsmiljø. Et grunnleggende prinsipp er at ansvaret for arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten 

ligger til arbeidsgiver, og arbeidstakere er pliktige til å medvirke. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes 

av trivsel, motiverte medarbeidere, lavt sykefravær, god kvalitet på utførte oppgaver og åpenhet 

rundt beslutningsprosesser.  

Status 2014 Mål og tiltak 2015 Arbeidsmiljø 

På fakultetsnivå har det vært jobbet 
med å få informasjon ut på Innaskjærs. 
Kompetanseheving blant 
saksbehandlere på Innaskjærs 
gjennomført, og dette har medført økt 
bruk av intranettet.  

Mål HI: Arbeide mer systematisk med og etablere 
rutiner for informasjonsflyt i fakultetet 

- Opplæringsrunder for individ, seksjon, institutt 

knyttet til bruk av «Innaskjærs» og Outlook for å 
sikre god service og informasjon. 

- Informasjon/opplæring på fakultetssamling, 

instituttmøter, seksjonsmøter og adm.møter. 

- Oppfordre til å bestille abonement på ulike 

oppdateringer.  

Gjennomført vernerunder. 
Ansatte har fått tilbud om 
medarbeider-, senior- og sluttsamtaler. 
 

Mål HI: Gjennomføre vernerunder, medarbeider-, 
senior- og sluttsamtaler 
-Systematisk planlegge og legge til rette for 
vernerunder, medarbeidersamtaler, seniorsamtaler, 
sluttsamtaler 

Fakultetssamling 2013 gjennomført med 
ca 100 påmeldte med gode 

Mål HI: Gjennomføre systematisk HMS-arbeid og at 
ansatte opplever å ha et godt arbeidsmiljø 



5 
 

 
 

tilbakemeldinger.  
Halvårlige HMS-møter har vært avholdt. 
I 2014 har det vært gjennomført 
arbeidsmiljøkartlegging – ARK. Det var 
spørreundersøkelse og møter i 
institutter og seksjoner. Innredning av 
pauserom ved Campus Grimstad (4. etg) 
har bidratt til økning av faglig/sosiale 
samlinger og bedre arbeidsmiljø. 

-Gjennomføre fakultetssamling/HMS 
samling/personalsamling.  
- Jevnlig ta opp til drøfting fakultetets arbeidsmiljø. 
- Halvårlige HMS-møter med ledelsen, verneombud 
og tjenestemannsorganisasjonene/tillitsvalgte 
-Utarbeide årlig HMS plan. Avsette kr 75.000 til 
ordinære HMS tiltak 
- Drøftingsmøter med tjenestemanns-
organisasjonene før fakultetsstyremøter. - Se 
hverandre i hverdagen og bidra til det faglige og 
sosiale miljøet 

Alle rapporteringsrutiner fulgt når det 
gjelder sykefravær. Fraværet i 2013 er 
3,45 % mot 3,85 for hele UiA. Tall for 
2014 vil bli rapporter første halvår 2015.  

Mål UiA: Sykefravær: mindre enn 4 % 
Mål HI: Sykefravær: mindre enn 4 %  
Bevisstgjøring, rapportering og oppfølging av 
sykefravær i henhold til at vi er en IA-bedrift. 

Det er gjennomført noen konkrete tiltak 
i forhold til likere kjønnsfordeling i 
studietilbudene bl.a. i fakultetsvideoen 
hvor en bevisst har trukket fram 
mannlige studenter i 
helsefagutdanningene.  
Velkommenbrosjyre er tildelt nyansatte. 

Mål HI ift likestilling og integrering: Arbeide for en 
jevnere kjønnsfordeling i alle fakultetets studietilbud, 
blant både studenter og ansatte. Nyansatte skal føle 
seg velkommen, ivaretatt og integrert i fakultetet.   
- Sørge for at likestillingsloven følges ved ansettelser 
og oppnevning av medlemmer til ulike råd og utvalg. 
- Sørge for at handlingsplanens mål og tiltak blir fulgt 
opp i plan og budsjettarbeidet.  
- Sikre kvinner og menn like muligheter til faglig 
utvikling i fakultetet.  Ved ellers like forhold, skal det 
underrepresenterte kjønn foretrekkes ved 
ansettelser.  
- Følge opp nyansatte 

El-bilene er mye opptatt, men benyttes. 
Det er investert i nytt 
videokonferanseutstyr som letter 
kommunikasjon (møteavvikling) mellom 
fakultetets aktiviteter på de to 
campusene.  
Redusert kopikostnader ved aktiv bruk 
av Ipad (sakspapirer til fakultetsstyret 
og ellers i institutt- og administrative 
møter). 

Mål HI ift globale miljøutfordringer:  
-Oppfordre ansatte til å bestille el-biler, og benytte 
videokonferanseutstyr for kommunikasjon mellom 
campusene og digitalisert saksbehandling 
- Fortsatt fokus på å begrense kopikostnadene i 
fakultetet. 

 

Risikovurdering – arbeidsmiljø:  

 Lav risiko for alvorlige arbeidsmiljøutfordringer 

 moderat risiko for økende langtidssykefravær 

 

STRATEGI 2012 – 2015 Utdanning 

I denne strategiperioden er hovedfokuset sikring av høy kvalitet i vår studieportefølje. Generelt sett 

vil ikke fakultetet vurdere nye studieprogrammer i kommende periode med mindre de kan 

fullfinansieres fra dag én og leveres uten videre belastning på dagens bemanning.  

Studieportefølje 2015-16 
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Navn på studium 
  

Type studium 
Studie- 
poeng 

Antall studie- 
plasser 

Idrettsvitenskap, masterprogram Påbyggingsstudium 120 20 

Psykisk helsearbeid, masterprogram Påbyggingsstudium 120 25 

Klinisk helsevitenskap, masterprogram Påbyggingsstudium 120 25 

Folkehelsevitenskap, masterprogram Påbyggingsstudium 120 25 

Helse- og sosialinformatikk, masterpr. Påbyggingsstudium 90 25 

Sykepleie, bacheorprog Grunnstudium 180 140 

Sykepleie, bacheorprog Grunnstudium 180 105 

Sykepleie, bacheorprog Grunnstudium 180 30 

Vernepleie, bachelorprogram Grunnstudium 180 30 

Folkehelsearbeid, bachelorprogram Grunnstudium 180 24 

Ernæring, mat og kultur, bachelorpr. Grunnstudium 180 16 

Idrett, bachelorprogram Grunnstudium 180 20 

Ernæring, mat og kultur, årsstudium Grunnstudium 60 16 

Idrett, årsstudium Grunnstudium 60 52 

Friluftsliv, årsstudium Grunnstudium 60 24 

Helse- og fitnesstrening, halvårsst. Grunnstudium 30 20 

Utefag, halvårsstudium Grunnstudium 30 24 

Emnesamling i friluftsliv for int. stud. Grunnstudium 30   

PPU i kroppsøving og idrettsfag Påbyggingsstudium 15 + 15 16 

PPU i mat og helse Påbyggingsstudium 15 + 15 16 

Psykisk helsearbeid, videreutd. Påbyggingsstudium 60 30 

Sexologi, videreutdanning Påbyggingsstudium 60 30 

Psykososialt arb.med barn og unge Påbyggingsstudium 60 20 

 

I studieporteføljen oppgis det et antall studieplasser for hvert studietilbud. Dette måltallet 

representerer det antall studieplasser fakultetet vurderer å ha fullfinansiert gjennom tildelinger fra 

universitetsstyret. Måltallet (antall studieplasser) blir rapportert til blant annet Samordna opptak og 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Antall studieplasser samsvarer ikke nødvendigvis 

med antall studenter som blir tatt opp til et studium. Ved UiA, så vel som i sektoren for øvrig, er det 

vanlig at det tas opp flere studenter enn det antall fullfinansierte studieplasser skulle tilsi (s.k. 

«overbooking»). Denne praksisen sikrer at frafall fra studietilbudene ikke hindrer en produksjon av 

studiepoeng i tråd med det antall finansierte studieplasser skullet tilsi. 

Profil og kvalitet  

Alle bachelor- og masterprogrammer ved fakultetet skal ha tydelige faglige profiler som er attraktive 

for arbeidslivet. Profilen til de tre bachelorgradsprogrammene på IFIE vil videreutvikles. Fakultetet vil 

jobbe for å sikre studiepoenggivende praksisordninger for disse utdanninger i inneværende periode. 

Det skal vurderes om fakultetet har de rette fordypningene innenfor mastergradsprogrammene eller 

om det er ønskelig å justere disse. Mastergradsprogrammet i idrettsvitenskap vurderes konsolidert 

fra to fordypninger til en, hvor både kognitive og fysiologiske aspekter av prestasjonsutvikling er 

integrerte.  

Mastergradsprogrammene kobler studietilbudene og forskningsaktiviteten. Det skal utvikles en 

tettere integrering mellom masterprosjekter, Ph.d prosjekter, og fakultetets forskergrupper. 

Mastergradsprogrammene skal bidra til forskningsproduksjon i større grad. Av masterprosjektene 
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ved fakultetet bør innen 2015 en andel på minimum 50 prosent av oppgavene være i artikkelform og 

sendt inn for publisering i et relevant tidsskrift. 

Fakultetet skal ha fokus på vurdering av studiekvalitet. Det skal legges vekt på å utvide 

vurderingsgrunnlaget slik at både arbeidslivets og sluttbrukernes synspunkter blir inkludert i 

vurderingen. Slik skal man sikre at programmene gir nytteverdi for studenter, arbeidsgivere, 

sluttbrukere og samfunnet. Fakultetet skal dimensjonere opptak av studenter til programmene i 

forhold til kompetanse og kapasitet i de ulike fagmiljøene.  

Utdanningstiltak:  

 Fakultetet skal arbeide systematisk med utviklingen av pedagogiske verktøy og pedagogisk 

kompetanse og bør benytte PULS aktivt i denne sammenheng så lenge samarbeidet oppleves 

som nyttig for fakultetet.  

 Ansatte gis mulighet til å delta på aktuelle konferanser for å øke sin kompetanse som 

undervisere og for å holde seg oppdatert. Prioriteringene gjøres innenfor det enkelte 

institutt.  

 Fakultetet vil unngå en utvikling hvor professorer og 1.amanuensis stillinger kun underviser 

på høyeregradsnivå. Det vil etterstrebes spesielt å organisere arbeidsoppgavefordelingen slik 

at professorer også kan undervise på bachelor nivå.  

 En større del av fakultetets ansatte skal veilede masterstudenter. I en oppstartsfase skal 

erfarne veiledere ha et ansvar for å bistå de mer uerfarne, «veiledning på veiledning».  

 Fakultetet skal tilby kursing i veiledning slik at flere ansatte med master eller hovedfag vil 

kunne veilede masterstudenter. PhD utvalget vil bruke biveilederroller aktivt med nye 

stipendiater for å bidra til økt veilederkompetanse på PhD nivå. Ansatte med PhD, men uten 

veiledererfaring, vil rekrutteres inn som biveiledere for nye stipendiater.  

 Fakultetets studieråd for masterprogrammene vil vurdere dagens masteroppgaveform. 

Muligheter for gruppebaserte prosjekter med gruppeoppgave og individuelt justerende 

muntlig vil vurderes med tanke på utvikling av større masterprosjekter og bedre kobling til 

forskningsarbeidet på fakultetet.  

 Fakultetet er en viktig bidragsyter inn i universitetets lærerutdanninger. Fakultetet vil 

arbeide for at strukturen på grunnskolelærerutdanningen (GLU) endres slik at mat og helse 

kan bli en aktuell mastergradsfordypning innen GLU.  

 Fakultetet ønsker å satse på kunnskapsområdet "bevegelse, helse og natur" i den nye 

barnehagelærerutdanningen(BLU). Dette for å styrke området som helhet i utdanningen og 

for å implementere mat og helse som en del av den obligatoriske delen av BLU. Fakultetet vil 

være aktive i forhold til at kunnskapsområdet blir et av UiAs profilområder.  

 Fakultetet skal øke fokuset på utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap for 

sine studenter.  

 Fakultetet etablerer en mentorordning for å utvikle undervisningskvaliteten. Dette skal være 

en frivillig ordning, initiert av den ansatte som har ønske om mentor. Mentorordningen vil 

innebære et forpliktende forhold mellom partene. Mentorene vil gis arbeidstid til ordningen 

over en begrenset periode.  

Status 2013 /2014  Mål og tiltak 2015 Utdanning  

Status 2013 – Kvantitative mål: Virksomhetsmål UiA 2015: En økende andel av 
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 Primærsøkere pr. studieplass: 
o SOK: 2,8. 
o LOK: 2,3.  

 Antall studenter pr vitenskapelig 
årsverk: 17,2  

 Antall registrerte studenter pr. 1.10 
(totalt): 1755 

 Nye 60 studiepoengsenheter: 1258 

 Gjennomføring på normert tid: 
o Bachelor: 61 prosent 
o Master: 38 prosent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fakultetet har tatt initiativ til, og fått 
levert, filmer som presenterer 
studiene: 

o Outdoor education 
o Folkehelsearbeid 
o Ernæring, mat og kultur 
o Idrett 

 Fakultetet har fått produsert en film 
som presenterer fakultetets 
virksomhet. 

 Fakultetet har annonsert på nett, i 
tidsskrifter og aviser. Fakultetet har 
deltatt på messer o.l. 

 Tidligere studenter (alumniet) har fått 
mail med orientering om fakultetets 
tilbud om blant annet 
påbyggingsstudier. 

 Fakultetet bruker sosiale medier for å 
skape oppmerksomhet om 
studietilbudet. 

studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg. 
Kvantitative mål - 2015: 

 Antall primærsøkere pr. studieplass: 

 UiA HI 

SOK 2.3 2.9 

LOK 2.4 2.4 

 Antall studenter pr vitenskapelig årsverk:  

UiA HI 

17 16,5 

 Antall registrerte studenter pr 1.10 (totalt):  

UiA HI 

10000 1760 

 Nye 60 studiepoengsenheter: 

UiA HI 

7100 1325 

 Gjennomføring på normert tid:  

% UiA HI 

Bachelor 47 65 

Master 44 40 

 Studentene skal lykkes med å oppnå lærings-
utbyttet som er definert for studieprogram (KD). 

Mål HI: Opprettholde god søknad og god 
søknadskvalitet. 

 Forbedre tekster i studieomtale 

 Gjennomføre opplæring for studenter som 
skal markedsføre studiene. 

 Delta på messer, åpen dag, konferanser, 
skoler o.s.v. 

 Bidra til at digitale former for markedsføring 
blir tatt i bruk mhp fakultetets portefølje.   

 Ha et særlig fokus på markedsføring av 
fakultetets masterprogrammer.  

 Presentasjonsfilm om bachelorprogrammet 
i sykepleie.  

 Annonsering i trykte medier, 
brosjyrer/andre trykksaker, 
profileringsmateriell o.l.  

 Ta initiativ til rekrutteringsprogram «Gutter 
og helse» for å bedre kjønnsbalansen i våre 
studier 

 Desentral sykepleieutdanning (2012 – 
2015) avsluttes i 2015 for et kull med i 
utgangspunktet 52 studenter lokalisert 
i Setesdalen, Mandal (og omland), 
samt Lister. Et nytt kull (2015 – 2018) 
vil ved tilfredstillende opptak bli 
startet høsten 2015. Utdanningen er 
desentral og delvis nettbasert.  

Mål UiA: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, 
herunder desentralisert undervisning og 
fjernundervisning (KD): HI: distriktsvennlig 
sykepleieutdanning (se ellers punkt om EVU). 
Mål HI: 
-Videreføre desentral utdanning i sykepleie i 
samarbeid med Lindesnes, Lister og Setesdal-
regionen. 

 Bachelorprogrammet i sykepleie 
(bærebjelkestudium) hadde i 2014 639 
primærsøkere. 

 Fakultetet lanserte lanserte i 2013 
fagmiljøet ved ernæring, mat og kultur 
som en av UIAs mulige kandidater til 

Virksomhetsmål UiA 2015: 

 De store utdanningsprogrammene ved UiA 
har god søking og gode tilbakemeldinger i 
nasjonale evalueringer. 

 UiA har minst tre fagmiljøer som er godt 
kvalifisert for søknader om status innenfor 
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status som SFU.  

 Det er etablert praksisemne i IFIEs 
bachelorprogrammer 

 Fakultetet har satt av kr. 1 500 000 til 
praksisprosjektmidler. 

 Fakultetet har et omfattende 
samarbeid med relevante deler av 
arbeidslivet. 

 Forskergruppene ble etablert i 2012, 
og masterstudentene er trukket med i 
gruppene der det er naturlig. 

 Fakultetet har gjennomført arbeidet 
med å vurdere omfang av og innhold i 
fordypningene i masterprogrammene. 

 Fakultetet har bedt 
økonomiavdelingen revurdere 
ressurstildelingen til en rekke av våre 
studier, blant annet sykepleie 
(bærebjelkestudium). 

 Det er gjennomført programevaluering 
av masterprogrammene i 
idrettsvitenskap og 
folkehelsevitenskap. 

 Fakultetet har deltatt som pilot i 
innføringen av digital emneevaluering. 

 Fakultetet har innført digital 
evaluering av kvaliteten på 
praksisstudiene i sykepleie. 

 Fakultetet gjennomfører pilotprosjekt 
med digitalt vurderingsskjema for 
dokumentasjon av studentenes 
gjennomføring av praksis i sykepleie. 

 

NOKUTs ordninger med sentre for 
fremragende utdanning (SFU). 

 Alle de yrkesrettede studieprogrammene 
skal ha partnerskap med relevant arbeidsliv 
og ha samarbeid med andre utdanningsinst. 

 Det skrives masteroppgaver knyttet til 
forskningsprosjekter ved alle fakultetene. 

 Alle gradsstudier ved UiA inneholder emner 
som gir innføring og øvelse i kritisk og etisk 
refleksjon. 

Mål HI: 
Styrke arbeidet med studiekvalitet 

 Aktiv bruk av emne- og studium-rapporter i 
arbeidet med studiekvalitet. 

 Bidra til å øke vekten på faglige tiltak ved 
studiestart og tiltak for å hindre frafall 
senere i studiet 

 Sikre gode rammevilkår for bærebjelke-
studiene og signaturstudiene 

 Identifisere fagmiljøer som er aktuelle som 
SFU i neste søknadsrunde 

 Tiltak for å øke studentenes egeninnsats. 

 Bidra til pilotprosjekter for å analysere 
oppnådd læringsutbytte 

 Avsette midler for å integrere forskning og 
utdanning. 

 Sikre at gradsstudiene tar opp globale 
dimensjoner og åpner for kritisk og etisk 
refleksjon. 

 Utvikle videre mulighetene for å knytte 
masterstudentene til forskergruppene.  

  gi studentene kompetanse i å skrive 
artikler. 

 Det settes av midler til praksisprosjekter. 

 Ansatte kan tilbys mentorordning knyttet 
til undervisning om det er ønskelig.  

 Opplæring av ansatte i bruk av utstyret i 
klinikklabben; Workshops og seminarer 

Mål HI: 
Styrke kontakt med arbeidslivet/sikre relevans i 
studiene: 

 Følge opp resultater av 
kandidatundersøkelse H-13 og 
Studentbarometeret. 

 Utnytte samarbeidspartnere i regionen for å 
sikre relevans i studiene. Alle fakultetene 
skal ha tatt i bruk kompetanse-torget for å 
styrke samarbeidet med arbeidslivet og 
profilere kompetanse-torget for arbeidslivet 
Sikre at entreprenørskap og kjennskap til 
innovasjonsprosesser inngår i studier der 
dette er relevant. 

14 ph.d.-kandidater på fakultetets program er 
helt eller delvis eksternt finansiert (= ikke våre 
KD-stipendiater) 
 

Mål UiA:  
- Andel uteksaminerte ph.d.-kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere (KD): 60 %.   
- Antall nye ph.d.-avtaler: 37.  
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Fakultetet har 7 KD-stipendiatstillinger (+ 2 
forskutterte).   
Totalt 25 kandidater på ph.d.-programmet jan. 
2015. Oppstart ph.d.-kandidat Uglandgaven 
(nov. 2014) og UiA-finansiert (strategisk eHelse) 
febr. 2015. Inngått 5 nye avtaler i 2014. 
 
 
 
 

- Totalt antall uteksaminerte ph.d.-kandidater: 25.  
Mål HI:  
- Totalt 25 kandidater på ph.d.-programmet 
- Antall nye ph.d.-avtaler: 5 (inkl en off. ph.d)  
- Uteksaminere 4 ph.d.-kandidater  
- Fokusere på inntakskvalitet og gjennomføringsevne 
ved tilsetting i stipendiatstilling / opptak til ph.d.-
programmet 
-Grundige intervjuer, videreutvikle gode 
administrative rutiner, evt. betinget opptak (utredes) 
og ha tett oppfølging – spesielt i de første 
månedene.  
- Føre dialoger med aktuelle eksterne aktører som 
kan tenke seg å finansiere eller evt. delfinansiere 
stipendiatstilling(er), følge opp disse  
- Legge til rette for at ph.d.-kandidaten blir 
introdusert og integrert i forskergruppen fra første 
dag.  
-Argumentere internt for at fakultetet skal få økt sin 
andel KD-stipendiatstillinger i henhold til f.eks. andel 
førstestillinger  
- Delta aktivt med kandidater, kurs og prosjekter i 
nasjonal forskerskole PROFRES (forskerskole innen 
profesjonsforskning etablert gjennom 
universitetsnettverket med UiS og UiN / PRONETT) 
  

 

Risikovurdering:  
 Etterspørsel studieportefølje. Søkertallene over flere år viser en jevnt høy etterspørsel etter de 

fleste av fakultetets studier. Profesjonsstudiene (vernepleie og sykepleie) rekrutterer hoveddelen 

av sine studenter fra Agder. En økt andel studenter fra øvrige deler av landet vil redusere 

effekten i eventuelle regionale svingninger i etterspørsel etter disse utdanningene. Det er 

samtidig en utfordring at andelen av menn som søker seg til syke- og vernepleie er lav. Det kan 

også nevnes at flere av fakultetets masterprogrammer er forholdsvis nye i utdanningsmarkedet. 

Det innebærer en risiko for svingninger i etterspørsel i etableringsperioden. Fakultetets 

videreutdanninger har primært regional rekruttering. Dette kan gi i perioder gi redusert 

etterspørsel. Et klart unntak er videreutdanningen i sexologi som har et nasjonalt marked. 

Risikovurdering er knyttet til rekruttering, gjennomstrømning, relevans og økonomisk ramme.  

 Gjennomstrømming – ønske om bedret gjennomstrømming på bachelorstudiene, det er svært 

varierende gjennomstrømming på mastergradsstudiene og det er usikkerhet knyttet til 

gjennomstrømming i phd- programmet 

 Fleksibilitet og omstillingsdyktighet. Fakultetets ansatte driver et kontinuerlig utviklingsarbeid på 

emne- og programnivå. Utviklingen skjer til dels med grunnlag i det faglige utviklingsarbeidet, og 

til dels med grunnlag i dialog med eksterne aktører i næringsliv og offentlig sektor. Vi anser at 

risikoen er lav for at manglende omstillingsdyktighet skal føre til fallende etterspørsel etter våre 

programmer. 
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STRATEGI 2012 – 2015 Etter- og videreutdanning (EVU)  
 

Målet med EVU-virksomheten er å tilby kompetansehevende, tilrettelagte, etterspurte og fleksible 

etter- og videreutdanningstilbud med utgangspunkt i samfunnets behov og ønsker, både regionalt, 

nasjonalt og nordisk.  

Virksomheten skal dekke tidsaktuelle fagområder og tilby fagdager, seminarer, kurs og 

videreutdanninger. Tilbudene bør innpasses i eksisterende gradsstruktur dersom det er mulig, og 

samtidig tilpasses behov og ønsker i samfunnet.  

EVU-virksomheten skal fungere som en testarena for nye faglige tilbud og nye pedagogiske metoder 

som for eksempel e-læring.  

EVU- virksomhet 2015:  

 Det settes av midler til markedsføring av EVU-tilbudene i fakultetets budsjett. 

 EVU-koordinatoren inviteres til jevnlige diskusjoner med fakultetsledelsen for å bedre 

synliggjøre både utviklingsmuligheter og utfordringer innen EVU porteføljen.  

 Minst 5 videreutdanninger skal tilbys som nettbaserte eller delvis nettbaserte 

videreutdanninger. 

 Mål UiA: Studiepoengproduksjon på EVU-studier (60 sp enheter) 300. Mål HI: 65 

 Mål UiA: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og 

NFR i prosent av driftsinntekter (mill kr) (KD): 4 %. Mål HI: 6 %  

 

  Status 2014 Mål og tiltak 2015 EVU-virksomhet og fleksible tilbud  

 EVU- virksomheten skal videreføre følgende eksisterende 
videreutdanninger: 
Avansert sykepleie 15 + 15 sp 
Lindrende omsorg 15 + 15 sp 
Helse og omsorg i plan 30 sp 
Cannabismisbruk: forebygging og behandling 5 sp 
Rus og avhengighetsproblematikk 10 sp 
Motiverende intervju 5 sp 
Velferdsteknologi 5 sp 
Familieterapi 60 sp 
Middelhavsmat 10 sp 
Entreprenørskap og innovasjon i skolen 10 sp 
Veiledningspedagogikk 7 ½ sp, 7 ½ sp og 15 sp 
Psykososialt arbeid med barn og unge 30 sp 
 
 
Samt tilby følgende nye videreutdanninger: 
Mat og helse 15 + 15 sp 
Samhandling mellom dyr og mennesker i dyreassisterte 
intervensjoner 5 sp 
Menneskerettigheter og psykisk helsevern 15 sp 
 
EVU- virksomheten skal videreføre samarbeidet med: 

 Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder 

 Kommunene i regionen 

 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 
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 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

 KS  

 SSHF 

 Private aktører 
 

Gjennomført fire forskjellige delvis 
nettbaserte videreutdanninger i 2014. 

Minst fem av EVU-tilbudene i 2015 skal tilbys helt eller 
delvis som nettbaserte tilbud. 

Gjennomført videreutdanning i 
velferdsteknologi (delvis nettbasert). 
36 deltakere 

Gjennomføre videreutdanning i velferdsteknologi, samt 
utvikle en nettbasert påbygging i velferdsteknologi. 

Gjennomført videreutdanning i Coaching 
24. 
12 deltakere 

Videreutdanning (oppdrag) i Coaching skal tilbys. 

Gjennomført to videreutdanninger i 
Cannabismisbruk (delvis nettbasert).  
32 deltakere og 33 deltakere. 

Videreutdanning i Cannabismisbruk skal tilbys. 

Gjennomført videreutdanning i 
Motiverende intervju. 11 deltakere 

Videreutdanning i Motiverende intervju skal tilbys. 

Gjennomført kurs og videreutdanning i 
Middelhavsmat.  16 deltakere (8 
eksamen) 

Videreutdanning i Middelhavsmat skal tilbys. 

Gjennomført videreutdanning i Rus og 
avhengighetsproblematikk. 22 deltakere. 

 

Gjennomført og oppstart av 
videreutdanning i Helse og omsorg i plan. 
36 deltakere. 23 deltakere 

 

Gjennomført videreutdanning i 
Entreprenørskap og innovasjon i 
skolen.25 deltakere (20 eksamen). 

Videreutdanning i Entreprenørskap og innovasjon i 
skolen planlegges gjennomført. 

Videreført videreutdanning i 
Familieterapi. 12 deltakere 

Videreføre og oppstart videreutdanning i Familieterapi. 

Gjennomført videreutdanning i Mat og 
helse (nettbasert) 5 deltakere. 
Kompetanse for kvalitet. 

Videreutdanning i Mat og helse skal tilbys. 

Gjennomført 2 videreutdanning i 
veiledningspedagogikk PED 920 .  
22 deltakere og 14 deltakere 

Videreutdanning i veiledningspedagogikk PED 920 skal 
tilbys. 

Gjennomført 2 videreutdanning i 
veiledningspedagogikk PED 921.  
15 deltakere og 11 deltakere 

Videreutdanning i veiledningspedagogikk PED 921 skal 
tilbys. 

Gjennomført videreutdanning i 
veiledningspedagogikk PED 901.  
16 deltakere. 

Videreutdanning i veiledningspedagogikk PED 901 skal 
tilbys. 

Gjennomført og oppstart av 
videreutdanning i Lindrende omsorg. 18 
deltakere og 11 deltakere. 

Videreføre videreutdanning i Lindrende omsorg. 

Oppstart av videreutdanning i Avansert 
sykepleie (delvis nettbasert). 54 deltakere 

Videreføre videreutdanning i Avansert sykepleie. 

Oppstart og videreføring av 
videreutdanning i Psykososialt arbeid med 
barn og unge. 18 deltakere. 14 deltakere 

Videreføre videreutdanning i Psykososialt arbeid med 
barn og unge. 

Det ble satt av 100 000 kr til 
markedsføring av EVU. 

Det settes av kr. 100.000,- til markedsføring.  

 Instituttene skal vurdere EVU-aktivitet i forbindelse med 
rekruttering og arbeidsplanlegging. 

 Gjennomgang av fordeling av ressurser til koordinering 
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av EVU-aktiviteter ved instituttene. 

 

Risikovurdering: 

Økonomisk risiko: 

 Antall søkere  

 Oppdragsgiver trekker seg 

 Prosjektet krever flere ressurser enn forventet  

 Etterspørselen endrer seg 

 Konkurranse i markedet 

 Anbudsrunder med avslag 

      Dette er risikomomenter, men de blir ikke vurdert som veldig høye.  

STRATEGI 2012 – 2015 Internasjonalisering av utdanninger 

Tiltak internasjonalisering:  

Fakultetet har som målsetning minst å tredoble antallet innvekslingsstudenter fram til 2015. Det 

krever en betydelig økning i engelskspråklige emner på tvers av fakultetet. I tillegg vil fakultetet 

jobbe for bedre koordinering av tilbudet for utvekslende studenter på instituttnivå. 

 Dersom mastergradsprogram i sexologi skal etableres gjøres det som et engelskspråklig 
tilbud. Dersom den ikke blir finansiert vurderes et tilbud som betalingsstudie.  

 Outdoor Education for internasjonale studenter utvides først med å øke antall studieplasser 

fra dagens 12 til 24, og deretter, innen 2015, til 2 semester mot dagens ett semester. 

 Tilbudet i Emnet FRI 111 (20 sp) integreres (norske og internasjonale studenter) slik at 

undervisning foregår på engelsk.  

 Fakultetet vil jobbe for finansiering av et 30 sp emne i Nordic Health Promotion på 

bachelornivå. Alternativt vil et slikt emne utvikles som EVU tilbud. 

 Den internasjonale inn- og utvekslingen som foregår knyttet til praksis innen sykepleie- og 

vernepleiebachelorutdanningene skal videreføres.  

 Fakultetet vil allokere tidsressurser til én internasjonal fagkoordinator på hvert institutt. I 

tillegg er det viktig at fakultetet har en administrativ koordinator som ivaretar alle 

instituttene og som også har ansvar for en samordning av tilbudet fra fakultetet. Denne 

funksjonen vil også ha et tett samarbeid med internasjonal avdeling ved UiA.  

 For at fakultetet skal kunne tilby engelskspråklig undervisning på moduler/studier er det 

behov for å tilrettelegge for engelskopplæring av vitenskapelig personell.  

 

 

Status 2014 Mål og tiltak 2015 Internasjonalisering  

 Outdoor education gjennomføres 
nå med opptak av 24 studenter.  

 Noe fellesundervisning på engelsk i 
Outdoor og Friluftsliv. Ikke all 
undervisning kan være felles pga. 

Virksomhetsmål UiA 2015: 

 Alle fakultetene har tilbud om engelskspråklige 
masterprogram 

 Alle bachelor -og masterprogram har deler av 
undervisning eller pensumlitteratur på engelsk 
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ulikt nivå på Outdoor-studenter ift. 
Friluftsliv-studenter. 

 Nordic Health Promotion: forslag 
til Nordic Lifestyle 30 sp EVU ble 
utarbeidet tidligere, men 
internasjonale studenter kan ikke 
betale. 

 Er utarbeidet engelskspråklig 

spesialisering Community Mental 

Health ved masterprogrammet i 

psykisk helsearbeid. 

 Begynnende samarbeid sykepleie; 
med UNOMC Nebraska og med 
Deakin university, Australia 

 Andelen utvekslingsstudenter ved 
fakultetet er 4 prosent.  
det var 77 inn-/utveksl.studenter 
ved HI studieåret 2013-14) 

 Andelen utvekslingsstudenter og utenlandske 
studenter blant heltids gradsstudenter ved UiA er 
økt til 15%  

Fra Handlingsplan for internasjonalisering ved UiA 2014-15: 
3.1. Fakultetene skal identifisere prioriterte 
samarbeidspartnere 
2.7. Fakultetene og Avd. for LU skal, med hjelp fra IA og 
sammen med prioriterte samarbeidspartnere utvikle 
«studiepakker» på 30 ECTS for studenter. 
Mål HI: 

- Andelen utvekslingsstudenter er 6 %. 

- Fakultetet skal identifisere prioriterte samarbeidspartnere. 

  Starte arbeidet med en 
internasjonaliseringsstrategi for fakultetet 

 Alle institutt må identifisere ønskede prioriterte 
samarbeidspartnere. 

 Planlegge at det siste semesteret i BACSPL kan tas 
på engelsk, og markedsføre dette for våre partnere 

 Markedsføre mulighetene for praksis i 
kommunehelsetjenesten for våre internasjonale 
samarbeidspartnere 

 Undervisning på engelsk i enkelte emner  

 Fortsatt ha fokus på engelsk pensumlitteratur. 

 Jobbe for flere utvekslingsmuligheter i 
bachelorprogrammene, og være bevisst på 
muligheter for både utdannings- og 
forskningssamarbeid ved inngåelse av nye 
samarbeidsavtaler.  

 Ta kontakt med PULS om mulighetene for 
opplæring i engelsk 

 

Risikovurdering 

 Relevante utvekslingsmuligheter (utreisende) 

o Bachelorprogrammet i vernepleie bør styrke sine muligheter til utveksling.  

o Utveksling er stort sett praksisrelatert innen sykepleie og vernepleie.  

o Masterprogrammene har i liten grad utreisende studenter. 

 Relevante utvekslingsmuligheter (innreisende) 

o Fakultetet har et svært begrenset tilbud av engelskspråklig undervisning. Utvikling av 

et økonomisk og faglig bærekraftig tilbud er ikke påbegynt i 2014. Det foreligger 

ingen klare initiativer som gir grunn til å tro at et slikt tilbud vil bli realisert i 2015. 

STRATEGI 2012 – 2015 Teknologi i utdanning  
Fakultetet skal være innovativt i bruk av teknologi og kommunikasjonsmedier, både i undervisning, 

forskning og administrativt arbeid. Fakultetet skal utforske ny undervisningsteknologi og, der det er 

hensiktsmessig, bruke denne for å supplere eller erstatte mer tradisjonelle undervisningsformer. Økt 

bruk av både synkrone og asynkrone nettbaserte læringsformer skal gjøre utdanningene våre mer 

fleksible og varierte. Fakultetet skal jobbe for at digitale vurderingsformer benyttes i alle 

sammenhenger der dette er gjennomførbart og ønskelig. Dette gjelder både ordinære eksamener og 

øvrige innleveringer.  
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Teknologitiltak:  

 IKT-kompetansen blant fakultetets ansatte skal heves i takt med krav og behov fra 

omgivelsene. Økningen i bruk av nettbasert overføring av undervisning krever særlig økt 

satsing på å øke kompetansen både i bruk av verktøyet og i forhold til pedagogisk metode. 

 Økt bruk av både synkrone og asynkrone nettbaserte læringsformer. 

 Gjennomgang av studiene for å tilrettelegge for økt bruk av digitale vurderingsformer. 

 Økt tilgjengelighet av utstyr på individnivå for gjennomføring av undervisning fra den 

enkeltes kontor. 

Status 2014 Mål og tiltak 2015 Tekonologi 

Fakultetet har i forbindelse med 
fakultetssamlingene i 2012 og 2013 satt søkelys 
på mulighetene knyttet til e-læring. 
 
Ansatte har fått tilbud om opplæring, blant 
annet «lunsjsamlinger» hvor tema knyttet til 
bruk av digitale verktøy har blitt tatt opp. 
Fakultet tok i 2012 opp et desentralisert kull i 
sykepleie. Her er synkron/asynkon 
videooverføring av forelesninger et virkemiddel. 
 
Fakultet har tatt initiativ til et prosjekt som 
utforsker mulighetene for at studentene kan 
bruke sitt eget utstyr i undervisningen (BYOD-
Brying Your Own Device). 
  
Overføring av forelesninger via MediaSite er i 
fast drift. 
Adobe Connect er i drift ved EVU-utdanninger. 
Noen eksamener er gjennomført ved digital 
innlevering (vår 2014: 6) og alle eksamener fra 
høst 2014. Flere muntlige eksamener er 
gjennomført vha. Adobe Connect. Flere 
jobbintervjuer gjennomført vha. Skype. 

Virksomhetsmål UiA 2015: 
- Alle fakultetene og lærerutdanningene har tatt i bruk ikt-
støttet undervisning, veiledning og evaluering 
- Alle fakultetene og lærerutdanningene har fleksible og 
nettbaserte studietilbud  
Mål HI: 
- Utarbeide og implementere digitale strategier for 
fakultetet. 
- Styrke arbeidet med digital kompetanse 
- BACSPL pilot BYOD 
 
-Utvikle pilotprosjekter der bærbar datamaskin tas i bruk i 
det daglige arbeidet med studiene. 
- Bruke blended learning og utnytte eventuell frigjort 
undervisningstid til andre/mer varierte læringsformer.  

- Øke bruken av nettbasert overføring av undervisning der 

det er hensiktsmessig. 
- Fortsatt fokus på å benytte elektroniske 
undervisningsplattformer (Fronter og Adobe Connect). 
- Videreføre satsingen på kompetanse blant de ansatte 
mht. bruk av nettbaserte verktøy. 

Alle tre kjøkkenene ved Campus Kristiansand er 
oppgradert med nytt utstyr.  
Ny tredemølle og nyinvesteringer i idrettslaben 
på Spicheren (ultralydapparat, kajakker, 
utstyrspakke til internasjonale studenter 
Outdoor Education og annet utstyr på lab.) 
Nyinvesteringer i Smarthuset (Campus Grimstad) 
knyttet mot eHelse.  
Omdisponering ved Campus Kristiansand – 
klargjort for ny ferdighetstreningsstasjon og 
generelle reinvesteringer.  

Mål HI: Oppdatering og utbygging av laboratorier, 
øvingsavdeling  
Nyinvestering og reinvestering i henhold til 
prioriteringsliste:  
-eHelse (nyinvesteringer) 
-laboratoriene sykepleie Krs og Grimstad (ny- og 
reinvestering) 
-idrettslaboratorier og utstyr (reinvestering) 
- forprosjekt for ombygging og videreutvikling av 
ernæringslaboratorier 

 

STRATEGI 2012 – 2015 Forskning  
Forskningsvirksomheten ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap skal preges av akademisk frihet, 

målrettede aktiviteter og høyeste vitenskapelige kvalitet. Fakultetet skal i perioden bli mer anerkjent 

nasjonalt og mer synlig internasjonalt innenfor de prioriterte satsningsområdene. Alle vitenskapelig 

ansatte og studenter skal være aktive medspillere i forhold til forskning på sitt nivå.  
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Overordnet forskningsledelse har dekan og instituttledere ansvar for. Disse skal tilrettelegge for at 

fakultetets forskere har gode rammer for sin forskning. Fakultetet skal ha forskergrupper som vokser 

fram med utgangspunkt i fakultetets aktive forskere og forskningsprosjekter. Konkret  

forskningsledelse utøves på prosjektnivå av de faglige lederne ved forsknings-sentrene samt av andre 

prosjektledere med høy forskningskompetanse. Forskningsledelse innbefatter å være mentor for 

andre vitenskapelig ansatte. Forskningsledelse innebærer å utvikle nye prosjekter, etablere nye 

forskningsgrupper og utarbeide søknader om eksterne midler.  

Forskning organiseres og ledes best av de som forsker. Fakultetsledelsen, i samsvar med forskerne på 

fakultetet, ønsker at forskningsledelsen i stor grad skal utøves på forskergruppenivå. Rekruttering er 

fakultetsledelsens hovedvirkemiddel for å styre forskningsretningen innenfor de fagområdene som vi 

satser på. I tillegg skal fakultetsledelsen, fakultetsstyret, og forskningsutvalget bruke 

ressursfordeling, infrastruktur investering, og allokering av stipendiatstillinger til å videreutvikle de 

forskningsgruppene som viser seg fram som selvorganiserende og produktive.  

Fakultetet må øke den eksterne finansieringen av forskningsaktiviteten i perioden. Vi setter som et 

konkret mål at fakultetet skal delta i 3 EU prosjekter og 8 NFR/RFF finansierte prosjekter i perioden. 

De prioriterte områdene skal være knyttet til de enkelte instituttenes fagområder og der det allerede 

er betydelig forskningsaktivitet. I 2009 ble det fremmet tre prioriterte satsingsområder for 

universitetsstyret: e-helse, folkehelse og samfunnsernæring. I 2012 ser vi flere synlige forskergrupper 

som har utviklet seg innenfor disse områdene, basert på forskningsproduksjon og aktivitet 

nasjonalt/internasjonalt:  

 Psykisk helsearbeid  

 Samfunnsernæring  

 Helse og omsorg blant eldre  

 Fysisk aktivitet basert intervensjonsforskning og prestasjonsutvikling  

 Etikk og moralsk utvikling blant helseprofesjonelle  

 Samhandling i helsetjenesten og teknologi integrasjon  

 Sexologi  

 

 

Forskningstiltak:  

 Fakultetsledelsen skal jobbe aktivt for tildeling av flere stipendiatstillinger til fakultetets PhD 

program og koblet til etablerte forskergrupper. Det er en målsetning å ha en 50:50 fordeling 

over tid mellom eksterne og interne finansierte stipendiater.  

 Fakultetet vil jobbe aktivt for finansiering av post-doc stillinger koblet til etablerte 

forskningsgrupper. Disse stillinger vil brukes fortrinnsvis til å forsterke miljøene med 

talentfulle forskere i en begrenset tid.  

 Det forventes at hver forskergruppe søker om eksterne midler hvert år.  

 Ansatte med førstekompetanse/professorkompetanse skal gis mulighet å tilby mentorskap 

for kollegaer.  

 Det skal oppmuntres til individuell kompetanseheving gjennom deltakelse i forskergrupper, 

sakkyndig utvalg, prosjektsøknader samt i veileder-, opponent- og refereevirksomhet.  
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 Tiden for det vitenskapelige arbeidet skal nøye planlegges i arbeidsplaner i samarbeid med 

den enkelte arbeidstaker, med målsetning om å skape sammenhengende tid til forskning.  

 Prosjekter som inkluderer masterstudenter prioriteres ved FoU tildeling.  

 I perioden 2012-2015, vil dekanen premiere årets beste fagfellevurderte tidsskriftpublisering 

av en masteroppgave fra fakultetets programmer med 20.000 kroner i ekstra driftstøtte til 

forskergruppen eller faggruppen den springer ut fra. Forskningsutvalget vil bidra i 

utvelgelsesprosessen.  

Status 2014 Mål og tiltak 2015 Forskning  

eHelse er ett av UiAs faglige satsningsområder, og 
her er det etablert en aktiv tverrfaglig og 
tverrvitenskapelig forskningsgruppe som har startet 
tverrfaglig og tverrfakultær publisering.  
Det er identifisert ni forskningsgrupper i fakultetet  
1. Helsetjenester – Etikk og kvalitet / Health care 
services (HEQ) 
2. Aldring og helse / Aging & Health  
3. eHelse / eHealth 
4. Mat og ernæring fra tidlig utvikling /Food and 

Nourishment from Early Development into 

Parenthood (FEED) 

5.Psykisk helsearbeid/Mental Health (MHR)  

6. Fysiologisk adapsjon til Idrett, trening og fysisk 
aktivitet / Physiological Adaption in Sport, Training 
and Physical Activity (PASTA) 
7. Helsefremming i et familieperspektiv / Health 
Promotion In a Family Perspective (HEIFA) 
8. Fysisk aktivitet og Idrett; helse, utdanning og 
prestasjon / Sport and Exercise Psychology: Health, 
Education and Performance (SEP-HEP) 
9. Bærekraftig livsstil / Sustainable lifestyles 
Fakultetet har ansatt en person i postdoc-stillingen 
som er knyttet til livsstilsintervensjon/ 
ernæringsmiljøet (prosjekt Fit for Fødsel) og fra 
høsten 2014 er enda en person ansatt i postdoc-
stilling ved eHelsemiljøet.  

Mål UiA:  
Organisering i forskningsgrupper: vanlig 
organisasjonsform. Forskningsinnsats i MNT-fag og 
profesjonsfag (KD).  
Mål HI: Konsolidering av robuste forskningsgrupper 
inkludert fokus på profesjonsforskning. Videreutvikle 
nettverk og identifisere prioriterte internasjonale 
samarbeidspartnere 
- Styrke eHelsesatsingen i universitetet og det 
tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidet knyttet til 
dette (se også egen omtale av senteret under), og få 
ansatt postdoc (Ugland-gaven)  
- Videreutvikle de etablerte forskningsgruppene og 
fokusere på tiltak som fremmer 
forskningsgruppeaktivitet/ekstern finansiering  
- I medarbeidersamtaler skal det fokuseres og 
identifiseres hvilke(n) forskningsgruppe(r) den enkelte 
faglig kan tilhøre 
-integrere ph.d.-kandidatene tett i forskningsgruppene 
- Støtte opp om videre utvikling av PRONETT/PROFRES 
- Utvikle langsiktige programplaner/søknadsplaner i 
forskningsgruppene, og legge planer for hvordan man 
vil søke på og hvordan man vil bidra til prosesser om 
nye NFR og EU programmer  
- Arbeide for å få finansiering (eksternt og internt) for 
en postdoc-stilling knyttet til hvert institutt  
- Utlyse og ansette biostatistiker som kan bistå i 
forskningsgruppene/prosjektene  
- rutiner for oppdatering av forskningsgruppeprofiler 
på uia.no 
 

DBH produksjon har økt kraftig fra 46,6 poeng i 2012 
til 59,5 poeng i 2013. 9,8 % var på nivå 2 mot 10,3 % 
i 2012.  
I 2013 var publikasjonspoeng pr. vitenskapelig 
årsverk 0,58. Dette er en økning fra 0,46 i 2012.  
Det har også vært en stor økning i OA publiseringer i 
forhold til 2012, fra 16 til 38 publikasjoner.  

Mål UiA:  
- Antall publikasjonspoeng totalt: 481 
- Andel publikasjonspoeng på nivå 2: 13 %  
- Publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk: 0,9. 
Mål HI:  
- Forskere/forskningsgrupper som publiserer i 
anerkjente tidsskrift og øke kvalitetsbevissthet i 
forhold til nivå på tidsskrift og valg av 
publiseringskanal 
- Øke DBH-poeng til 65  
-Stimulere og legge til rette for FoU-produksjon for de 
aktive forskerne/forskningsgruppene ved tildeling av 
FoU-tid, drifts- og reisestøtte  
- Stimulere til samarbeid mellom forskningsgrupper i 
fakultetet rundt tverrfaglige problemstillinger 
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-Stimulere til å utvikle publiseringsstrategier og 
kvalitetsbevissthet i forhold til valg av hvilke 
anerkjente kanaler en vil publisere i (relevans og 
kvalitet)  

17 NFR søknader (10 til programmer) fra hele 
fakultetet i 2013- ingen innvilget. Vi er partner i et 
innvilget prosjekt. I 2014 er det til nå sendt to 
søknader til ulike NFR-programmer.  
Fakultetet er partner i et EU-prosjekter (United 
4Health) og et EU Interregprosjekt (iAge) via Senter 
for eHelse og omsorgsteknologi (– se ellers 
aktiviteten i egen omtale av senteret)  
Det har vært god søkning til de regionale fondene i 
2013, og det har blitt innvilget to søknader og en i 
2012 om regionalt kvalifiseringsstipend fra RFF 
Agder. I 2014 har det vært lite søknad til RFF-Ager 
på kvalifiseringsstipend.   
Fakultetet har et pågående institusjonsprosjekt i regi 
av RFF Agder.  
Fakultetet har deltatt på søkerseminarer ved UiA i 
regi av NFR og RFF-Agder.  
Totale NFR inntekter i 2012 (NOK 1.000 kr): 5.166 
(51 pr vitenskapelig årsverk), og for 2013 6.262. 
 
Ekstern finansiering 2012: 12,2 mill., og for 2013 er 
ca 14 mill. Anslag for 2015 er 16,6 mill. 
Ellers har fakultetet sendt to søknader til 
Norgesuniversitetet, en til Sørlandets 
Kompetansefond og en til NAV høsten 2014. 
Søknader har også gått til Helsedirektoratet, Norsk 
Sykepleierforbund (innvilget forskningsstipend), 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (fire søknader 
ved ulike organisasjoner) og til Astma og 
Allergiforbundet (forskningsfondet).   
Fakultetet er partner i to NorForsk-søknader i regi av 
NTNU. Videre er vi partner i en søknad til 
BIOFORSK). Nå jobbes det også med en EU-søknad 
der vi er partnere.    

Mål UiA:  
-Totale inntekter fra EU: (NOK 1000): 1.000,  
- Totale inntekter fra NFR (inkl. RFF) (NOK 1.000) 
27.000.  
- Inntekter pr vitenskapelig årsverk fra EU: 1.800  
- Inntekter pr vitenskapelig årsverk fra NFR (inkl. RFF): 
47.000 
- Andel inntekter BOA utenom EU og NFR i prosent av 
driftsinntekter (KD): 4 % 
Mål HI:  
- Identifisere miljøer som skal satses på innen NFR og 
EU 
- Minst en NFR/RFF Agder-søknad fra hver av de 9 
skisserte forskningsgruppene /forskningssentrene, 
være partner i 1 -2 EU-søknader evt. prosjekter.  
- Økt kvalitet på søknadene(karakter > 6 
- Suksessraten for NFR søknader opp på nivå med 
tildelingsraten (10 – 15 %) 
- Øke ekstern finansiering til 17, 3 mill  
- Videreutvikle og implementere søknadsrutiner for 
kvalitetsutvikling og – sikring i fakultetet  
- Etterlyse søknadserfaring/-suksess ved rekruttering 
til vitenskapelige stillinger  
- Bruke II-er stillingene, evt. eksterne 
samarbeidspartnere i søknadsprosesser i 
næringsliv/off. sektor 
- Aktiv søkning i alle forskningsgruppene/instituttene 
på NFR-midler og andre forskningsmidler (SKF, AAUK, 
RFF-Agder og andre) 
- Legge inn stipendiat-/postdocstilling(er) i alle 
relevante søknader  
-Samarbeide tett med fakultetskontakt i 
Forskningssekretariatet i større søknadsprosesser 

Det er økt bevissthet om å knytte masteroppgaver 
til ansattes FoU-prosjekter.  

Mål: Minst 30 % av masteroppgavene skal knyttes opp 
til ansattes FoU-prosjekter. 
- Trekke masterstudentene med i egne prosjekter 
- I større grad bruke studenter som assistenter i 
forskningsprosjekter og i undervisning (vit.ass). 
Satt av 300 000 i strategiske tiltak som kan benyttes til 
studenter inn i forskning og evt. undervisning –felles 
pott i fakultetet 

Det er mange ansatte i fakultetet som bidrar med 
formidling i samfunnet (avis/medieinnslag, lag og 
foreninger i fylkene). Formidlingspoeng 2013: 
Fakultetet hadde 204,6 poeng (7,4 % andel ved UiA). 
I 2012 hadde fakultetet 217 poeng (12,7 % andel 
ved UiA). 

Mål: Øke andelen formidlingspoeng til 15 %. 
-Ha fokus på registrering av forskningsformidling ved å 
oppmuntre og gi anerkjennelse til de som er aktive 
med formidlingsinnslag.   
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Forskningssentrene ved fakultetet  

I dag har fakultetet ansvar for 2 forskningssentre, Senter for eHelse og omsorgsteknologi, og Senter 

for Omsorgsforskning - Sør. Disse har til sammen et bredt tematisk nedslagsfelt og nettverk. Det vil 

være et mål for fakultetet at relevant forskning kanaliseres gjennom forskningssentrene, og at disse 

fungerer som et naturlig knutepunkt for aktuell forskning ved Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap. 

Samarbeids-konstellasjonene for de to sentrene er forskjellige, men som navnene tyder på, er det 

vesentlig overlapping på forskningsområdene. Strategisk sett er det viktig at fakultetsledelsen og de 

respektive samarbeidspartnerne tar stilling til hvordan disse skal best støttes og organiseres for å 

oppnå størst mulig synergieffekt og nasjonal gjennomslagskraft. En mulig sammenslåing av disse 

sentrene i løpet av de kommende 4 år vil vurderes.  

Fakultetet har et voksende fagmiljø som fokuserer på fysisk aktivitet og/eller ernæring i 

helsefremmende sammenheng. Det skal i perioden vurderes om denne virksomheten skal samles i et 

eget senter. Et nytt senter er pr. i dag uaktuelt uten ekstern finansiering.  

 Status Senter for omsorgsforskning – Sør 2014 Mål og tiltak innen Senter for 
omsorgsforskning – 
Sør i 2015  

Overordnet strategisk tema «Samhandling i praksis»  
 

Mål HI: Videreutvikle eksisterende og skape ny FoU-
virksomhet med basis i kommunenes muligheter og 
utfordringer knyttet til samhandlingsreformen i 
region Sør. 

 
Kunnskapsutvikling:  
Stor aktivitet, både innen større forskningsprosjekter og 
mindre utviklingsprosjekter.  
Aktuelle pågående prosjekter 2014: 

 Regionale tilpasninger til nasjonale 

utfordringer 

 Evalueringsprosjekt av Etikkarbeid i 
kommunene i Aust-og Vest-Agder 

 Eldre hjemmeboende Behov for ny kunnskap I 
kommunale helsetjenester 

 Fra kaos til kontroll- 

 Pensjonistforbundets aktivitetssenter 

 Aktiv omsorg- opplæringsprogram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning 

– Sør tar utgangspunkt i følgende tre 

hovedområder:  

Samhandling og samarbeid: 

 Videreføre eksisterende 

samarbeidsavtaler  

 Videreføre eksisterende og etablere nye 

internasjonale forskningsnettverk, 

 Samarbeide nært med Senter for eHelse 

og omsorgsteknologi ved UiA 

 Øke samarbeidet internt i universitet og 

høgskole,  

 Inkludere aktuelle brukergrupper  

 

Organisering og innovasjon i 

omsorgstjenestene: 

 Ha fokus på kommunal planlegging.   

 Utvikle nye omsorgsformer 

 Kartlegge kompetanse og 

kompetansebehov  

 Bidra til et kunnskapsløft og økt 

kompetanse 

 Støtte og styrke kommunenes 

forsknings-, innovasjons- og 

utviklingsarbeid  

 Bistå kommunene i utvikling og 

implementering av kunnskapsbasert 

praksis, styring og ledelse 

 Inkludere studenter på alle nivåer 

 Søke om tildeling/etablering av nye 
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 stipendiatstillinger og post doc stillinger 

 

Pasienter og brukere av helse- og 

omsorgstjenester i kommunene: 

 Fokusere på gode og trygge 

pasientforløp,  

 på grupper som er spesielt utsatte for 

sosial isolasjon og ensomhet,  

 på utfordringer i den enkeltes dagligliv,  

på den enkeltes egenomsorg og 

ressurser, på nettverksressurser, 

herunder familie, pårørende, på 

forebyggende omsorgsforskning 

og på brukermedvirkning og -

involvering 

 

 

 
 

Kunnskapsformidling og nettverksbygging:  
Jobbet aktivt ut mot praksisfelt og andre relevante 
aktører for å formidle senterets FoU-virksomhet og 
danne nettverk (Fylkesmann, KS). 
Daglig leder deltar i alle utviklingssentrenes fag-og 
samarbeidsrådsmøter. 
 

Senteret har publisert en rekke artikler i internasjonale 

vitenskapelige tidsskrifter.  

rapportserie fra Senter for omsorgsforskning: 

Rapportserie nr.1/2014 Modulbasert 

kompetanseheveing 

Rapportserie nr 2/2014 Om å bli vernepleier på jobben- 

en modell for utdanning i helse-og sosialfag 

Rapportserie 4/2014 Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i 

kommunene i Aust-og Vest-Agder 

Rapportserie nr 6/2014 Kommunal omsorg-i plan? 
2.utgave 
 
 

 
Bruke senterets faglige referansegruppe som 
rådgivende organ mer aktivt inn i senterets 
virksomhet. 
 
Jobbe aktivt med senterets hjemmeside, hyppig 
oppdatering av nyheter og presentasjon av 
prosjekter knyttet til senteret. 

Kunnskapsforvaltning: 
Mottatt bevilgning fra Helsedirektoratet knyttet til 
senterets funksjon som regionalt dokumentasjonssenter, 
kr 833 000 

 
. Ansatt i Omsorgsbibliotek-utvikle 
omsorgsbiblioteket i samarbeid med de andre 
sentrene i landet 

 
Vikar for daglig leder ansatt 17.03.14-31.03.2017 

 

Status Senter for eHelse og omsorgsteknologi 
2014 

Mål og tiltak innen Senter for eHelse og 
omsorgsteknologi i 2015 

Det var flere søkere til annen gangs utlysning av 
professor stillingen (Uglandgaven) innen eHelse. To var 
til intervju, men dessverre fikk vi ikke ansatt noen. 
Stillingen gjøres om til en post doc stilling og ansattes i 
2015.  

Mål UiA: Styrets faglige satsingsområder - knyttes 
til de som skal søke SFI – ikke relevant enda for 
eHelse. 
Mål HI:  
- Rekruttere minst en ny post doc.  
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Vi har ansatt en person i postdoc stilling i «usability» i 
2014. En person med utdanning i Spania og Scotland 
som i tillegg til kompetanse bringer med seg et stort 
nettverk. 
Utfordringer rundt videre finansiering av drift av 
senteret. Utfordringer rundt de ulike fakultetenes videre 
bidrag inn i senteret og hvordan senterets adm. ressurs 
skal belastes de ulike prosjektene som inngår i senteret.   

- Søke flere stipendiatstillinger 
- Komme til enighet om og utvikle intern 
inntektsmodell for senteret ved å avklare hvordan 
de tre fakultetene videre skal bidra økonomisk inn i 
senteret, og utvikle gode rutiner for avklaring av 
belastning av adm. ressurs i de enkelte prosjektene 

«Samhandling uten grenser», et stor RFFA prosjekt med 
interessante resultater og god fremdrift går mot slutten. 
Prosjektet har resultert i flere publiseringer. 

Planer for senteret 
-Første disputas 
- Fortsatt EVU kurs i Velferdsteknologi  
- Fortsette og styrke vårt EIP-AHA medlemskap  
- Bli med i et konsortium og minimum en søknad 
om prosjekter i Horizon 2020 
- Søke om et nytt EU- Interreg prosjekt  

«iAge», et EU Interreg prosjekt (Norsjø regionen). 
Avslutningskonferansen ble arranger i Assen i november. 
To artikler er akseptert fra dette prosjektet. Nettsiden til 
prosjektet: http://www.iageproject.eu/ 
Det er laget en wikiage side: 
http://save.abertay.ac.uk/wikiage/index.php/Main_Page 
Og en «toolbox» med det som er kommet frem i 
prosjektet vil lanseres i år. 
Prosjektet har gitt oss et stort nettverk i 
nordsjøregionen. 

- Økt fokus på Usability og bruk av 
konsultasjonsrommene 

- Etablere et forskningsrom med ulike pasient 
journal systemer til FoU  

- Arrangere eHelseUKA 2015 
 

 

EU-prosjektet United4Health er godt i gang og 
utbredelse i regionen er så vidt startet opp. 

- Flere kommuner med i uttestingen i «KOLS 
prosjektene» 

- Deltagelse og presentasjoner på nasjonale 
og internasjonale konferanser. 

- Elin skal presentere en artikkel fra iAge 
prosjektet på konferansen Healthinf i 
Lisboa i januar  

- Berglind S. skal presentere en artikkel fra 
«Samhandling uten grenser» på 
«Helthinfo» 

Konsultasjonsrommene i klinikklaboratoriet har fått mye 
nytt utstyr og brukes nå i «usability studier». Videre 
oppgradering av rommene pluss Smarthus og 
planlegging av økt aktivitet og bruk av Fou arealene. 

- Fortsette den tette dialogen med kommunene 
og kommuneregionene spesielt i Agder  

-       Fortsatt samarbeidet og dialogene med KS 
        Agder, eHelsealliansen, SSHF, AAFK og VAFK 

Forskergruppen innen eHelse har hatt månedlige møter 
gjennom hele året unntatt sommeren. Det er godt 
oppmøte med forskere fra alle tre fakultetene og fra HiT. 

 

Vi har to oppdragsprosjekter fra kommunene som er 
tildelt fra Helsedirektoratet inne «velferdsteknologi». 
Det er i Lister og Østre Agder regionene.   

- Fortsette samarbeidet med utbreding av 
velferdsteknologi i kommunene 

 

Vi startet opp et samarbeidsprosjekt finansiert av 
forskningsfondene sammen med Høyskolen i Buskerud. 
Det dreier seg om implementering av velferdsteknologi 
og det er Risør kommune som er prosjekteier. 

- Fortsette samarbeidet med Høyskolen i 
Buskerud 

- Utarbeide en ny søknad til Forskningsfondene 

Prosjekt «testlab eHelse» støttet av AAUKF pågår og vi 
søker medlemsskap i «Continua Health Alliance».  

- Søke medlemskap i «Continua Health Alliance» 
- Bli et nasjonalt testsenter. 

 

Risikovurdering: 

 Tilstrekkelig forsknings-/veilednings- /-ledelseskompetanse (professorer) – høy risiko 

 Opprettholde og øke ekstern finansiering – høy risiko 

http://www.iageproject.eu/
http://save.abertay.ac.uk/wikiage/index.php/Main_Page
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 Finansiering av større vitenskapelig utstyr – lav risiko  
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Vedlegg 

Tabell 1. Antall primærsøkere pr studieplass (SO og LOK)  

 
Basert på tabell «Søkere og opptatt studenter høst 2014», https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/Studieadministrasjon/Studiedata/Sider/Porteføljeevaluering.aspx 

Kategori Studie-kode Studieprogram

Antall 

plasser 2014

Antall 

primær-

søkere 2014

Antall 

primær-

søkere pr 

plass 2014

Antall 

primær-

søkere 2013

Opptatte 

studenter 

2014

Opptatte 

studenter 

2013

Endring 

2013- 2014

Interne 

søkere 2014

Interne 

plasser 

2014

Fakultet for helse og idrettsvitenskap
Samordna opptak

Bac 0864 Ernæring, mat og kultur 10 62 6,2 60 25 22 3

0203 Folkehelsearbeid 24 68 2,8 54 24 35 -11 

0440 Idrett 20 75 3,8 96 24 38 -14 

0052 Sykepleie, Grm 115 203 1,8 205 126 147 -21 

0050 Sykepleie, Krs 130 472 3,6 344 171 164 7

0060 Vernepleie, Grm 30 172 5,7 153 42 44 -2 

Års 0646 Ernæring, mat og kultur 30 75 2,5 69 13 5 8 11 19

0172 Friluftsliv 24 31 1,3 34 18 15 3 8 9

0649 Idrett 52 96 1,8 105 48 52 -4 9 4

Totalt Samordna opptak 435 1254 3,1 1120 491 522 -31 28 32

Lokalt opptak

Mas 9903 Folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid 30 119 4,0 131 24 25 -1 

9841 Helse og sosialinformatikk 30 35 1,2 50 23 31 -8 

9741 Idrettsvitenskap 15 65 4,3 71 15 16 -1 

9243 Klinisk helsevitenskap 30 56 1,9 18 18

9220 Psykisk helsearbeid 30 73 2,4 72 35 28 7

9905 Spesialsykepleie (9905 -9908) 46 136 3,0 43 43

Påb 8710 Idrett/Kroppsøving, påbygging 10 15 1,5 9 5 12 -7 

9110 Psykisk helsearbeid 24 71 3,0 73 28 33 -5 

9192 Psykososialt arbeid med barn og unge, deltid 20 60 3,0 51 16 25 -9 

EVU EVU-studier/emner 148 164 -16 

Andre studier med opptak i 2013 159 35 -35 

Totalt Lokalt opptak 235 630 2,7 616 355 369 -14 0

Totalt Fakultet for helse og idrettsvitenskap 670 1884 1736 846 891 -45 28 32
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Tabell 2. Antall studenter pr vitenskapelig ansatt 

 

Basert på tabell «studenter pr faglig tilsatt». Kilde: DBH. 

Tabell 3. Antall registrerte studenter pr. 01.10. 

 
Basert på tabell «Registrerte studenter». Kilde: DBH. Alle studenter er inkludert (egenfinansierte og øvrige). 

Tabell 4. Andel utvekslingsstudenter i prosent av registrerte studenter 
Enhet 2010 2011 2012 2013 

Helse- og idrettsvitenskap 0,03 0,03 0,06 0,04 

Humaniora og pedagogikk 0,1 0,1 0,1 0,09 

Kunstfag 0,07 0,04 0,02 0,02 

Teknologi og realfag 0,05 0,06 0,05 0,05 
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Økonomi og samfunnsvitskap 0,09 0,09 0,1 0,09 

Lærerutdanningene 0 0,01 0  0 

Basert på tabell «1.4.1. Andel utvekslingsstudenter», https://intra.uia.no/InfoService/arbeidsstotte/virksomhetsdata/SitePages/Virksomhetsdata2.aspx 

Tabell 5. Studiepoengproduksjon (Nye 60 studiepoengsenheter), 2010-2013

 

Studieprogram   2010 2011 2012 2013

Sykepleie, bachelorprogram 315,2 309,9 318,2 349,1

Sykepleie, bachelorprogram Grimstad 281,7 276,1 274,7 276,2

Vernepleie, bachelorprogram 108,1 110,3 107 99,2

Folkehelsearbeid, bachelorprogram 62,8 55,7 58,1 58,9

Idrett, årsstudium 46,5 49,8 53,5 46,8

Idrett, bachelorprogram 43,5 47,8 43,6 45,7

Folkehelsevitenskap, masterprogram 7,8 22,8 32,5 44

Sykepleie, bachelorprogram, distriktsvennlig 43,1 35,5 25,2 39,7

Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram 16 27,2 27,6 30,5

Spesialsykepleie, masterprogram 0 0 17,1 29,3

Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid 3,2 17,5 25,3 28,2

Psykisk helsearbeid, masterprogram 30,7 29,7 21,4 26,3

Psykisk helsearbeid, videreutdanning deltid 20,6 18,6 23,5 23

Idrettsvitenskap, masterprogram 18,3 14 14,3 21,3

Coaching 0 0 7 20

Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid 15,3 16 15,8 16,3

Friluftsliv, årsstudium 0 0 9,5 14,2

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid 0 19,8 12,8 13

Helsefag, masterprogram 17,7 23,9 16,3 12,1

Ernæring, mat og kultur, årsstudium 13,5 14,2 15,2 10,7

Sum -"Topp 20 -studietilbud" 1044 1089 1119 1205

Sum - Øvrige studietilbud 193,5 131,7 95,8 53,7

Totalt 1238 1221 1214 1258
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Basert på tabell «Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet», DBH. Ny produksjon. Totalt. Studenter.  

 

Tabell 6A. Gjennomført på normert tid - Bachelorstudenter 

 

Bachelorstudier: Startkull 2011

Normert tid 

pluss 1 år

Normert tid 

pluss 1 år

Kull 2009 - 2012 2009-2013 2010-2013 2010-2014 2011-2014

BACFHA Antall studenter ved oppstart 39 39 25 25 34

Kandidatproduksjon normert tid 18 19 16 18 15

Andel kandidater normert tid 46 % 49 % 64 % 72 % 44 %

BACIDR Antall studenter ved oppstart 20 20 22 20 20

Kandidatproduksjon normert tid 13 13 10 16 8

Andel kandidater normert tid 65 % 65 % 45 % 80 % 40 %

BACSPL Antall studenter ved oppstart 112 112 134 131 138

Kandidatproduksjon normert tid 75 89 82 95 88

Andel kandidater normert tid 67 % 79 % 61 % 73 % 64 %

BACSPL-A Antall studenter ved oppstart 108 108 113 112 127

Kandidatproduksjon normert tid 69 77 74 84 63

Andel kandidater normert tid 64 % 71 % 65 % 75 % 50 %

BACVPL Antall studenter ved oppstart 40 40 41 43 41

Kandidatproduksjon normert tid 33 34 26 30 35

Andel kandidater normert tid 83 % 85 % 63 % 70 % 85 %

BACEMK Antall studenter ved oppstart 11 11 13 14 19

Kandidatproduksjon normert tid 7 10 6 7 11

Andel kandidater normert tid 64 % 91 % 46 % 50 % 58 %

BACSPL-DIS Antall studenter ved oppstart 42 42

Kandidatproduksjon normert tid 30 34

Andel kandidater normert tid 71 % 81 %

Aggregert

Antall studenter ved oppstart 372 372 348 345 379

Kandidatproduksjon normert tid 245 276 214 250 220

Andel kandidater normert tid 66 % 74 % 61 % 72 % 58 %

2009 2010
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Basert på LIST-data fra tabell «Gjennomstrømningsdata på studieprogram ved Helse- og idrettsvitenskap»,  

Tabell 6B. Gjennomført på normert tid – Masterstudenter  

  
Tallene for masterprogrammet i helse, 2010 –kullet er i tabellen ikke korrigert mhp. deltakerne fra SSHF som kun tok spesialiseringen i alderdom og helse. 

Dersom vi korrigerer for dette, vil gjennomføringsprosenten etter normert tid være i underkant av 30 %. 

Basert på LIST-data fra tabell «Gjennomstrømningsdata på studieprogram ved Helse- og idrettsvitenskap»,  

Masterstudier: Startkull 2012

Normert tid 

pluss 1 år

Normert tid 

pluss 1 år

Kull 2010 - 2012 2010-2013 2011-2013 2011-2014 2012-2014

MASTFHV Antall studenter ved oppstart 23 23 28 35 27

Kandidatproduksjon  - normert tid 12 13 16 22 16

Andel kandidater - normert tid 52 % 57 % 57 % 63 % 59 %

MASTHELSE Antall studenter ved oppstart 27 27 22 24 7

Kandidatproduksjon  - normert tid 4 4 2 10 2

Andel kandidater - normert tid 15 % 15 % 9 % 42 % 29 %

MASTIDR Antall studenter ved oppstart 11 11 11 12 16

Kandidatproduksjon  - normert tid 4 4 9 7 8

Andel kandidater - normert tid 36 % 36 % 82 % 58 % 50 %

MASTPSYH Antall studenter ved oppstart 29 29 23 23 19

Kandidatproduksjon  - normert tid 9 12 5 6 5

Andel kandidater - normert tid 31 % 41 % 22 % 26 % 26 %

Aggregert

Antall studenter ved oppstart 90 90 84 94 69

Kandidatproduksjon normert tid 29 33 32 45 31

Andel kandidater normert tid 32 % 37 % 38 % 48 % 45 %

2010 2011
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2015 

Styringsparameter 

UIA: Mål for 2015

Tiltak 2015 

fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Øke andelen søkere med fakultet som 

foretrukket studiested

Spesielt fokus på de studier som ikke har høyt antall søkere. Prioriteres 

innenfor hvert institutt. 

1

Filme eksamenskonserter for dokumentasjon: Bruke LFT studenter 2

Utvikle fagområdene ved samarbeid med 

andre fakulteter ved UIA.                                        

Digitale emnerapporter( innføres i 2015)  i alle emner, 

Kvalitetssikringssystemer skal  brukes aktivt i fagmiljøet

3

Evaluere LFT-prosjektet i samarbeid  Hum og ped.  Tiltak etter 

studieporteføljegjennomgang    

4

Fokus på gi studentene en god undervisning 5

Kvalitet i studier  som tema i koordinatorsamlingene 6

Profilere faglærerstudiet i teater som unikt i 

nasjonal sammenheng

Kampanje på sosiale medier. Legge ut korte filmer om 

studentprosjekter, Profilere ansatte

7

 Arbeide for et robust fagmiljø i klassisk 

musikkutdanning innenfor nåværende og 

fremtidige fagfelt .                             

Evaluere prosjekt klassisk høsten 2015. Styrking  innen de 6 søylene. 8

Kunstnerisk utviklingsarbeid skal markedsføre UiA og fakultet med logo 

mm.  

9

Vi skal bli mer synlig i offentlig debatt og skrive kronikker. 10

Profilere studier og studenter   på nettsidene, sosiale medier og i 

pressen. 

11

Etablere alumniarbeid Invitere tidligere studenter til eksamensfestilval. Utvikle dette til faglige 

seminarer i tillegg. 

12

Gjennomføre markedsføring av studier i forhold til evaluering av 

arbeidet i 2014 . Sette opp plan for hvert  institutt      

13

Få studentene med- planlegge i god tid. Egne turneer før lokalt opptak 

og ordinært opptak. 

14

Arrangere eksamensfestivaler for alle fagmiljø 15

Oppdatere uia.no med gode historier fra tidligere studenter. 16

Bruke eksamensfestivalene som et treffpunkt mellom aktuelle 

arbeidsgivere og studenter 

17

Piloter med tiltak for å 

øke studiepoeng-

produksjon og 

gjennomføring på 

normert tid.

Avklare hvilken rolle kunstfag skal ha  når det gjelder pilot for å øke 

studieproduksjon og gjennomføring. Kandidattall faglærere er satt til 28 

av KD. 

18

Arbeide for å styrke kunstfagenes plass i 

utdanningssystemet. Herunder spesielt ivareta 

musikk og kunst- og håndverksfagets posisjon 

i grunnskolelærerutdanningene

Nye 60 studiepoengheter: 

7500

Arbeide for kunstfagenes plass innen ny 5-årig 

lærerutdanning, med sikte på at UiA kan få en 

nasjonal posisjon. 

Sette opp plan og tiltak for hvert fagområde i arbeidet med 

studieporteføljen.  Se på bacheloroppgaven som inngang til master.  

20

Bruke  fakultetets åpningsevent for å markedsføre og vise studieforløpet 

innenfor hvert fagområde   

21

Studieforløp fra bachelor til Ph.D. Settes opp som tema på en av 

studiekoordinatorsamlingene

22

Tiltak i etterkant av studieporteføljegjennomgang når det gjelder 

bachelor klassisk og master rytmisk. 

23

Tiltak i etterkant av programevaluering for kunstfag master 24

Arbeide for et aktivt studentmiljø ved 

fakultetet og stimulere til dialog og 

medbestemmelse

Arbeide med aktive studieråd i alle fagområder. 25

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1

Fakultetet må  arbeide videre med hvilken rolle kunstfag skal ha  i den 

nye 5-årige master grunnskolelærerutdanningen. Arbeide for 

konstruktivt samarbeid med Avdeling for lærerutdanning 

Organisere rekrutteringsturneer

Bedre synliggjøringen av karrieremuligheter

En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Antall studenter pr 

vitenskapelig årsverk: 17,5 

Bidra i ulike 

rekrutteringsaktiviteter 

(messer, skolebesøk 

m.m.)

Antall registrerte studenter 

pr 1.10 (totalt): 11 000

Bli mer synlig i regionen og nasjonalt 

gjennom eksamensfestivaler og andre 

presentasjoner      

Styrke og videreutvikle masterstudiene med 

hensyn til faglig innhold og profil                                           

Tilby studieprogrammer hvor bachelor, master 

og ph.d-utdanningene ses i sammenheng 

innenfor rammene av Rytmisk musikk og 

Kunst i kontekst 

De store 

utdanningsprogramme

ne ved UiA har god 

søking og gode 

tilbakemeldinger i 

nasjonale 

evalueringer.

Fortsatt satsing på 

kvalitet i studier.

Synliggjøring av sterke 

fagmiljøer i media.

Gjennomføring på normert 

tid: Bachelor: 47 %  

Master: 48 %       4-årig 

Lærerutd: 48 %

19
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Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Tiltak for å øke 

svarprosenten i Studie-

barometeret.

Studiene til kunstfag  har for få  studenter til å bli med i 

studiebarometeret. Vi bør arbeide for å endre kriterier i 

studiebarometeret 

26

 Kartlegge krav og utfordringer for å bli SFU. Arbeide for konsolidering 

av program ved signaturstudiet

27

Arbeide for et mer robust fagtilbud ved rytmisk som signaturstudium, 

både økonomisk og kvalitetsmessig. 

28

Gi studentene arena for utøving med konstruktive tilbakemeldinger. 29

Tenke tverrfaglig og samarbeide på tvers av institutter 30

Gi  studenten ansvar for egen læring og gruppedynamikk. Fokusere på at 

et studie er en heltidsjobb

31

Aktivt bruk av læringsutbytte ved planlegging av undervisning. 32

Gode samarbeidsavtaler med kulturlivet kan brukes til masteroppgaver 

og utviklingsarbeid. Eksempler som:                                                        

Ansvar for å booking ved Kick scene.                                                                                 

Studenter med i EU-prosjekt innen teater.                                                        

Bruke studenter i prosjektet Music without Boarders.                                                             

Utvikle bacheloren i klassisk musikk. Utvikle fordypning 

kunnskapsområde i  BLU

33

 Iverksette aktuelle  tiltak foreslått i Universitetsbymeldingen 34

Det skrives 

masteroppgaver knyttet 

til forskningsprosjekter 

ved alle fakultetene.

Bruke studenter inn i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid ved alle 

institutt.

35

Vurdere hvordan 

Nettverk for 

profesjonsrettet 

forskning (Pronett) kan 

gi impulser til 

fakultetenes forsknings-

aktivitet og 

Arbeide for stipendiatstillinger  knyttet til estetiske fag i skolen. 36

Sikre tilstrekkelig fokus 

på holdninger og globale 

dimensjoner når 

studieprogrammer blir 

evaluert

 Gjennomføre planlagte programevalueringer 37

1 UiA må hele tiden vurdere sitt tilbud av studier 

etter universitetets kompetanse og ressurser og 

etter studenters etterspørsler og samfunnets 

behov 

Oppfølging 

studieportefølje-

gjennomgang

Tilby kvalitetsbevisst og relevant undervisning 

med nære kontakter mellom forelesere, 

studenter og samfunns- og arbeidsliv

Tiltak studieportefølje: 1, Oppstart nye valgretning i bachelor klassisk. 2 

Utarbeide og planlegge ny felles master i rytmisk til 2016. 3. Delta i 

utvalg for å evaluere LFT studiet.  4. Evaluere årsstudiene. 5 Arbeide for 

oppstart med studiepoeng for produksjonsledelse

38

Igangsette arbeidet med blended Learning på PED 134 i samarbeid med 

PULS. 

39

 Bruke blended Learning Søke om DDU-midler  40

Alle fakultetene og 

lærerutdanningene har 

fleksible og nettbaserte 

studietilbud

Sette mål for 

vitenskapelig ansattes 

deltagelse på kurs i 

digitale hjelpemidler

Bruke og bestille skreddersydde PULSkurs  Avdekke behov 41

Støtte til miljøene som 

søker mot SFU

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1

UiA har minst tre 

fagmiljøer som er godt 

kvalifisert for søknader 

om status innenfor 

NOKUTs ordninger 

med sentre for 

fremragende 

utdanning (SFU).

Profilere signaturstudiet i rytmisk musikk og 

arbeide for status som senter for fremragende 

utdanning

Styrke det utøvende og skapende fokuset 

innen fakultetets fagområder, samtidig som 

den vitenskapelige og didaktiske profilen 

ivaretas

Gjennomgang av 

undervisnings- og 

eksamensformer

1 Studiene ved UiA skal ha et nært forhold til det 

praktiske livet og samfunnet utdanningene skal 

forberede til. De skal være knyttet til det fremste 

i forskning og utviklingsarbeid, og gi et 

læringsutbytte som er relevant og anerkjent. 

Ved UiA skal studenter få kunnskap om fagenes 

forskningsmetoder gjennom deltakelse i 

forskningsarbeid. Studiene skal gi relevant 

kunnskap om arbeidslivet bl.a. ved å legge vekt 

på entreprenørskap og innovativ virksomhet

De store 

utdanningsprogramme

ne ved UiA har god 

søking og gode 

tilbakemeldinger i 

nasjonale 

evalueringer.

 Studentene skal lykkes 

med å oppnå lærings-

utbyttet som er definert for 

studieprogram (KD)

Gjennomføring på normert 

tid: Bachelor: 47 %  

Master: 48 %       4-årig 

Lærerutd: 48 %

Fakultetsvis utredning av 

hvilke tiltak som kan gi 

kvalitativt godt 

samarbeid med 

yrkeslivet, herunder 

masteroppgaver knyttet 

til utviklingsarbeid og 

forskning

Alle de yrkesrettede 

studieprogrammene 

skal ha partnerskap 

med relevant 

arbeidsliv og ha 

samarbeid med andre 

utdanningsinst.

Arbeide for å fremme innovasjon og 

entreprenørskap i utdanningene

1 UiA skal i økende grad ta i bruk ny teknologi i 

undervisning og veiledning. Alle fakultetene ved 

UiA skal tilby etter -og videreutdanning som er 

tilpasset ressurser, etterspørsel og behov. 

Universitetet skal arbeide for at fordelingen 

mellom kjønnene kan bli mer lik på alle studier. 

1 Universitetsstudier er tilegnelse av kunnskaper 

og ferdigheter. Men det er også en innføring i 

kulturarven og holdningene som skal prege 

akademisk utdanning. Gjennom studiene skal 

studentene få kjennskap til andre fagområder 

enn sitt eget, og få trening i samarbeid på tvers 

av profesjoner og fagområder. Alle 

studieprogram skal ta opp globale dimensjoner. 

Studiene skal fremme den enkeltes 

selvstendighet og dannelse, og åpne for etisk og 

kritisk refleksjon.

Alle gradsstudier ved 

UiA inneholder emner 

som gir innføring og 

øvelse i kritisk og etisk 

refleksjon.

Alle fakultetene og 

lærerutdanningene har 

tatt i bruk ikt-støttet 

undervisning, 

Mer systematisk fokus på 

læringsutbytte og 

studentenes 

arbeidsomfang i starten 

av hvert emne.
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fakultetene
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Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Planer for 

likestillingsarbeid både i 

studier og blant ansatte

Ulike tilnærminger i ulike fagmiljø få inn i likestillingsarbeid. Hente 

inspirasjon fra jenter og teknologi hva har de gjort? Fokus på jenter med 

suksesshistorie på nettside

42

Utarbeide plan for internasjonalt arbeid ved fakultetet . 43

Gjennomføre Informasjonsmøter  for studenter i forkant av 15. februar. 44

Alle bachelor -og 

masterprogram har 

deler av undervisning 

eller pensumlitteratur 

på engelsk

NB styret har vedtatt 

ny språkpolitikk – må 

få inn 

parallellspråklighet!

Andelen 

utvekslingsstudenter i 

prosent av totalt antall 

studenter ved UiA er 8 

% 

Tilby ph.d.- spesialisering innen Utøvende 

rytmisk musikk                                                   

Tilby ph.d.- spesialisering innen Kunst i 

kontekst

Arbeide for godkjent spesialisering i KIK 46

Sette fokus på 

gjennomstrømnings-

problematikken i 

Øke antallet stipendiater og antallet kandidater 

på ph.d.-programmet med målsetting om 

gjennomsnittlig 3 uteksaminerte pr. år

Arbeide for å få  nye stipendiatstillinger til kunstfag både på eget 

program og PKU (Program for kunstnerisk utviklingsarbeid).

47

Sikre inntakskvaliteten 

på ph.d-kandidater

Sikre god veiledning av potensielle søkere på ledige stipendiatstillinger 

og de som søker opptak på ph.d.-programmet med annen finansiering.  

48

Sikre at alle ph.d-

kandidater får en god 

start og gi tilstrekkelig 

veiledning. 

Opparbeide nettverk av 

veiledningskompetanse gjennom samarbeid 

med andre institusjoner

Bygge en kultur for å  Ansvarliggjøre veiledere ( på alle nivå)                          

Intensivere tilbudet av avhandlingseminarer (skrivekurs) og samarbeid 

med UiAs bibliotekstjeneste.                                                                                         

Kvalitetssikre tilbudet av egne doktorgradskurs. 

49

Integrere ph.d.-

kandidatene tett integrert 

i forskningsgruppene, 

både gjennom fysisk 

lokalisering og faglige 

tiltak.

Sikre at alle stipendiater og ph.d.-kandidater integreres i en av 

forskningsgruppene .  Gi regelmessige tilbud om forskningsseminarer 

og samlinger for hele fagmiljøet                                                                                          

50

Milepæler underveis, 

som halvårlig 

rapportering til Ph.D-

komiteen, 90 % ‐ 

seminar, publikasjoner 

som delleveranser.

Igangsette 90%-seminar (prøvedisputas).                                                            

I tillegg til individuell veiledning fortsette det regelmessige tilbudet om 

veiledning på avhandlingsseminarer og doktorgradskurs. 

51

Inngå avtaler med strategiske internasjonale 

samarbeidspartnere som gir bedre 

studentmobilitet

Tilby undervisning på engelsk i  forhold til dagens nivå. Vurdere flere 

emner i engelsk på masterprogram 

Andel uteksaminerte Ph.D 

kandidater tatt opp på 

doktorgrads-program seks 

år tidligere (KD): 60%              

Antall nye ph.d. avtaler: 40         

Totalt antall uteksaminerte 

ph.d. kandidater: 30 

1 UiA skal i økende grad ta i bruk ny teknologi i 

undervisning og veiledning. Alle fakultetene ved 

UiA skal tilby etter -og videreutdanning som er 

tilpasset ressurser, etterspørsel og behov. 

Universitetet skal arbeide for at fordelingen 

mellom kjønnene kan bli mer lik på alle studier. 

1 Andelen 

utvekslingsstudenter i 

prosent av totalt antall 

studenter ved UiA er 7,5 % Sette inn tiltak på 

studieprogrammer som 

ikke har oppfylt 

virksomhetsmålet om 

undervisning og pensum 

på engelsk.

Følger opp 

handlingsplanen for 

internasjonalisering.

Alle fakultetene har 

tilbud om 

engelskspråklige 

masterprogram 

UIA uteksaminerer 30 

kandidater fra egne 

Ph.D. program hvert 

år. 

45

UiA skal være del av et internasjonalt 

akademisk miljø. På området der det er aktuelt 

skal UiA søke anerkjent, internasjonal 

akkreditering. Det skal utvikles flere 

studieprogrammer med undervisning på 

engelsk. Undervisning og læremidler på engelsk 

er også viktig for å gjøre norsktalende studenter 

kjent med internasjonal termologi og 

uttrykksmåte innenfor fagområdet. UiA skal ha 

gode internasjonale samarbeidspartnere og 

legge til rette for mobilitet, både for studenter 

og ansatte
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Tiltak 2015 

fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Bruke 

kvalitetssikringssystemet 

aktivt, ift ph.d-

kandidatenes progresjon: 

sikre at årlige rapporter 

leveres og følges opp, 

sikre at årlige 

medarbeidersamtaler 

med stipendiatene 

gjennomføres.

Fortsette og videreutvikling av igangsatt arbeid på dette området. 52

Gjennomgå rutiner for å 

registrere permisjoner, 

sykdommer og annet 

gyldig fravær slik at 

nettotiden blir korrekt 

registrert. 

Fortsette og videreutvikling av igangsatt arbeid på dette området. 53

Vurdere tiltak som gjør 

at de som nesten er 

ferdige blir ferdige, f.eks. 

sluttføringsstipend  eller 

lignende ordninger.

 Vurdere tiltak i form av sluttføringsstipend og lignende.  54

Fakultetet skal være vertskap for nasjonal konferanse for Kunstnerisk 

Utviklingsarbeid i oktober

55

Stimulere til at flere av de vitenskapelige 

ansatte har studieopphold/lærerutveksling i 

utlandet i løpet av strategiperioden.

56

UiA har tre etablerte 

forskningsgrupper som 

er godt kvalifiserte for 

søknader om status 

innenfor NFRs 

senterordninger.

Styrets faglige 

satsningsområder

Tydeliggjøre satsningsområdene Tydeliggjøre satsningsområdene :Rytmisk  og Kunst i Kontekst. 57

Samspill mellom 

forskning og 

utdanning

Resultatoppnåelse på 

forskning i forhold til sin 

egenart. (KD)

Bruker masterstudenter 

som assistenter i 

forskningsprosjekter og i 

undervisning

Pilot ang bruk av masterstudenter som læringsassistenter. 58

Omfang av kunstnerisk 

utviklingsarbeid

Integrere 

masterstudenter og ph.d-

kandidater i 

forskningsgruppene

Ha ansatte og studenter som opptrer med 

konserter, forestillinger og utstillinger lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt

Hovedregel studenter skal være med i alle forskningsgrupper. 59

Bygge forskningsgrupper med erfarne 

forskningsledere                                         

Prioritere forskningstid tilknyttet 

forskningsgruppene                                 

Fokusere på grupper innenfor: Rytmisk: Popular Music Research Unit, 

Kunst i  kontekst. KIK.   Lokalisere grupper som er aktuelle følge opp 

med informasjon og veiledning 

60

Andel uteksaminerte Ph.D 

kandidater tatt opp på 

doktorgrads-program seks 

år tidligere (KD): 60%              

Antall nye ph.d. avtaler: 40         

Totalt antall uteksaminerte 

ph.d. kandidater: 30 

Forskningskompetansen ved universitetet skal 

styrkes, ved bedre organisering av 

forskningsgrupper, ved internasjonal utlysing av 

stillinger, og ved avsetting av tid til forskning.

2

2 UiA skal ha gode forskningsmiljøer på alle 

fagområder, og skal på noen områder ha 

anerkjennelse som internasjonalt fremragende. 

UiA legger vekt på oppbyggingen av gode 

forskningsmiljøer som er relevante for 

profesjonsområdene. 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.

Organisering i 

forskningsgrupper:  vanlig 

organisasjonsform

Forskningsgrupper er 

den vanlige 

organiseringen av FoU-

virksomheten i 

fagmiljøene og 

tverrfaglige miljøer.

UIA uteksaminerer 30 

kandidater fra egne 

Ph.D. program hvert 

år. 

UiA har anerkjente 

forskningsgrupper 

med relevans for alle 

de store 

profesjonsfaglige 

studieprogrammene.

Forskningsinnsats i MNT-

fag og profesjonsfag (KD)

Støtte til miljøene som 

søker mot SFF
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Tiltak 2015 

fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Motivere 

masterstudenter til å 

skrive masteroppgaver 

knyttet til pågående 

forskningsprosjekter ved 

UiA.

Knytte masteroppgaver til 

forskningsprosjekter 

Informere bachelorstudenter om aktuelle forskningsprosjekter i 

forbindelse med å markedsføre masterstudiene. 

61

Som regel skal alle 

utlysninger være 

internasjonale, og må 

begrunnes særskilt 

begrunne unntak.

Ha en bevisst holdning til i hvilke medier vi lyser ut stillingene. 62

Innen 2019 øke antallet 

førstestillinger/professorer til over 60 prosent. 

Utvikle Forskningsgrupper, forskningsdag for fakultetet, mentorordning 63

Bruke frikjøp for å kunne utarbeide søknader for eksterne midler 64

Tilrettelegge for faglige diskusjoner og faglig 

selvutvikling 

Tilby veiledning til forskningsgruppene. 65

Fakultetet vurderer tiltak 

for å bygge opp og støtte 

de forskningsgruppene 

som har potensiale til å 

løfte seg i Horisont 2020 

og andre store 

programmer.

Lokalisere aktuelle prosjekter for å søke innenfor forskningsgruppene 66

Legge til rette for godt 

samarbeid med Agder -

forskning og Teknova 

om infrastruktur og 

personalutveksling

Samarbeide med Agderforskning: Music Management og 

Opplevelsesbasert reiseliv. USUS samarbeid med Agderforskning 

67

Antall publikasjonspoeng 

totalt: 520

Forskerskole i 

profesjonsforskning i 

samarbeid med UiS og 

UiN

Vurdere de estetiske fag sin plass innenfor forskerskolen 68

Arbeide for å øke den samlede tid til forskning 

og kunstnerisk utviklingsarbeid

Øke DBH-publisering på begge nivåer til 

gjennomsnittlig mer enn 20 poeng per år    

Registrere kunstnerisk utviklingsarbeid i 

Cristin, samt ha en kvalitetssikring av dette 

Utvikle internasjonale nettverk innen 

forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid

2 UiA skal i samarbeid med regionale aktører 

gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid av 

høy internasjonal kvalitet. UiA skal aktivt utøve 

sitt eierskap i Agderforskning og Teknova, og 

bidra til utviklingen av disse 

forskningsinstituttene på en god måte.  Også 

andre offentlige og private forskningsmiljøer i 

landsdelen er sentrale samarbeidspartnere. 

Forskningsinnsats i MNT-

fag og profesjonsfag (KD)

Utvikle forskningsprosjekter knyttet til 

profesjonsstudiene

Avklare estetiske fag 70

Totale inntekter –  fra EU 

(NOK 1 000): 3 000           

fra NFR (inkl. RFF) (NOK 

1 000): 40 000

Øke det eksterne bidraget til forskning 

betydelig

Kontinuerlig arbeide for å utarbeide søknader og kvalitetssikre disse. 71

UiA sammen med 

Agderforskning og 

Teknova er en attraktiv 

forsknings- og 

utviklingspartner for 

de teknisk-industrielle 

miljøene i Sør-Norge.

Forskningen ved UiA skal bygges opp både med 

egeninitiert forskning og 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.

Forskningskompetansen ved universitetet skal 

styrkes, ved bedre organisering av 

forskningsgrupper, ved internasjonal utlysing av 

stillinger, og ved avsetting av tid til forskning.

2

2

70 % av de ansatte i 

undervisnings- og 

forskerstillinger har 

førstekompetanse/ 

professorkompetanse.

Andel førstestillinger: 

70 %

Forskningsinnsats i MNT-

fag og profesjonsfag (KD)

Organisering i 

forskningsgrupper:  vanlig 

organisasjonsform

Forskningsgrupper er 

den vanlige 

organiseringen av FoU-

virksomheten i 

fagmiljøene og 

tverrfaglige miljøer.

Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og 

ressurser for å utvikle seg. UiA skal arbeide for 

styrket ekstern finansiering av forskningen ved 

institusjonen. UiA skal medvirke til etablering 

av forskningsgrupper som kan bidra i nasjonale 

og internasjonale forskningsprogrammer.

UiA har fordoblet 

inntektene fra NFR og 

EU i forhold til 2008, 

til 50 mill. kr og økt 

den øvrige eksterne 

forskningsfinansiering

en med 15 mill. kr i 

forhold til 2011.

UiA har fordoblet sin 

vitenskapelige 

publisering i forhold 

til 2008, til 520 

publiseringspoeng.

God forskning er internasjonal. Uavhengig av 

om forskningsobjektet er lokalt eller globalt, blir 

forskningen vurdert etter internasjonal 

målestokk. UiA skal publisere i anerkjente 

norske og internasjonale kanaler, og gi synlige 

bidrag internasjonalt. UiA skal ha 

forskningssamarbeid over fag- og 

profesjonsgrenser, og med andre institusjoner. 

UiA skal styrke fagområdene der universitetet 

kan utvikle særlig kompetanse på 

internasjonale og globale utfordringer.

 Publikasjonspoeng pr 

vitenskapelig årsverk: 0,9

2

2

 Arbeide for økt produksjon i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 69
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Tiltak 2015 

fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

 Inntekter pr vitenskapelig 

årsverk - fra EU: 5 400

Rekruttere 

vitenskapelige ansatte 

med erfaring fra eller 

potensiale til å utvikle 

større prosjekter – 

Tydeliggjøre dette i 

utlysningstekster

Være bevisst på innhold i stillingsannonsene. 72

Inntekter pr vitenskapelig 

årsverk fra NFR (inkl. 

RFF): 70 000

Vurdere 

incentivordninger og 

mobiliseringstiltak på 

fakultetsnivå, spesielt 

gjennom fordeling av 

forskningstid

Utvikle prosjekter innen forskning, 

kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig 

utviklingsarbeid og undervisning i samarbeid 

med nasjonale og internasjonale 

samarbeidspartnere

Kontinuerlig arbeide for å utarbeide søknader og kvalitetssikre disse. 73

Fakultetene identifiserer 

forskningsmiljøene som 

kan ha potensiale i 

Horisont 2020 og andre 

store støtteordninger, og 

legger spesielt til rette 

for disse

Stimulere til å utvikle prosjekter med søknader 

som egner seg for NFR-, EU- eller annen 

ekstern finansiering

Benytte mentorer, veiledning, frikjøp , aktivt bruk av fellesadm og 

forskningsekretariatet.  

74

Videreutvikle det interne 

støtteapparatet på UiA i 

fakultetene og 

fellesadministrasjon

Arbeide for økning i ekstern støtte til 

kunstnerisk utviklingsarbeid

75

FoU-prosjektoppfølging 

– hvordan kan vi sikre at 

de som få innvilget 

prosjekter får god 

administrativt støtte i 

prosjektgjennomføringe

n – bygge opp 

administrativt 

støtteapparat på 

fakultetene?

Kvalitetessikre og forbedre våre økonomirutiner i  prosjektene. 76

Det er etablert godt 

fungerende 

møteplasser for dialog 

med regionens 

arbeidsliv og 

myndigheter

Studiepoengproduksjon på 

EVU-studier (60-SP-

enheter): 330 

Synliggjøring av 

forskningsgruppene på 

websiden

Alle forskningsgrupper skal være presentert på uia.no 77

Andel inntekter fra bidrags- 

og oppdragsfinansiert 

aktivitet (BOA) utenom 

EU og NFR i prosent av 

driftsinntekter (KD):

UiA deltar aktivt i de fire 

nasjonale satsningene for 

etter- og videreutdanning 

av lærere:

EVU innenfor Sal og scene ( etterutdanning for lærere) 78

Samarbeid med samfunns- 

og arbeidsliv, herunder 

desentralisert undervisning 

og fjernundervisning (KD): 

Arbeide for flere Praksisarena i skoler. FOU-arbeid. 79

Delta i  ABLU 80

Kompetanse for kvalitet, 

Ungdomstrinn i 

utvikling/Skolebasert 

kompetanseutvikling, 

Kompetanse for 

mangfold (fra 2016) og 

Kompetanse for 

fremtidens barnehage.

Andel inntekter fra bidrags- 

og oppdragsfinansiert 

aktivitet (BOA) utenom 

EU og NFR i prosent av 

driftsinntekter (KD): 4%

3

Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og 

ressurser for å utvikle seg. UiA skal arbeide for 

styrket ekstern finansiering av forskningen ved 

institusjonen. UiA skal medvirke til etablering 

av forskningsgrupper som kan bidra i nasjonale 

og internasjonale forskningsprogrammer.

UiA har fordoblet 

inntektene fra NFR og 

EU i forhold til 2008, 

til 50 mill. kr og økt 

den øvrige eksterne 

forskningsfinansiering

en med 15 mill. kr i 

forhold til 2011.

2

UiA skal bidra til innovasjon i privat og offentlig 

sektor, og kunnskap fra forsknings- og 

utviklingsarbeid ved universitetet skal komme til 

anvendelse for samfunnet ved kommersialisering 

eller på annen måte. UiA skal bidra aktivt til 

nettverk og innovasjonssystemer som er 

relevante for arbeidslivet i offentlig og privat 

virksomhet. UiA skal bidra til utvikling av gode 

samarbeidsmodeller med organisasjoner og 

arbeidsliv. UiA skal være en samarbeidspartner 

i realiseringen av Regionplan Agder 2020.
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Tiltak 2015 

fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

                                           

Fleksibel utdanning (KD):

De aktuelle fakultetene 

skal bidra sterkere i fora 

for samarbeid med 

skoleverket, helse- og 

sosialsektor.

Utvikle og tilrettelegge praksisarenaer og 

samarbeidsavtaler med relevante 

kulturinstitusjoner

Flere samarbeidspartnere på faglærerutdanningen for praksisarbeid. 81

Videreutvikle TRAFO som et 

kompetansesenter og integrere senteret 

nærmere i fakultetets virke

Senter for ung kunst og kultur: Utvikles i henhold til egen plan for 

senteret. 

82

3 Viktig 

informasjonsmateriale 

til studenter og ansatte 

foreligger på engelsk 

der det er relevant

Utvikle fakultetets engelske sider på uia.no 83

Profilere fakultetet ved større arrangement og 

anledninger i regionen, både gjennom 

forskning, undervisning og kunstnerisk arbeid

Styrke samarbeidet med Kilden, SKMU og 

Kristiansand Kunsthall.                                     

Følge opp avtalene med samarbeidspartnere. Ferdigstille avtalen med 

SKMU. 

84

Videreutvikle kontakten med barnehage, 

skole, kulturskole, videregående opplæring og 

frivillig kulturliv for praksis og 

samarbeidsprosjekter

Konsolidere praksis i faglærerutdanningene . Konferanse sammen med 

Kr.sand kommune om utdanning av unge kunstnere. 

85

Videreutvikle samarbeidet med Cultiva for å 

realisere kunstprosjekter i samarbeid med 

regionen

3 30 % av den faglige 

publiseringen ved UiA 

blir digitalt tilgjengelig 

i åpne 

Videreutvikle og kvalitetssikre NMT online 86

UiA årlig er arrangør 

eller medarrangør av 

faglige konferanser 

eller seminarer for 

bruk av digitale 

medier og ny teknologi 

87

3 Sammen med de andre nye universitetene i 

Norge skal UiA ta posisjonen som ledende 

institusjon for forskningsbasert 

profesjonsutdanning, fagutvikling og forskning 

på helse- og sosialsektoren og i skolesektoren. På 

andre faglige eller administrative områder skal 

UiA også søke samarbeid for å utvikle faglig 

kvalitet og ressursmessig effektivitet med andre 

institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.

Samarbeidet med de 

andre nye universiteter 

har resultert i felles 

faglige 

samarbeidstiltak med 

en ekstern finansiering 

på 10 mill. kr. årlig

Robuste fagmiljø (KD) Arbeide for å styrkefagområdene innenfor hvert institutt, 88

Andel førstestillinger:  

70%

Strategisk forankret rekruttering Individuelle oppfølging innenfor rammer av forskningsgrupper 89

Langsiktig økonomisk 

planlegging (KD): 

Utarbeider prognoser til 

2019 ( eget vedlegg)                                

Utvikle kvalitet, effektivitet og digitalisering 

av rutiner og prosesser

følge opp nye rutiner 

Videreføre samarbeids-

prosjektene 

4 Arbeide for faglige tiltak og trivselstiltak Personalseminar mai 2015 , felles tiltak fra ARK. 91

UiA skal ha et levende akademisk miljø, preget 

av kvalitetsbevissthet, relevant undervisning og 

nære kontakter mellom forelesere, studenter og 

samfunns- og arbeidsliv. Viktige verdier i 

organisasjonskulturen er åpenhet, medvirkning 

og akademisk frihet. Ved UiA videreføres og 

utvikles disse verdiene.

UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale 

medier og utvikle god metodikk for bruk i 

studier, forskning og formidling, og i 

samhandlingen med omverdenen. Det skal skje 

ved oppbygging og stimulering av egne 

fagmiljøer pedagogisk, teknologisk og 

systemteknisk, ved å utvikle samarbeid om 

teknologi- og metodeutvikling, og ved å bruke 

åpne kanaler for forskningspublisering. 

4

90

3

Åpenhet og gjensidig respekt skal også prege 

samarbeidet med 

tjenestemannsorganisasjonene. På samme 

måten som universitetets ledelse skal opptre på 

en lojal måte på vegne av institusjonen og de 

ansatte, skal den enkelte medarbeider bidra til å 

oppfylle universitetets oppgaver og 

målsettinger. Ledere på alle nivåer har et særlig 

ansvar for at alle medarbeidere skal oppleve å 

bli hørt og sett.

UiA skal bidra til innovasjon i privat og offentlig 

sektor, og kunnskap fra forsknings- og 

utviklingsarbeid ved universitetet skal komme til 

anvendelse for samfunnet ved kommersialisering 

eller på annen måte. UiA skal bidra aktivt til 

nettverk og innovasjonssystemer som er 

relevante for arbeidslivet i offentlig og privat 

virksomhet. UiA skal bidra til utvikling av gode 

samarbeidsmodeller med organisasjoner og 

arbeidsliv. UiA skal være en samarbeidspartner 

i realiseringen av Regionplan Agder 2020.

UiA skal sammen med næringsliv, 

kulturinstitusjoner og andre i landsdelen delta 

på internasjonale arenaer for å bidra til 

utviklingen av regionen som et åpent, utadrettet 

samfunn. UiA skal søke samarbeid med og lære 

av utenlandske utdannings- og 

forskningsinstitusjoner som har en nær 

tilknytning til sin region. UiA skal bidra til 

opplæring i fremmedspråk og interkulturell 

forståelse.
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fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

Tiltak for rekruttering av 

talentfulle forskere og 

undervisere.

Rekruttere aktivt personer med høy og 

relevant undervisnings- og 

forskningskompetanse, høy kunstnerisk 

kompetanse, samtidig som kjønnsbalanse og 

kulturelt mangfold vektlegges

Bevist rekruttering 92

Sikre god ivaretakelse av studentene 

Bidra til et nært og konstruktivt samarbeid 

mellom administrativt og vitenskapelig ansatte   

Fortsette tett samarbeid mellom administrasjonen og instituttene

Andel midlertidig ansatte: 

13 %

Vurderes ved alle forslag 

om midlertidig ansettelse

Ha et sterkt fokus på medbestemmelse 

gjennom deltakelse i interne 

beslutningsprosesser                                      

Gjennomføre dialog og drøftingsmøter med fagforeningene . Bruke 

fakultetsmøter og fagmiljøene

94

4 Stimulere til tverrfaglig utviklingsarbeid på 

tvers av institutter og fakulteter

Tilrettelegge for at vitenskapelig ansatte får 

kurs i universitetspedagogikk

Instituttleder prioriterer for hvert institutt. 95

4 UiA skal legge vekt på bevisstgjøring om lokale 

og globale miljøutfordringer i drift og 

vedlikehold av universitetets bygninger og 

lokaler, i utviklingen av institusjonen, i de 

ansattes og studentenes reisevirksomhet, og i 

den faglige og administrative virksomheten 

generelt.

Følges opp i 

lederutvikling, 

arbeidsmiljøarbeid og 

medarbeidersamtaler

Gjennomføre med arbeidersamtaler med alle ansatte i htt til UiAs 

rutiner. 

96

4 Sykefravær: Mindre enn 

4 %

Gjennomføre kartlegging og forslag til tiltak: ARK-våren 2015 97

Nye instituttledere må få opplæring . 98

1-2 koordinatorsamlinger i semesteret 99

Oppfølging ARK Følge opp tiltak fra ARK høsten 2015. 100

Fortsette arbeidet med 

smartere@uia

Brukes  metoden på opptak i sammenheng med breddekomponenter, 

Implementere på timeplan, opptak, eksamen. 

101

Fokusere på teambygging og fleksibilitet   

Administrasjonen: Sikre og å utvikle høy 

kompetanse innen alle relevante områder, i tett 

samarbeid med fagenhetene i 

fellesadministrasjonen og fakultetene

102

4 Universitetets campusområder i Grimstad og 

Kristiansand skal preges av institusjonens 

internasjonale orientering. Studentmiljøet og 

arbeidsmiljøet skal gjenspeile at mange av 

studentene og de ansatte har internasjonal 

bakgrunn. UiA skal samarbeide videre med de 

to vertskommunene om utviklingen av 

universitetsbyene og berørte grunneiere om 

utviklingen av campusområdene. Det skal legges 

vekt på god funksjonalitet og kvalitet på lokaler 

og infrastruktur, med fortløpende tilpasninger 

til endrede behov, i utviklingen av begge 

campusene

Etablere et galleri for utstilling av 

studentarbeider, ansatte og inviterte utstillere   

Egne møter med fakultet- 

og instituttledelsen der 

vit.ansatte har en 

skjevfordeling dårligere 

enn 80/20.

Ved Universitetet i Agder skal det legges vekt på 

å utvikle endringskultur og innovasjonsevne, 

utvise fleksibilitet og systematisk samle 

erfaringer i organisasjonen. Endring stiller krav 

til at alle ansatte systematisk utvikler sin 

4 UiA skal være en attraktiv arbeidsplass som 

tiltrekker seg dyktige medarbeidere. UiA skal 

fortsette arbeidet med å øke andelen faste 

tilsettinger

93

Ved universitetet skal det arbeides målbevisst 

for jevnere fordeling og lønnsmessig likhet 

mellom kjønnene i alle stillingskategorier. UiAs 

lønns- og personalpolitikk skal følges opp.

Andel kvinner i dosent og 

professorstillinger: 25%

Følge opp i htt til likestillingsplan 103

Åpenhet og gjensidig respekt skal også prege 

samarbeidet med 

tjenestemannsorganisasjonene. På samme 

måten som universitetets ledelse skal opptre på 

en lojal måte på vegne av institusjonen og de 

ansatte, skal den enkelte medarbeider bidra til å 

oppfylle universitetets oppgaver og 

målsettinger. Ledere på alle nivåer har et særlig 

ansvar for at alle medarbeidere skal oppleve å 

bli hørt og sett.

Legge til rette for opplæring og utvikling av 

vitenskapelig ansatte med leder- og 

Gjennomføre arbeids- og 

klimaundersøkelser 

(ARK), og gjennomføre 

nødvendige tiltak 

enhetene kommer fram 

Ved UiA skal det arbeides målbevisst for en 

effektiv ressursforvaltning kombinert med et 

godt arbeidsmiljø. Faglige og administrative 

tjenester skal ha høy og anerkjent kvalitet, men 

samtidig være ressurseffektive. Igangsatte og 

planlagte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet skal 

videreføres.
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fakultetene

Kunstfag Strategiplan 2015-2019 Kunstfag Virksomhetsplan for 2015 Tiltak 

nummer

Antall primær-søkere pr 

studieplass:   SO: 2,3 

LOK: 3,1 

Studiene ved UiA skal være etterspurt av 

studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt 

og internasjonalt. Attraktive studier og et godt 

læringsmiljø skal sikre en god og voksende 

søkning til universitetet, og bidra til å sikre 

ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved 

institusjonen.

1 En økende andel av 

studiesøkerne i Norge 

har UiA som 

førstevalg. 

4 Kvalifiseringsstipend.

Fokus på rekruttering.

Implementere digital 

eksamen

Avklare kompetansebehov og kurse ansatte. Benytte koordinatorsamling 

i vår til tema. 

Følge opp prosjekter i 

forlengelsen av DDU, 

inkludert kursing av 

ansatte gjennom PULS

4 UiA skal ha en bevisst bruk av ny teknologi i 

undervisning, forskning og administrasjon. 

Ved universitetet skal det arbeides målbevisst 

for jevnere fordeling og lønnsmessig likhet 

mellom kjønnene i alle stillingskategorier. UiAs 

lønns- og personalpolitikk skal følges opp.

Andel kvinner i dosent og 

professorstillinger: 25%

Følge opp i htt til likestillingsplan 103

104
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Sektormål UiAs strategiplan

2010-2015  Virksomhetsmål 2015 Styringsparameter: Mål for 2015Tiltak 2015 fakulteteneTiltak 2015 felles-administrasjonTiltak 2015 ledelsen/StyretRisiko-vurdering

1 Studiene ved UiA skal være etterspurt av studenter og anerkjent av fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Attraktive studier og et godt læringsmiljø skal sikre en god og voksende søkning til universitetet, og bidra til å sikre ressursgrunnlaget for kvalitetsutviklingen ved institusjonen.En økende andel av studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg. Antall primærsøkere pr studieplass: SO: 2,3 LOK: 3,1 

Fortsatt satsing på kvalitet i studier.

Synliggjøring av sterke fagmiljøer i media.

Bidra i ulike rekrutteringsaktiviteter (messer, skolebesøk m.m.)Tidligere og primært digital markedsføring overfor søkere. Tilgang på studenter

Bedre balanse mellom faglige og sosiale tiltak ved studiestart, i informasjonsmateriell og aktiviteter. Kursing av studenter - psykososial profil.

Videreføre forsøk med fortløpende opptak til enkelte masterprogram. 

Antall studenter pr vitenskapelig årsverk: 17,5Videreutvikle websidene og bistå i faglig kommunikasjons-arbeid.Fortsette arbeidet med å styrke finansieringen av UiAEtterspurte og anerkjente studier

Iverksette pilotprogram for utdannings-ledelseUtdannings-ledelse

De store utdanningsprogrammene ved UiA har god søking og gode tilbakemeldinger i nasjonale evalueringer.Antall registrerte studenter pr 1.10 (totalt): 11000

Nye 60 studiepoengheter: 

7 500

Gjennomføring på normert tid:

Bachelor: 47 %

Master: 48 %

4-årig Lærerutd: 48 %

Piloter med tiltak for å øke studiepoengproduksjon og gjennomføring på normert tid. 

 

Tiltak for å øke svarprosenten i Studiebarometeret.Forberede pilottiltak i samarbeid med fakultetene

Analysere utviklingen av studenttall de siste årene, og faktorer som kan forklare veksten.

Utrede fremtidig dimensjonering av studenttall.Gjennom-strømming

 

Nasjonale evalueringer 

Stimulere til arbeid som resulterer i studieprogram med høy/ forbedret gjennomføring på normert tid.  

Administrativ støtte for pilot i programledelse.Ressurs-prioritering

Arealer og infrastruktur

UiA har minst tre fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning (SFU).Støtte til miljøene som søker mot SFUStøtte til miljøene som søker mot SFUStøtte til miljøene som søker mot SFU 

Prioritering av og satsing på noen fagmiljø framfor andre 

1 Studiene ved UiA skal ha et nært forhold til det praktiske livet og samfunnet utdanningene skal forberede til. De skal være knyttet til det fremste i forskning og utviklingsarbeid, og gi et læringsutbytte som er relevant og anerkjent. Ved UiA skal studenter få kunnskap om fagenes forskningsmetoder gjennom deltakelse i forskningsarbeid. Studiene skal gi relevant kunnskap om arbeidslivet bl.a. ved å legge vekt på entreprenørskap og innovativ virksomhet

Alle de yrkesrettede studieprogrammene skal ha partnerskap med relevant arbeidsliv og ha samarbeid med andre utdanningsinst.

Det skrives masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved alle fakultetene. Studentene skal lykkes med å oppnå lærings-utbyttet som er definert for studieprogram (KD)

Mer systematisk fokus på læringsutbytte og studentenes arbeidsomfang i starten av hvert emne. 

PULS skal fortsatt ha fokus på kurs rettet mot lærerutdannere og vurdere muligheter for tilsvarende kurs rettet mot andre profesjons-utdanninger.Tilstrekkelig og systematisk fokus på relevans i studiene 

Tilstrekkelig og systematisk fokus på sammenhengen mellom forskning og undervisning

Fakultetsvis utredning av hvilke tiltak som kan gi kvalitativt godt samarbeid med yrkeslivet, herunder masteroppgaver knyttet til utviklingsarbeid og forskning

1 Universitetsstudier er tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter. Men det er også en innføring i kulturarven og holdningene som skal prege akademisk utdanning. Gjennom studiene skal stu-dentene få kjennskap til andre fagområder enn sitt eget, og få trening i samarbeid på tvers av profesjoner og fagområder. Alle studieprogram skal ta opp globale dimensjoner. Studiene skal fremme den enkeltes selvstendighet og dannelse, og åpne for etisk og kritisk refleksjon.Alle gradsstudier ved UiA inneholder emner som gir innføring og øvelse i kritisk og etisk refleksjon. Vurdere hvordan Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) kan gi impulser til fakultetenes forskningsaktivitet og undervisning.

Legge til rette for økt samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene ved å realisere det treårige prosjektet Profund. Tilstrekkelig oppmerksom-het rundt globale problem-stillinger og tverr-fakultært samarbeid.

Sikre tilstrekkelig fokus på holdninger og globale dimensjoner når studieprogrammer blir evaluert

1 UiA må hele tiden vurdere sitt tilbud av studier etter universitetets kompetanse og ressurser og etter studenters etterspørsler og samfunnets behov  Oppfølging studieporteføljegjennomgang

Fatte vedtak og fremtidig studieportefølje ut fra den gjennomførte gjennomgangen.

Vilje til å legge ned studier og emner for å gi rom for strategiske satsinger

1 UiA skal i økende grad ta i bruk ny teknologi i undervisning og veiledning. Alle fakultetene ved UiA skal tilby etter -og videreutdanning som er tilpasset ressurser, etterspørsel og behov. Universitetet skal arbeide for at fordelingen mellom kjønnene kan bli mer lik på alle studier. Alle fakultetene og lærerutdanningene har tatt i bruk ikt-støttet undervisning, veiledning og evaluering

Alle fakultetene og lærerutdanningene har fleksible og nettbaserte studietilbud Gjennomgang av undervisnings- og eksamensformer

Sette mål for vitenskapelig ansattes deltagelse på kurs i digitale hjelpemidler

Planer for likestillingsarbeid både i studier og blant ansatte

Tilrettelegge for pedagogisk bruk av IKT med nødvendig infrastruktur og opplæringstilbud

Inngå nødvendige IPR-avtaler.Oppfølging av DDU-programmet med strategiske virkemidler

Vilje til å ta i bruk ny teknologi



1 UiA skal være del av et internasjonalt akademisk miljø. På området der det er aktuelt skal UiA søke anerkjent, internasjonal akkreditering. Det skal utvikles flere studieprogrammer med undervisning på engelsk. Undervisning og læremidler på engelsk er også viktig for å gjøre norsktalende studenter kjent med internasjonal termologi og uttrykksmåte innenfor fagområdet. UiA skal ha gode internasjonale samarbeidspartnere og legge til rette for mobilitet, både for studenter og ansatteAlle fakultetene har tilbud om engelskspråklige masterprogram 

 Følger opp handlingsplanen for inter-nasjonalisering.

Følger opp handlingsplanen for inter-nasjonalisering.

 Tiltrekke seg innreisende utvekslings-studenter.

Alle bachelor -og masterprogram har deler av undervisning eller pensumlitteratur på engelsk

NB styret har vedtatt ny språkpolitikk - må få inn paralellspråklighet!

Sette inn tiltak på studieprogrammer som ikke har oppfylt virksomhetsmålet om undervisning og pensum på engelsk.

Andelen utvekslingsstudenter i prosent av totalt antall studenter ved UiA er 8 % Andelen utvekslingsstudenter i prosent av totalt antall studenter ved UiA er 7,5 %Program for veiledere i samarbeid med UiN og UiS (flyttes en ned)Insentiver i budsjettmodellen for bedre gjennomstrømning fra 2016 (flyttes en ned)

 

 

1 UiA skal delta i nasjonale og internasjonale forskerskoler, og ha koordinatoransvar for flere av dem. UiA skal utvikle flere av forskerutdanningene i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet i landsdelen, og arbeide for utvikling av stipendiatordningene i samarbeid med arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Universitetet har et særlig ansvar for å utvikle forskerutdanningene med relevans for de store, yrkesrettede utdanningsområdene.UIA uteksaminerer 30 kandidater fra egne Ph.D. Program hvert år. Andel uteksaminerte Ph.D kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD):

60 %

Antall nye ph.d. avtaler: 37

Totalt antall uteksaminerte ph.d. kandidater: 25 Sette fokus på gjennomstrømningsproblematikken i ph.d.?utvalgene

Sikre inntakskvaliteten på ph.d-kandidaterUtrede hvordan UiA kan tilby karriereveiledning for ph.d-kandidater. 

Sikre at alle ph.d-kandidater får en god start

Integrere ph.d.-kandidatene tett integrert i forskningsgruppene

90 % ? seminar på alle fakulteter?

2 UiA skal ha gode forskningsmiljøer på alle fagområder, og skal på noen områder ha anerkjennelse som internasjonalt fremragende. UiA legger vekt på oppbyggingen av gode forskningsmiljøer som er relevante for profesjonsområdene. 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.UiA har anerkjente forskningsgrupper med relevans for alle de store profesjonsfaglige studieprogrammene.

Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (KD)Støtte til miljøene som søker mot SFFStøtte til miljøene som søker mot SFFStøtte til miljøene som søker mot SFF 

UiA har tre etablerte forskningsgrupper som er godt kvalifiserte for søknader om status innenfor NFRs senterordninger.Styrets faglige satsningsområder

 

2 Forskningskompetansen ved universitetet skal styrkes, ved bedre organisering av forskningsgrupper, ved internasjonal utlysing av stillinger, og ved avsetting av tid til forskning.Forskningsgrupper er den vanlige organiseringen av FoU-virksomheten i fagmiljøene og tverrfaglige miljøer.

Samspill mellom forskning og utdanningOrganisering i forskningsgrupper:  vanlig organisasjonsform

Omfang av kunstnerisk utviklingsarbeid

Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart. (KD)Hvordan kan fakultetsledelsen bygge opp og støtte de forskningsgruppene som har potensiale til å løfte seg i Horisont 2020 og andre større prosjekter?Hvordan kan ledelsen bygge opp og støtte de forskningsgruppene som har potensiale til å løfte seg i Horisont 2020 og andre større prosjekter? 

Bruker masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i undervisningKartlegging samspill mellom forskning og utdanning.

Integrere masterstudenter og ph.d-kandidater i forskningsgruppene

Motivere masterstudenter til å skrive masteroppgaver knyttet til pågående forskningsprosjekter ved UiA.? ?

Professor- og førstestillinger lyses ut internasjonalt. Som regel skal alle utlysninger være internasjonale, og må begrunnes særskilt begrunne unntak.Gjennomgang av tidsbruk på tilsettinger. 

70 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger har førstekompetanse/ professor-kompetanse.Andel førstestillinger: 70 %

 

2 Forskningen ved UiA skal bygges opp både med egeninitiert forskning og 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 sammen med Agderforskning og Teknova er en attraktiv forsknings- og utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge.Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (KD)Legge til rette for godt samarbeid med Agder -forskning og Teknova om infrastruktur og personalutveksling Forskerskole i profesjons-forskning i samarbeid med UiS og UiN

Videreutvikling av Mechatronics Innovation Lab

Forskerskole i profesjonsforskning i samarbeid med UiS og UiN

 

Videreutvikling av Mechatronics Innovation Lab (gjelder spesielt TekReal)

Forskerskole i profesjonsforskning i samarbeid med UiS og UiN

2 God forskning er internasjonal. Uavhengig av om forskningsobjektet er lokalt eller globalt, blir forskningen vurdert etter internasjonal målestokk. UiA skal publisere i anerkjente norske og internasjonale kanaler, og gi synlige bidrag internasjonalt. UiA skal ha forskningssamarbeid over fag- og profesjonsgrenser, og med andre institusjoner. UiA skal styrke fagområdene der universitetet kan utvikle særlig kompetanse på internasjonale og globale utfordringer.UiA har fordoblet sin vitenskapelige publisering i forhold til 2008, til 520 publiseringspoeng.Antall publikasjonspoeng totalt: 481

Andel publikasjonspoeng på nivå 2: 13 %

                                                Publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk:

0,9 Publiseringsstøtte 

2 UiA skal i samarbeid med regionale aktører gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. UiA skal aktivt utøve sitt eierskap i Agder-forskning og Teknova, og bidra til utviklingen av disse forskningsinstituttene på en god måte.  Også andre offentlige og private forskningsmiljøer i landsdelen er sentrale samarbeidspartnere. Se ovenfor: UiA sammen med Agderforskning og Teknova er en attraktiv forsknings- og utviklingspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge.Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (KD)  

2 Gode forskningsmiljøer må tilføres tid og ressurser for å utvikle seg. UiA skal arbeide for styrket ekstern finansiering av forskningen ved institusjonen. UiA skal medvirke til etablering av forskningsgrupper som kan bidra i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.UiA har fordoblet inntektene fra NFR og EU i forhold til 2008, til 50 mill. kr og økt den øvrige eksterne forskningsfinansieringen med 15 mill. kr i forhold til 2011.Totale inntekter - 

fra EU (NOK 1.000): 

1.000

fra NFR (inkl. RFF) (NOK 1.000):

27.000



                                                          Inntekter pr vitenskapelig årsverk - fra EU: 1.800  

                                                           Inntekter pr vitenskapelig årsverk fra NFR (inkl. RFF): 47.000

Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR i prosent av driftsinntekter (KD):

4 %

Rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til å utvikle større prosjekter - Tydeliggjøre dette i utlysningsteksterBistå i kvalitetssikring av utlysningstekst og rekrutterings-prosess for å ivareta behov om søkerkompetanse. Videreføring av den strategiske tildeling til fakultetene slik at vitenskapelig bemanning kan styrkes for å gi rom for søknader og arbeid med eksternt finansiert virksomhet.

Sak om fordeling av forskningstid som tydeliggjør at søknadsaktivitet telles i beregning av forskningstid. 

Vurdere insentivordninger og mobiliseringstiltak på fakultetsnivå, spesielt gjennom fordeling av forskningstidVedta insentivordninger for H2020 - 

Hvordan kan vi støtte opp under de miljøene som nesten nådde opp?

Vurdere toppfinansiering for ERC-kandidater for å kunne konkurrere med andre universiteter

Fakultetene identifiserer forskningsmiljøene som kan ha potensiale i Horisont 2020 og andre store støtteordninger, og legger spesielt til rette for disseGjennomføre mobiliseringstiltak på fakultetene (H2020 på ledermøtene, tematiske  workshops H2020)Videreføring av prosjektutviklingsstøtte

Videreutvikle det interne støtteapparatet på UiA i fakultetene og fellesadministrasjonVidereutvikle det interne støtteapparatet for forsking på UiA i fakultetene og felles-administrasjon

Gjennomgang av forskningsdelen i budsjettmodell

FoU-prosjekt-oppfølging - hvordan kan vi sikre at de som få innvilget prosjekter får god administrativt støtte i prosjekt-gjennomføringen - bygge opp administrativt støtteapparat på fakultetene? FoU-prosjekt-oppfølging - få bedre oversikt over prosjekt-porteføljen og bedre økonomistyring i prosjektene 

Vurdere innføring av et prosjekt-styringsverktøy.

Synliggjøring av forskningsgruppene på websidenBistå fakultetene med synliggjøring av forsknings-gruppene på websiden

Bidra til mobilisering av regionen mot H2020 og andre store programmer 

gjennom administrativt fellesressurs med SSHF, Teknova og Agderforskning.

3 UiA skal være godt synlig og viktig i den offentlige debatten og i populærvitenskapelig formidling av forskning i regionale og nasjonale medier.   

 

3 UiA skal bidra til innovasjon i privat og offentlig sektor, og kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid ved universitetet skal komme til anvendelse for samfunnet ved kommersialisering eller på annen måte. UiA skal bidra aktivt til nettverk og innovasjonssystemer som er relevante for arbeidslivet i offentlig og privat virksomhet. UiA skal bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med organisasjoner og arbeidsliv. UiA skal være en samarbeidspartner i realiseringen av Regionplan Agder 2020.Det er etablert godt fungerende møteplasser for dialog med regionens arbeidsliv og myndigheterStudiepoengproduksjon på EVU-studier (60-SP-enheter): 330 

Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR i prosent av driftsinntekter (KD):

4 %

                                 Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, herunder desentralisert undervisning og fjernundervisning (KD): 

                                           Fleksibel utdanning (KD):UiA deltar aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning av lærere:

Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinn i utvikling/Skolebasert kompetanseutvikling, Kompetanse for mangfold (fra 2016) og Kompetanse for fremtidens barnehage.

 

Hvordan kan fakultetene bidra sterkere i fora for samarbeid med skoleverket, helse- og sosialsektor?

3 UiA skal sammen med næringsliv, kulturinstitusjoner og andre i landsdelen delta på internasjonale arenaer for å bidra til utviklingen av regionen som et åpent, utadrettet samfunn. UiA skal søke samarbeid med og lære av utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner som har en nær tilknytning til sin region. UiA skal bidra til opplæring i fremmedspråk og interkulturell forståelse.Viktig informasjonsmateriale til studenter og ansatte foreligger på engelsk der det er relevant 

Utvikle de engelskspråklige nettsidene på uia.no

Reetablere RSA.

 

3 UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale medier og utvikle god metodikk for bruk i studier, forskning og formidling, og i samhandlingen med omverdenen. Det skal skje ved oppbygging og stimulering av egne fagmiljøer pedagogisk, teknologisk og systemteknisk, ved å utvikle samarbeid om teknologi- og metodeutvikling, og ved å bruke åpne kanaler for forskningspublisering. 30 % av den faglige publiseringen ved UiA blir digitalt tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv Administrativ støtte til Open Access

Finansiell støtte til Open Access 



UiA årlig er arrangør eller medarrangør av faglige konferanser eller seminarer for bruk av digitale medier og ny teknologi i undervisning, forskning og formidling. Gjennomgang av prioriteringer i DDU og PULS

 

3 UiA har inngått et institusjonsforankret samarbeid med Høgskolen i Telemark om å utvikle faglige og administrative fellestiltak for å styrke profesjonsutdanningene og videreutvikle universitetsfunksjonene, og posisjonere seg i konkurransen om studenter, ansatte og forskningsoppgaver. Grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de to institusjonene skal også utredesDet institusjonelt forankrede samarbeidet med Høgskolen i Telemark har resultert i flere felles studieprogram, flere felles forsknings-prosjekter og felles bruk og utvikling av infrastruktur og administrative støttetjenester  

3 Sammen med de andre nye universitetene i Norge skal UiA ta posisjonen som ledende institusjon for forskningsbasert profesjonsutdanning, fagutvikling og forskning på helse- og sosialsektoren og i skolesektoren. På andre faglige eller administrative områder skal UiA også søke samarbeid for å utvikle faglig kvalitet og ressursmessig effektivitet med andre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.Samarbeidet med de andre nye universiteter har resultert i felles faglige samarbeidstiltak med en ekstern finansiering på 10 mill. kr. årligRobuste fagmiljø (KD)  

4 UiA skal ha et levende akademisk miljø, preget av kvalitetsbevissthet, relevant undervisning og nære kontakter mellom forelesere, studenter og samfunns- og arbeidsliv. Viktige verdier i organisasjonskulturen er åpenhet, medvirkning og akademisk frihet. Ved UiA videreføres og utvikles disse verdiene. Andel førstestillinger:  

68 %

Videreføre samarbeidsprosjektene  

Langsiktig økonomisk planlegging (KD): Utarbeider prognoser til 2019 ( eget vedlegg)                                

 Initiere og bidra i administrative samarbeidsprosjekter.

Bruke arkivsystemet 360 for å legge bedre til rette for innsyn og åpenhet i offentlige dokumenter. 

Tiltak for rekruttering av talentfulle forskere og undervisere.Støtte fakultetene i mer målrettet bruk av uia.no og sosiale medier og andre kanaler i rekrutterings-sammenheng.

4 Åpenhet og gjensidig respekt skal også prege samarbeidet med tjeneste-mannsorganisasjonene. På samme måten som universitetets ledelse skal opptre på en lojal måte på vegne av institusjonen og de ansatte, skal den enkelte medarbeider bidra til å oppfylle universitetets oppgaver og målsettinger. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for at alle medarbeidere skal opp-leve å bli hørt og sett.   

4 UiA skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. UiA skal fortsette arbeidet med å øke andelen faste tilsettinger Andel midlertidig ansatte: 13 %Vurderes ved alle forslag om midlertidig ansettelseSjekkpunkt i tilsettingssaker.  

Vurderes ved alle forslag om midlertidig ansettelseVidereutvikle på institusjonsnivå

4 Ved Universitetet i Agder skal det legges vekt på å utvikle endringskultur og innovasjonsevne, utvise fleksibilitet og systematisk samle erfaringer i organisasjonen. Endring stiller krav til at alle ansatte systematisk utvikler sin kompetanse. Universitetet skal legge forholdene til rette for dette.  Følges opp i lederutvikling, arbeidsmiljøarbeid og medarbeidersamtalerAdministrere tiltak for å ivareta dette på institusjonsnivå

4 UiA skal legge vekt på bevisstgjøring om lokale og globale miljøutfordringer i drift og vedlikehold av universitetets bygninger og lokaler, i utviklingen av institusjonen, i de ansattes og studentenes reisevirksomhet, og i den faglige og administrative virksomheten generelt.   

Gjennomføre arbeids- og klimaundersøkelser (ARK), og gjennomføre nødvendige tiltak enhetene kommer fram til ,basert på funn i undersøkelsen.

Fortsette arbeidet med smartere@uia

Videreføre smartere@uia-arbeidet

Oppfølging ARK

Oppfølging ARKOppfølging ARK

4 Ved UiA skal det arbeides målbevisst for en effektiv ressursforvaltning kombinert med et godt arbeidsmiljø. Faglige og administrative tjenester skal ha høy og anerkjent kvalitet, men samtidig være ressurseffektive. Igangsatte og planlagte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet skal videreføres. Sykefravær:

Mindre enn 4 % .

 

4 Universitetets campusområder i Grimstad og Kristiansand skal preges av institusjonens inter-nasjonale orientering. Studentmiljøet og arbeidsmiljøet skal gjenspeile at mange av studentene og de ansatte har internasjonal bakgrunn. UiA skal samarbeide videre med de to vertskommunene om utviklingen av universitetsbyene og berørte grunneiere om utviklingen av campusområdene. Det skal legges vekt på god funksjonalitet og kvalitet på lokaler og infrastruktur, med fortløpende tilpasninger til endrede behov, i utviklingen av begge campusene   

Likestillingsrapporten tas opp i styret med påfølgende debatt.

Balanse søknad vedr. Tiltak for å øke kvinner med /i forskningsledelse ved UiA.

Egne møter med fakultet- og instituttledelsen der vit.ansatte har en skjevfordeling dårligere enn 80/20.

Kvalifiseringsstipend.

Fokus på rekruttering.

4 Ved universitetet skal det arbeides målbevisst for jevnere fordeling og lønnsmessig likhet mellom kjønnene i alle stillingskategorier. UiAs lønns- og personalpolitikk skal følges opp. Andel kvinner i dosent og professorstillinger:

25 %  

4 UiA skal ha en bevisst bruk av ny teknologi i undervisning, forskning og administrasjon.   PULS viderefører arbeidet som er gjort de siste årene. 

Videreføre DDU

Implementere digital eksamen

Følge opp prosjekter i forlengelsen av DDU, inkludert kursing av ansatte gjennom PULSImplementere digital eksamen

Legge til rette for kurstilbud og seminarer for vit. tilsatte 
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Fakultet for teknologi og realfag – mål og virksomhetsplan 2015 
 
Fakultet for teknologi og realfag har utarbeidet en virksomhetsplan for 2015. Nytt av året er at 
vi har fokusert vår virksomhetsplan til kun å gjenspeile de strategiske hovedsatsinger som 
fakultetet må arbeide med for å realisere UiA og fakultetets strategi.  
 
Fakultet for teknologi og realfag i 2014 
Virksomhetsplanen for 2014 viste et ambisiøst fakultet, og mange av våre målsetninger og 
tiltak har gitt god avkastning. Men vi kan glede oss over at det fortsatt gjenstår mye 
spennende arbeid for å nå de strategiske mål UiA og fakultetet har satt. Dette gjenspeiles i 
virksomhetsplanen for 2015.  
 
Av positive resultater ønsker vi i denne sammenhengen å trekke frem følgende: 
 Fakultetet oppnådde i 2014 SFI innenfor Offshore Mechatronics 
 Fakultetet gjennomførte sin virksomhet innenfor de økonomiske rammer vi disponerte. 

Fakultetet har fortsatt et akkumulert overskudd, men vi har god kontroll på vår økonomi. 
 Antall søkere til våre studier økte også i 2014 og vi har på de fleste studier flere søkere 

enn plasser og ved enkelte studier har vi mer enn 5 søkere per plass. Søkertallet er godt for 
studiene i Grimstad, men fortsatt må vi arbeide for å få flere søkere til studiene i 
Kristiansand og til våre mastergradsstudier.  
Vi har fortsatt mål om å få flere til å søke UiA og våre studier, med tanke på å få de best 
kvalifiserte søkerne. Dette er ikke minst viktig med de konjunktursvingninger vi ser i 
oljesektoren. 

 Fakultetet har de siste årene hatt en økning i DBH poeng. Fakultetet hadde ikke i 2014 
etmål om å øke DBH poengproduksjonen. Fakultetet forventer at vår andel DBH poeng 
ved UiA vil synke noe i 2014, fordi vi har hatt fokus på å øke eksterne inntekter og hatt 
fokus på SFI/SFF/SFU. På sikt tror vi disse investeringene vil gi økt forskning og flere 
stipendiater. Fortsatt er det for tidlig å konkludere med om DBH poengproduksjonen i 
2014 har gått ned, fordi tallene fortsatt ikke er klare. Målsetningen er ikke lenger at DBH 
snittet per faglige ansatt øker, men at volumet øker på grunn av at flere personer blir 
forskningsaktive. 

 Fakultetet har i 2014 fått etablert mastergrad i akvatisk økologi i samarbeid med HiT. 
 Arbeidet med å implementere en mastergrad i multimedia fortsatte i 2014.  



 
 
 

 

 UiA hadde som strategi å etablere en SFI/SFF/SFU i regionen. Fakultetet oppnådde SFU 
status knyttet til matematikkutdanning i 2013 og en SFI i 2014 og har allerede i lang tid 
arbeidet for å få frem 2 søknader om status som SFF (søknad i 2015/2016). 

 Fakultetet omsatte i TK-studiet alene for mer enn 10 millioner kroner i 2014. I tillegg har 
fakultetet fått andre EVU oppdrag. 

 Fakultetet har i 2014 arbeidet for å få realisert Sørlandslab.  
 Fakultetet har i 2014 sett en bedring i samarbeidsaktiviteten ved fakultetet på tvers av 

fylkesgrensene. 
 
2014 var et bra år for Fakultet for teknologi og realfag. Ovenfor er kun et utvalg av resultater 
vi oppnådde. 
 
 
 
VIRKSOMHETSPLAN 2015 
 
UiA har vedtatt følgende mål i sin strategiplan for perioden 2012 – 2015: 
Universitetet i Agder skal:  
- ha attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer 
- ha anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene 
- i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør 
 
Fakultetets hovedmål er i tråd med UiA sin strategi og vi har definert noen nøkkelaktiviteter 
for 2015 for å nå våre strategiske mål. 
 
Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 
 
 Fakultetet vil i 2015 arbeide for: 

o å få igangsatt SFI 
o å styrke miljøene som arbeider frem SFF søknader 
o å styrke MatRIC 
o å opprettholde ordningen med forskningsterminer. 
o å knytte studenter til forskningsprosjekter gjennom ordningen «Studenter i 

forskning», hvor det er satt av 750.000 NOK til dette 
o å se til at vi har den optimale studieporteføljen ved fakultetet sett i forhold til 

samfunnsutvikling, behov, kvalitet og relevans 
o å styrke samarbeid med internasjonale partnere. Målet er å samarbeide godt og 

mye med de beste Universiteter/høgskoler internasjonalt 
o å styrke nettverksbygging, herunder å arbeide målbevisst med NFR/EU-

programmer. Fakultetet har satt av 500.000 NOK til dette arbeidet. 
o å forbedre gjennomstrømningen av våre PhD kandidater gjennom fokus på 

rekruttering, oppfølging av nyansatte, medarbeidersamtaler og integrering i 
forskningsgruppene. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling 
 
 Fakultetet vil i 2015 arbeide for: 

o å styrke miljøene som arbeider frem SFF søknader 
o å styrke administrativ og faglig oppfølging av eksternt finansierte 

forskningsprosjekter gjennom å knytte større ressurser nærmere fagmiljøene og 
sikre en klarere arbeidsdeling på fakultetet 

o å sikre større kvalitet på våre søknader til EU og NFR ved at vi har knyttet til oss 
spesielt kompetente medarbeidere som har erfaring fra store prosjekter med 
hensyn til prosjektoppfølging og resultatkrav 

o å sikre at flere kvinner ansettes ved instituttene i Grimstad 
o å sikre rekruttering av ansatte som har internasjonalt nettverk og erfaringer i fra å 

lede store forskningsprosjekter 
o å sikre rekruttering av ansatte som utmerker seg med hensyn til god undervisning 
o å sikre utviklingen av Mechatronics Innovation Lab  

 
 

Sektormål 3: God tilgang til utdanning 
 

 Fakultetet vil i 2015 arbeide for: 
o Fortsatt å være en aktiv deltaker i de nasjonale satsingene for etter- og 

videreutdanning av lærere (Kompetanse for kvalitet og Skolebasert 
kompetanseutvikling) 

o Å synliggjøre forskningsaktivitet og –resultater på web 
o å sikre at TK-studiet gjennomføres med god kvalitet og at vi posisjonerer oss med 

hensyn til opsjonsavtalen 
o å legge forholdene til rette slik at MatRIC kan videreutvikle seg 

 
 

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
 
 Fakultetet skal i 2015 arbeide for: 

o å sikre bedre oppfølging av talentfulle forskere og undervisere 
o å sikre at det gjennomføres medarbeidersamtaler på alle enheter for å kartlegge 

kompetansebehov og karrieremuligheter, herunder også førstelektorprogrammet 
og dosent som en karrieremulighet  

o å sikre et godt arbeids- og studiemiljø 
 

Utover de virksomhetsmål og tiltak for 2015 som fremkommer over i tilknytning til 
sektormålene og UiA sin strategi, vil Fakultet for teknologi og realfag trekke frem følgende: 
 Fakultetet skal prioritere arbeidet med at UiA legger forholdene til rette for 

studentaktiviteter i Grimstad, som er mer på lik linje med de muligheter studentene har i 
Kristiansand. 

 Fakultetet skal arbeide for at UiA sikrer at det finnes lokaler som studentene i Grimstad 
kan anvende for å utvikle et best mulig studiemiljø. 

 Fakultetet skal arbeide for at ledere i fellesadministrasjonen er mer representert i Grimstad 
 Fakultetet skal arbeide for å øke bruken blant våre ansatte av UiA sitt intranett. 
 Fakultetet vil fortsatt arbeide med Respect for Others – Professionalism in Cooperation. 
 Fakultetet vil arbeide for at informasjonsflyten og arbeidsdelingen mellom 

fellesadministrasjonen og fakultetene bedres. 
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GRUNN LAGSD OKU MEN TER 
 

 
 

 Strategisk plan for Universitetet i Agder (UiA) for perioden 2010-2015 (vedtatt av Styret 
14.10.09, revidert 18.09.12) 
 

 Strategiplan for Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden 2012-2015 (vedtatt av 
fakultetsstyret 20.06.12) 

 

 Fakultetets handlingsplan for likestilling og integrering for perioden 2012-2015 (vedtatt av 
fakultetsstyret 14.11.12) 

 

 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 
 

 Fakultetets HMS-plan 2015 (vedtatt av fakultetsstyret 10.12.14.) 
 

 Handlingsplan 2012-2015 for Universitetsbyen Kristiansand (vedtatt av 
Universitetsstyret 21.11.2012) (S-sak142/12) 

 

 Styrets vedtak om ny gjennomgang av universitetets studie- og emneportefølje 
(Styremøtene 18.04.12 (S-sak 38/12) og 13.06.13 (S-sak 54/13), samt brev til 
fakultetene av 23.08.12 og 11.11.13) 

 

 Utdannings- og forskningmelding 2013 
 

 Handlingsplan for internasjonalisering 2014-2015. 
 

 Plan 2015 – oppfølging av UiAs strategi (vedtatt av Styret 26.11.14). I tillegg er noen 
tiltak knyttet til kvalitetsutvikling av forskning hentet fra Plan 2014. 

 

 Tildelingsbrev for Universitetet i Agder, på bakgrunn av Statsbudsjettet for 2015 
 

 Tildelingsbrev 2015 fra Universitetsdirektøren til fakultetet, datert 07.01.2015. 
 
 
Bak hvert av tiltakene er det referert hvilket av disse grunnlagsdokumentene tiltaket er 
hentet fra. 
 
Kapittelinndelingen i virksomhetsplanen bygger på sektormålene i Tildelingsbrev for 
Universitetet i Agder. 
 
Hovedoverskriftene har sine røtter tilbake til en tidligere mal for virksomhetsplaner på 
fakultetsnivå. 
 
Styringsparameterne er hentet fra Tildelingsbrev for Universitetet i Agder  
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S E K T O R M Å L 1: HØY KVALITET I UTDANNING OG FORSKNING 

 
  S T Y R I N G S P A R A M E T R E  O G  T I LTA K 

 

 
 

Kvalitetsutvikling:  
 

 Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er 
definert for studieprogrammene: 
Fakultetet vil arbeide for at studentene i størst mulig grad skal lykkes med dette. 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart: 
Profesjonsforskning er en integrert del av FoU-arbeidet for mange ansatte. 
Fakultetet har tilsatt en stipendiat innenfor profesjonsforskning med tiltredelse 1. 
januar 2015. Fakultetet fikk ytterligere to stipendiatstillinger i 2014 øremerket 
profesjonsforskning og de er lyst ut innenfor henholdsvis etikk og språk. 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning: 
I rekruttering av ansatte skal det vektlegges forskningskompetanse som er relevant 
for studiene. På studiesiden vil studenter på masternivå bli tilbudt veiledning som 
er knyttet til pågående FoU-prosjekter. 
 

 Ny kvantitativ styringsparameter: Deltagelse i Horisont 2020 og Erasmus+: 
Fakultetet vurderer tiltak for å bygge opp og støtte de forskningsgruppene som 
har potensiale til å løfte seg i Horisont 2020 og andre store programmer (Plan 
2015). Fakultetet har spesielle forutsetninger i forhold til Erasmus Pluss. 

- Budsjett 2015: Av øremerket strategisk rammetildeling fra Styret har fakultetet 
vedtatt at 1,2 mill kr skal fordeles mellom instituttene og disponeres til tiltak 
som skal gi økt ekstern virksomhet 

- Revidert 2015: Instituttene vil få mulighet til å søke på ytterligere strategiske 
midler i revidert budsjett. 

- Andre tiltak innenfor instituttenes rammer, for eksempel ekstra FoU-tid for å 
arbeide med søknader, kallelse til stillinger som professor II og tilsetting av 
postdoktor. 

 

 Fortsatt satsing på kvalitet i studier (Plan 2015). Utarbeide tiltak vedrørende 
studiekvalitet og tiltak for å øke/sikre studiepoengproduksjonen på alle 
studieprogrammer, inkludert forskerutdanningene (Tildelingsbrev 2015 fra 
Universitetsdirektøren til fakultetet).   
 

 Tiltak for å øke svarprosenten i Studiebarometeret (Plan 2015), gjennomføres ved 
at de faglige oppfordres til å informere studentene om viktigheten av å delta. 
 

 Vurdere hvordan Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) kan gi impulser 
til fakultetenes forskningsaktivitet og undervisning (Plan 2015), ved å ta dette opp 
i FoU-utvalget. 
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 Sette mål for vitenskapelig ansattes deltagelse på kurs i digitale hjelpemidler (Plan 
2015), ved å utarbeide plan for å utvikle ansattes pedagogiske og digitale 
kompetanse på grunnlag av kartlegging i regi av DDU-prosjektet høsten 2014. 

 

 Sikre tilstrekkelig fokus på holdninger og globale dimensjoner når 
studieprogrammer blir evaluert (Plan 2015). For fakultetet er det uklart hva dette 
betyr.  

 

 Oppfølging av studieporteføljegjennomgangen (Plan 2015). Fakultetet vil bidra til 
å følge opp Styrets vedtak om å videreutvikle bachelorstudiet i litteratur, film og 
teater og vil vurdere styrking av følgende studier, på bakgrunn av lave søker- og 
studenttall (jfr analysen i vedlegg til S-sak 115/14. november 2014), ved at 
instituttene har mulighet til å søke på ytterligere strategiske midler i revidert 
budsjett for å styrke følgende studier: 
- Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap (deltid) – 15 plasser 
- Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur – 25 plasser 
- Bachelorprogram i religion, etikk og kultur – 25 plasser 
- Masterprogram i religion, etikk og samfunn – 15 plasser 
- Masterprogram i nordisk språk og litteratur – 15 plasser 
- Masterprogram i engelsk – 15 plasser 
- Masterprogram i historie – 15 plasser 
- Masterprogram i pedagogikk – 20 plasser 

 

 Gjennomgang av undervisnings- og eksamensformer (Plan 2015). Fakultetet vil 
følge dette opp som en del av oppfølgingen av studieporteføljegjennomgangen.  

 

 Utvikle publiseringsstrategier i forskningsgruppene, når det gjelder hvilke 
internasjonalt anerkjente kanaler man vil publisere i (relevans og kvalitet). (Plan 
2014). Ledermøtet og fakultetets forskningsgruppeledere vil fortsette arbeidet med 
å følge dette opp, i samarbeid med dekanen. Lederne av forskningsgruppene skal 
legge vekt på å bygge opp medlemmenes «forsker-CV», slik at forskerne får nivå 2-
publiseringer innenfor de felt som de har mulighet til å få eksternfinansierte 
forskningsprosjekter. 

 

 Legge stipendiatstillinger inn i søknader om eksternt finansierte prosjekter (Plan 
2014). Instituttlederne og mentorgruppa følger dette opp. 

 
 

 

Studenttall og rekruttering: 
 

 Bidra i ulike rekrutteringsaktiviteter (messer, skolebesøk m.m.) (Plan 2015). 
Fakultetet vil utvikle tiltak som kan øke antall UiA-ambassadører fra fakultetet. 

 

 Synliggjøring av sterke fagmiljøer i media (Plan 2015). Fakultetet vil fortsatt følge 
dette opp ved å oppmuntre ansatte til å delta i samfunnsdebatten. 
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 Styrke markedsføringen av fakultetets studier på uia.no gjennom godt samarbeid 
med Avdeling for studentrekruttering, med vekt på å synliggjøre yrkesmulighetene. 

 

 Samarbeide med Avdeling for lærerutdanning om å øke antall studieplasser i 
masterprogrammene i lærerutdanningene. 

 

 Synliggjøre fakultetets andel av lærerutdanningsstudentene. 
 

 Styrke oppfølgingen av emneevalueringene, gjennom å prøve ut obligatorisk 
evaluering fra studentenes side, med bachelor i religion, etikk og kultur som 
pilotprosjekt. 

 

 Ta mer i bruk alternative undervisningsformer (f.eks. toveis lyd/bilde, digitale 
læremidler og e-learning, spesielt innenfor etter- og videreutdanning, blant annet 
for geografisk å nå ut til et større kundemarked). Fakultetet vil følge dette opp 
gjennom ulike pilotprosjekter. 

 
 
Gjennomføring og frafall: 
 

 Kvantitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert 
tid (måltall for UiA i parantes):  
 
Bachelorprogram: 

 

2007-2010      2008-201      2009-2012           2010-2013         2011-2014      Mål 2012-15 
 

34 % 33 % 35 % 34 % 35 % (47 %) 40 % 

 
 
Masterprogram: 

 
2009-2011 

 
2010-2012 

 
2011-2013 

 
2012-2014  

 
Mål 2013-15 
 
 

38 % 33 % 34 % 35 % (44 %) 40 % 

 

 Mer systematisk fokus på læringsutbytte og studentenes arbeidsomfang i starten av 
hvert emne (Plan 2015). Fakultetet vil følge dette opp i studierådene.   

 

 Piloter med tiltak for å øke studiepoeng produksjon og gjennomføring på normert 
tid (Plan 2015). Fakultetet vil analysere og følge opp programmer med lav 
gjennomstrømming. Saken diskuteres i ledermøtet. 

 
 
 
Læringsmiljø: 
 

 Det skrives masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved alle fakultetene 
(Plan 2015). Masterstudentene skal få en oversikt over aktuelle FoU-prosjekter 
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som de kan skrive oppgave innenfor. 
 

 Fakultetsvis utredning av hvilke tiltak som kan gi kvalitativt godt samarbeid med 
yrkeslivet, herunder masteroppgaver knyttet til utviklingsarbeid og forskning (Plan 
2015). Sak til fakultetsstyret, med fokus på å styrke bruken av Kompetansetorget. 

 
 Planer for likestillingsarbeid både i studier og blant ansatte (Plan 2015). Sak til 

fakultetsstyret. 
 

 

 
Nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid: 
 

 Følge opp Handlingsplan for internasjonalisering 2014-15 (Plan 2015). Sak til 
fakultetsstyret, blant et annet med fokus på tilbudet om engelskspråklige 
masterprogram og å sette inn tiltak på studieprogrammer som ikke har oppfylt 
virksomhetsmålet om undervisning og pensum på engelsk. 
 

 I samarbeid med Internasjonal avdeling vil fakultetet etablere rutiner for 
orientering om studentutveksling på de forskjellige studieprogrammene, særlig 
på bachelornivå. Dette må gjøres kjent for de fagansvarlige. 

 

 

Ph.d – utdanning: 

 Kvantitativ styringsparameter: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere  

 
2011 2012 2013 2014 MÅL 2015 

0 0 0,3 0,6 0,6 

 

 Utarbeide en fakultetsstyresak om ekstern finansiering av ph.d.-programmet, inkl 
offentlig ph.d.-avtaler, Cotutelle-avtaler og ekstern finansiering av ph.d.-emner.  
Denne bygger på utredning igangsatt i 2013.  
 

 Sikre inntakskvaliteten på ph.d- kandidater (Plan 2015). 
 

 Sikre at alle ph.d-kandidater får en god start og gis tilstrekkelig veiledning (Plan 
2015), ved å tydeliggjøre ansvar for mottak av ny stipendiat, mer aktiv bruk av 
prøvetidsreglene og vurdere endringer i veilederressursen. Saken behandles i 
fakultetets forskerutdanningsutvalg og ledermøtet. 

 

 Integrere ph.d.-kandidatene i forskningsgruppene, både gjennom fysisk 
lokalisering og faglige tiltak (Plan 2015). Fakultetet vil følge opp spørsmålet om 
fysiske lokalisering som del av arbeidsmiljøundersøkelsen og vil følge opp faglige 
tiltak gjennom fakultetets forskerutdanningsutvalg. 
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 Milepæler underveis, som halvårlig rapportering til ph.d.-utvalgene, sluttseminar 
og publikasjoner som del-leveranser (Plan 2015). Saken behandles i fakultetets 
forskerutdanningsutvalg. 

 

 Bruke kvalitetssikringssystemet aktivt i forhold til ph.d-kandidatenes progresjon: 
sikre at årlige rapporter leveres og følges opp, sikre at årlige medarbeidersamtaler 
med kandidatene gjennomføres (Plan 2015). Saken behandles i fakultetets 
forskerutdanningsutvalg. 

 

 Gjennomgå rutiner for å registrere permisjoner, sykdommer og annet gyldig 
fravær slik at nettotiden blir korrekt registrert (Plan 2015). Saken behandles i 
ledermøte. 

 

 Vurdere tiltak som gjør at de som nesten er ferdige blir ferdige, f.eks 
sluttføringsstipend eller lignende ordninger (Plan 2015).  Saken diskuteres i 
ledermøtet. 

 

 Sette fokus på gjennomstrømningsproblematikken i ph.d. – utvalgene (Plan 2015). 

 

 Stimulerer til at flere ansatte deltar på veilederopplæring, ved at det settes av tid på 
arbeidsplanen til aktuelle vitenskapelig tilsatte. 
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S E K T O R M Å L 2: FORSKNING OG UTDANNING FOR VELFERD, 

VERDISKAPING OG OMSTILLING 

 
STYRINGSPARAMETRE OG T I LTA K 

 
 
 
Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid: 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv: 
Fakultetet vil fortsatt utvikle sitt EVU-tilbud i samarbeid med samfunns- og 
arbeidsliv, blant annet gjennom tett kontakt med fylkesmannen i Agderfylkene 
og skoleeierne på Agder. 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag: 
Mange av fakultetets ansatte arbeider med forskning i en didaktisk eller pedagogisk 
sammenheng. 

 

 Fakultetene videreutvikler sine samarbeidsrelasjoner med forskningsinstitusjoner, 
offentlig og privat virksomhet i Sør-Norge (Plan 2014).  

- Fakultetet samarbeider i dag med kommuner, fylkeskommuner, Sørlandets 
sykehus HF, Agderforskning, stiftelser, barnehager, grunnskoler og videregående 
skoler. I 2015 vil fakultetet utvikle dette videre, f.eks. ved å samarbeide med 
StatPed om planene om et studium i logopedi. Saken følges opp i ledermøtet.  

 

 Forskerskole i profesjonsforskning i samarbeid med UiS og UiN (Plan 2015). 
Saken diskuteres i ledermøtet. 

 
Eksternt finansiert forskning: 
 

 Kvantitativ styringsparameter: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
(BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet: 

 
 

2011 2012 2013 2014 MÅL 2015 

21 891 317 14 297 033 13 879 846 Data 
foreligger i 
2015 

15 000 000 

Program for skolebiblioteksutvikling (2009-2011), med 10 mill kr årlig i fire år, forklarer størrelsen på 
omsetningen i 2011-2013. 

 
 

 Identifisere forskningsmiljøer som kan ha potensiale i Horisont 2020 og andre 
store støtteordninger, og legger spesielt til rette for disse (Plan 2015). Dette følger 
fakultetet opp i arbeidet med forskningsgrupper og støtteordninger ved FoU-
utvalget.  
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 Rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til å utvikle 
større prosjekter – tydeliggjøre dette i utlysningstekster (Plan 2015). 

 
 
Kvalitetssikring: 
 

 FoU-prosjektoppfølging: Hvordan kan vi sikre at de som får innvilget prosjekter 
får god administrativ støtte i prosjektgjennomføringen og bygge opp 
administrativt støtteapparat på fakultetene (Plan 2015): 

- Fakultetet vil bidra til å styrke fagmatrisen innenfor FoU. 
- Videreutvikle det interne støtteapparatet på UiA i fakultetene og 

fellesadministrasjon (Plan 2015). 
- Fakultetet vil fortsette arbeidet fra 2014 med å forbedre informasjonen til de ansatte 

om rutinene for kvalitetssikring av eksterne søknader, samt stramme inn på 
oppfølgingen av egne rutiner der fakultetet har økonomisk og faglig hovedansvar. 

 

 Bruke masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i undervisning 
(Plan 2015). Saken behandles i ledermøtet. 
 

 Integrere masterstudenter og ph.d.-kandidater i forskningsgruppene (Plan 2015).  
Saken behandles i ledermøtet. 
 

 Motivere masterstudenter til å skrive masteroppgaver knyttet til pågående 
forskningsprosjekter ved UiA (Plan 2015). 

 

 Vurdere incentivordninger og mobiliseringstiltak på fakultetsnivå, spesielt 
gjennom fordeling av forskningstid (Plan 2015). Fakultetsstyret ber instituttlederne 
følge dette opp gjennom sine prinsipper for arbeidsplaner. 
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S E K T O R M Å L 3: G O D  T I L G A N G  T I L  U T D A N N I N G  
 

T I L T A K  
 

 
 

 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Fleksibel utdanning: 
Fakultetet oppfordrer instituttene til å utvikle flere nettbaserte emner, for på den 
måten å nå ut til et større marked og tiltrekke seg tilstrekkelig antall søkere.  
 

 Synliggjøring av forskningsgruppene på websiden (Plan 2015). Saken følges opp i 
ledermøtet. 

 

 UiA skal delta aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning 
av lærere og barnehageansatte (Plan 2015).  

 Fakultetet bidrar i alle disse fire satsingene:  
- Kompetanse for kvalitet (siden 2009) 
- Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet (siden 2013)  
- Kompetanse for mangfold (fra 2016). 
- Kompetanse for fremtidens barnehage (siden 2013) 

 

 De aktuelle fakultetene skal bidra sterkere i fora for samarbeid med skoleverket, 
helse- og sosialsektor (Plan 2015). Fakultetet kontakter Avdeling for 
lærerutdanning for å diskutere hvordan fakultetet kan bidra sterkere i samarbeidet 
med skolen.  I tillegg vil fakultetet fortsatt samarbeide med frivillige organisasjoner 
og med kultursektoren.   
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S E K T O R M Å L 4: EFFEKTIV, MANGFOLDIG OG SOLID HØYERE 
UTDANNINGSSEKTOR OG FORSKNINGSSYSTEM 

 

TILTAK 
 

 

Organisasjon og ledelse: 
 
 

 Utarbeide digitale strategier for fakultetet og arbeide med utvikling av digital 
kompetanse, blant annet gjennom deltagelse i kurs i regi av PULS.  

 

 Utarbeide årshjul for økonomiarbeidet i fakultetet, med fokus på fortsatt å gi god 
støtte til instituttlederne som skal følge opp sitt rammebudsjett.  

 

Personalpolitikk, inkludert HMS, likestilling, rekruttering, kompetanseutvikling og 
opphavsrettigheter: 

 

 Kvalitativ styringsparameter: Solide fagmiljø: 
Instituttene har utarbeidet egne rekrutteringsplaner for perioden 2015-2019. 
Planene skal justeres hvert år.  Bemanningsplanene baseres i første omgang på 
naturlige avganger. Fakultetsstyret skal hver høst orienteres om instituttenes planer 
for naturlig avgang og rekruttering innenfor instituttenes rammebudsjett og vedta 
instituttenes bemanningsplaner for neste år.   
 

 Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger: 
 

 2011  2012  2013 2014 Mål 2015 

38 %  38 %  33 %  Data 
foreligger ikke 

40% 

 

 

 Gjennomføre følgende likestillingstiltak (Fakultetets handlingsplan for likestilling 
og integrering for perioden 2012-2015): 
- Benytte moderat kjønnskvotering der kjønnsbalansen er dårligere enn 60/40. 
- Øke bevisstheten om studieplaner, pensum og undervisningsopplegg i forhold til 
likestillingsaspektet. 

 

 Kvantitativ styringsparameter: Andel midlertidig ansatte: 
 

 2011  2012  2013 2014 Mål 2015 

1
4
,
6 

 11,1  10,6 % Data foreligger 
ikke 
 

10% 

 Fakultetet har ikke behov for spesielle tiltak her.  
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 Tiltak for rekruttering av talentfulle forskere og undervisere (Plan 2015).  
- Fakultetet vil legge til rette for at ansatte kan søke om personlig opprykk til 

professor/dosent. I 2015 er dette aktuelt for flere ansatte. 
- Fakultetet vil følge opp Styrets vedtak om at nyansatte som har en realistisk plan 

om å bli professor innen tre år kan få tildelt høy FoU-tid. 
 

 Vurdere fast tilsetting ved alle forslag om midlertidig ansettelse (Plan 2015), ved å 
fortsatt forholde seg til gjeldende regler for fast og midlertidig tilsetting. 

 

 Utvikle endringskultur, innovasjonsevne, utvise fleksibilitet og systematisk samle 
erfaringer i organisasjonen  gjennom lederutvikling, arbeidsmiljøarbeid og 
medarbeidersamtaler (Plan 2015). For å følge dette opp vil fakultetet prioritere å gi 
god opplæring til ny faglig ledelse, følge opp arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 
(ARK) og invitere alle ansatte i fakultetet til felles personalseminar/julebord. 
 

 Gjennomføre ARK og følge opp tiltak enhetene kommer fram til, basert på funn i 
undersøkelsen (Plan 2015). Fakultetsstyret vil bli forelagt en sak om ARK, der 
fakultetsstyret vil bli bedt om å ta til orientering de tiltakene som enhetene har 
kommet fram til og behandle eventuelle forslag til felles tiltak og tiltak som gjelder 
universitetsledelsen eller fellesadministrasjonen.  
 

 Fortsette arbeidet med smartere@uia (Plan 2015). Fakultetet vil fortsatt bidra med 
prosessveileder, deltagelse i styringsgruppen og med å gi innspill til 
arbeidsprosesser som bør forbedres.  
 

 Egne møter med fakultet- og instituttledelsen der vitenskapelig ansatte har en 
kjønnsmessig skjevfordeling som er dårligere enn 80/20 (Plan 2015). 
Fakultetsstyret forutsetter at Personal- og organisasjonsavdelingen følger opp 
fakultetet og at fakultetsledelsen følger opp instituttene. 
 

 Kvalifiseringsstipend (Plan 2015). For å stimulere til at ph.d.-kandidatene fullfører 
ph.d.-utdannelsen på normert tid, vil fakultetsstyret be om å få seg forelagt et 
forslag til en ordning med kvalifiseringsstipend for dem som leverer innen 
normert tid. I denne saken vil ordningen med 4-års periode inkludert arbeidsplikt 
også bli vurdert. 
 

 Fokus på rekruttering (Plan 2015). Instituttlederne har i 2014 utarbeidet flerårige 
rekrutteringsprognoser som er forelagt fakultetsstyret. Disse prognosene vil bli 
årlig revidert og forelagt fakultetsstyret. 
 

 Følge opp prosjekter i forlengelsen av DDU, inkludert kursing av ansatte gjennom 
PULS (Plan 2015). Se tidligere punkt.  

 

 Faglig opplegg for studiekoordinatorer med ansvar for lærerutdanning, i samarbeid 
med Avdeling for lærerutdanning og Studiesekretariatet.  
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Effektiv ressursutnyttelse: 
 

 Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging: 
UiA har utarbeidet prognoser for utviklingen fremover (Plan 2015). Dette skal 
ikke følges opp på fakultetsnivå. Fakultetsstyret vil i revidert budsjett i junimøtet få 
seg forelagt et forslag til disponering av strategiske midler innenfor fakultetets frie 
ramme. 

 

 Implementere digital eksamen (Plan 2015). Fakultetet vil følge dette opp på lik 
linje med de andre fakultetene. 



VIRKSOMHETSPLAN 2015 

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 

 

Sektormål 1: 

Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Utrede og etablere tiltak for å øke studiepoengproduksjon 

Det skal arbeides med tiltak som kan bidra til forbedret gjennomstrømming på alle studier, inkl gjennomføring 
 av doktorgradsprogram.   

Bevisst og planmessig bruk av læringsformer og teknologi som bedre sikrer oppnåelse av mål for læringsutbytte. 
Mulighetene som ligger innenfor prosjektet DDU skal utnyttes.  
 

Kandidatundersøkelsen brukes aktivt i arbeidet med videreutvikling av studiene for å gi disse mest mulig relevans i 
forhold til arbeidslivets og samfunnets behov. 

Ulike samarbeidsformer med kommuner og regionens næringsliv videreutvikles 

Arbeidet med masteroppgaver skal søkes knyttet til etablerte forskningsprosjekter ved instituttene. 

Mulighet for sammenheng i studietilbud på engelsk skal søkes utviklet for å styrke tilbudet til internasjonale 
studenter 

Stille høye krav til inntakskvalitet på nye stipendiater.   Tett oppfølging første del av stipendiatperioden for å 
optimalisere gjennomstrømningstiden og for å sikre god integrering i fag‐ og forskningsmiljøene 
Phd‐kandidater integreres i relevant forskningsgruppe, både ved fysisk plassering og faglige tiltak. 

Følge phd‐kandidatens progresjon aktivt ved ulike milepælsvurderinger og andre tiltak som sikrer god oppfølging og 
fremdrift  

Kontinuerlig vurdering av studieporteføljen for å ha en optimal studie‐ og emneportefølje.  Felles emner på tvers av 
studieprogram vurderes.   

 
Sektormål 2: 
Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 

Styrke administrativ oppfølging og støtte til forskningsgrupper og fagmiljø i forbindelse med søknader om eksternt 
finansierte forskningsprosjekter.  System for kvalitetssikring av søknader skal etableres. 

Til UiAs nettsider utarbeides presentasjon av forskningsgruppene og deres prosjekter for å synliggjøre 
forskningstema og ‐omfang.  

Alle forskere er knyttet til en eller flere forskningsgrupper. 

Gi planmessig forskningsadministrativ støtte rettet mot ledere av forskningsgrupper for å styrke fokus på 
eksternfinansiering. 
 

Videreutvikle samarbeids‐relasjoner med forskningsinstitusjoner og næringsliv både regionalt og nasjonalt. 
 



Instituttene har strategier for publiseringskanaler, og det etableres klare mål for publisering.   
Sikre rutiner for registrering av alle former for publisering og formidling. 
 

Kartlegger forskningsgruppene og deres ambisjoner, avdekke tiltak som kan være aktuelle med formål flere, og 
bedre søknader om ekstern finansiering.  Arbeidet med aktuelle prosjekter innen Horizon 2020 prioriteres. 

Vurdere insentivordninger for å stimulere til flere søknader, individuelt og instituttvis.  Vurdere om tid til skriving av 
søknader om ekstern finansering skal inngå i grunnlag for beregning av forskningstid. 

 

 
Sektormål 3:   
God tilgang til utdanning 
 
Videreutvikle, og etablere etter‐ og videreutdanningsprogram som er relevante for regionens arbeis‐ og næringsliv 

Universitetsbymeldingen legges til grunn for å styrke samhandlingen med regionens nærings‐ og samfunnsliv. 
 

Utarbeide relevant brosjyremateriell på engelsk 

 
 
Sektormål 4: 
Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
Videreutvikle gode ansettelsesrutiner som sikrer høy kvalitet på både forskning og undervisning 

Det arbeides for et arbeidsmiljø preget av tillit, respekt og gjensidig forståelse på tvers av fagmiljø.   
Sosiale og faglige arrangement avholdes regelmessig på fakultetsnivå for å ivareta godt sosialt arbeidsmiljø og 
fellesskap. 
 

Faglige tilbud gjennom Puls benyttes aktivt for å sikre høy kvalitet innenfor undervisning.   

Etter delinga av fakultetet (HH/SV) gjennomføres deling av fakultetsadministrasjonen på en måte som ivaretar alle 
hensyn til kvalitet, service og effektivitet. 
 

 



VIRKSOMHETSPLAN 2015 

FOR HANDELSHØYSKOLEN VED UiA  

Sektormål 1: 

Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Utrede og etablere tiltak for å øke studiepoengproduksjon 

Det skal arbeides med tiltak som kan bidra til forbedret gjennomstrømming på alle studieprogram, inkl 
gjennomføring av doktorgradsprogram.   

Bevisst og planmessig bruk av læringsformer og teknologi som bedre sikrer oppnåelse av mål for læringsutbytte. 
Mulighetene som ligger innenfor prosjektet DDU skal utnyttes.  
 

Kandidatundersøkelsen brukes aktivt i arbeidet med videreutvikling av studiene for å sikre relevans i forhold til 
arbeidslivets og samfunnets behov. 

Arbeidet med masteroppgaver skal søkes knyttet til etablerte forskningsprosjekter ved instituttene. 

Stille høye krav til inntakskvalitet på nye stipendiater.   Tett oppfølging første del av stipendiatperioden for å 
optimalisere gjennomstrømningstiden og for å sikre god integrering i fag‐ og forskningsmiljøene 
Phd‐kandidater integreres i relevant forskningsgruppe, både ved fysisk plassering og faglige tiltak. 

Følge phd‐kandidatens progresjon aktivt ved ulike milepælsvurderinger og andre tiltak som sikrer god oppfølging og 
fremdrift  

Kontinuerlig vurdering av studieporteføljen for å ha en optimal studie‐ og emneportefølje.  Felles emner på tvers av 
studieprogram vurderes.   

Arbeidet med internasjonal akkreditering i AACSB prioriteres.  Initial self‐evaluation report sendes innen august 
2015. 

Masterstudie i Regnskap og Revisjon (MRR) etableres.  Første opptak høsten 2015. 
 

Ny studieplan i masterstudiet Industriell økonomi utarbeides og godkjennes av fak.styret i Tek.real. 

 
Sektormål 2: 
Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 

 

Styrke administrativ oppfølging og støtte til forskningsgrupper og fagmiljø i forbindelse med søknader om eksternt 
finansierte forskningsprosjekter.  System for kvalitetssikring av søknader skal etableres. 

Til UiAs nettsider utarbeides presentasjon av forskningsgruppene og deres prosjekter for å synliggjøre 
forskningstema og ‐omfang.  

Alle forskere er knyttet til en eller flere forskningsgrupper. 

Gi planmessig forskningsadministrativ støtte rettet mot ledere av forskningsgrupper for å styrke fokus på 
eksternfinansiering. 
 

Videreutvikle samarbeids‐relasjoner med forskningsinstitusjoner og næringsliv både regionalt og nasjonalt. 
 



Instituttene har strategier for publiseringskanaler, og det etableres klare mål for publisering.   
Sikre rutiner for registrering av alle former for publisering og formidling. 
 

Vurdere insentivordninger for å stimulere til flere søknader, individuelt og instituttvis.  Vurdere om tid til skriving av 
søknader om ekstern finansering skal inngå i grunnlag for beregning av forskningstid. 

Kartlegger forskningsgruppene og deres ambisjoner, avdekke tiltak som kan være aktuelle med formål flere, og 
bedre søknader om ekstern finansiering.  Arbeidet med aktuelle prosjekter innen Horizon 2020 prioriteres. 

Adm. oppfølging av og bistand til miljøer/ forskningsgrupper for å stimulere til flere, og kvalitetsmessig bedre 
søknader.  
 

 
Sektormål 3:   
God tilgang til utdanning 
 

 

Videreutvikle, og etablere etter‐ og videreutdanningsprogram som er relevante for regionens arbeis‐ og næringsliv 

Universitetsbymeldingen legges til grunn for å styrke samhandlingen med regionens nærings‐ og samfunnsliv. 
 

Utarbeide relevant brosjyremateriell på engelsk 

 
Sektormål 4: 
Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

Videreutvikle gode ansettelsesrutiner som sikrer høy kvalitet på både forskning og undervisning 

Det arbeides for et arbeidsmiljø preget av tillit, respekt og gjensidig forståelse på tvers av fagmiljø.   
Sosiale og faglige arrangement avholdes regelmessig på fakultetsnivå for å ivareta godt sosialt arbeidsmiljø og 
fellesskap. 
 

Faglige tilbud gjennom Puls benyttes aktivt for å sikre høy kvalitet innenfor undervisning.   

Etter delinga av fakultetet (HH/SV) gjennomføres deling av fakultetsadministrasjonen på en måte som ivaretar alle 
hensyn til kvalitet, service og effektivitet. 
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28/15  Endring av navn på spesialisering på ph.d.-programmet ved Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap 
Arkivsak-dok. 15/00903-5 

Arkivkode.  453  

Saksbehandler Øyvind Nystøl 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 28/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret vedtar å endre navn på ph.d.-spesialiseringen i helsevitenskap til ph.d.-

spesialisering i helse- og idrettsvitenskap.  

 

 

Tor A. Aagedal 
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Hva saken gjelder 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker å endre navn på ph.d.-spesialseringen. I følge 

Forskriften for graden philosophiae doctor ved UiA, § 3, er det styret selv som vedtar endring i 

navn i spesialiseringer. 

 

Saksunderlag 

Fakultetsstyret ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap behandlet sak om endring av navn på 

spesialisering i Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i møte 18. februar 

2015 og fattet slikt enstemmig vedtak:   

Fakultetsstyret anbefaler universitetsstyret å godkjenne navneendring på spesialisering i Ph.d.-

program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fra spesialisering i helsevitenskap til 

spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. 

 

Begrunnelsen for navneendringen er at dagens navn ikke er dekkende for det reelle innholdet i 

studiet. Ved å endre navnet vil det favne hele fagporteføljen som inngår i ph.d.-spesialiseringen. 

 

 

Universitetsdirektørens merknader 

Universitetsdirektøren har ingen merknader og slutter seg til forslaget fra Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap. 
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29/15  Etablering av Agder naturmuseum og botaniske hage som museum ved 

UiA 
Arkivsak-dok. 15/01365-1 

Arkivkode.    

Saksbehandler Helge Simon Møll 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 29/15 

 

 

Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og UiA har siden 2010 samarbeidet om 

utredninger om universitetet bør overta virksomheten ved museet. I tråd med styrets vedtak, sist 

27.11.2013, har spørsmålet vært på høring i universitetet. Spørsmålet om fortsatte økonomiske 

bidrag fra museets nåværende eiere er behandlet i Kristiansand bystyre og fylkesutvalget i Vest-

Agder. Muligheten for støtte fra Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune ved en 

eventuell utvidelse av virksomheten til Dømmesmoen i Grimstad er behandlet i Grimstad 

bystyre og fylkesutvalget i Aust-Agder. En statlig medvirkning til realisering av 

museumsovertakelsen skal drøftes med Kulturdepartementet. 

 

Eierne av ANM ønsker en snarlig avklaring av om grunnlaget for overføring av ANM til UiA er 

til stede, og eventuelle vilkår for en slik overtakelse. Universitetsstyret bør nå gjøre et 

prinsippvedtak om overtakelse av ANM, under noen forutsetninger, for at universitetet kan gå 

inn i konkrete samtaler med museets eiere om en overtakelse. Alternativt må det vurderes om 

overtakelsesprosessen skal termineres. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner at Agder naturmuseum og botaniske hage innlemmes som en avdeling ved 

UiA, under følgende forutsetninger: 

 

 Virksomhetsovertakelsen og museumsdriften medfører ikke vesentlige økonomiske eller 

andre ressursmessige belastninger for UiA. Ressursgrunnlaget for videre drift i UiAs 

regi må vurderes særskilt. 

 Gjeld og andre netto negative økonomiske forpliktelser ANM har pådratt seg 

gjennomgås, og dekkes inn uten økonomisk belastning for UiA. 

 UiA overtar ikke museets bygninger eller tomtearealer, men inngår langsiktige 

leieavtaler for disse. 

 

UiA vil se det som ønskelig at bygninger og tomtearealer avhendes til Statsbygg, slik at utvikling 

og drift av eiendommen kan integreres i øvrig campusforvaltning. 

 

Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å fremforhandle en virksomhetsoverdragelse i tråd 

med dette, herunder avklare tidspunktet for eventuell overdragelse.  

Styret ber om at det utarbeides en strategi- og utviklingsplan for universitetsmuseet, der også 

virksomhet på Dømmesmoen inkluderes. Rektor gis fullmakt til å oppnevne en interimsgruppe 

som kan lede planarbeidet. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Hva saken gjelder 

Universitetsstyret har i flere saker, sist i november 2013 (S-sak 107/13) behandlet utredninger 

knyttet til en mulig sammenslåing av Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og UiA.  

 

Tidligere arbeid og vedtak i saken 

Etter et møte mellom ANM og UiA i april 2010 ble det tatt initiativ til en utredning som skulle 

se på hvilket utviklingspotensial som kan ligge i et mer formalisert samarbeid mellom de to 

institusjonene. Utredningsarbeidet var tenkt lagt opp med et forprosjekt og et eventuelt 

etterfølgende hovedprosjekt. 

 

Forprosjektet ble satt i gang høsten 2010, under ledelse av daværende dekan ved Fakultet for 

humaniora og pedagogikk, professor Berit Eide Johnsen. Utvalget leverte sin rapport i november 

2010, og anbefalte at det ble gjennomført en hovedutredning som vurderer ulike former for 

organisatorisk tilknytning, ulike alternativer for innhold i samarbeidet, og flere 

lokaliseringsalternativer. 

 

Universitetsstyret vedtok å følge opp arbeidet med en slik hovedutredning. Et utvalg ledet av 

museumsdirektør Sigmund Spjelkavik ved ANM leverte utredningen (Spjelkavik-utredningen) i 

november 2011. Utvalget anbefalte at det settes i gang prosesser som har en samling av ANM 

og UiA som målsetting. Utvalget foreslo at det oppnevnes en arbeidsgruppe som får ansvar for å 

drøfte og beskrive hvordan ANM på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til UiA, og 

som beskriver hvordan samlingsprosessen kan foregå. 

 

Etter en høringsrunde i universitetet behandlet styret saken i juni 2012. Styret stilte seg positive 

til en sammenslåingsprosess, men forutsatte at det finnes finansieringsmuligheter som dekker 

ANMs drift og investeringsbehov. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle se på de 

økonomiske rammene og mulighetene for at naturmuseet kunne innlemmes som 

universitetsmuseum, og se på hvordan en samlingsprosess kunne foregå.  

 

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune tok i sine behandlinger våren 2012 

utredningen til orientering.  

 

Arbeidsgruppen, med deltakelse fra UiA, ANM, museets eiere (Kristiansand kommune og Vest-

Agder fylkeskommune), Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune, leverte sin rapport 

i november 2013. Universitetsstyret ba i S-sak 107/13 (27.11.2013) om at rapporten ble sendt på 

høring i universitetet, og at det tas kontakt med Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet for å få en avklaring av sentral statlig medvirkning til realisering av 

museumsovertakelsen.   

 

Rapporten ble sendt på høring internt i UiA til alle fakultetene, administrative avdelinger, 

studentorganisasjonen (STA) og tjenestemannsorganisasjonene. STA var eneste høringsinstans 

som responderte. Også ved høringsrunden etter ANM/UiA-utredningen høsten 2011 var det få 

meldinger å få fra høringsrunden. Universitetsdirektøren mener dette knytter seg at saken er lite 

kontroversiell, det er ingen markert motstand innad i universitetet mot å innlemme ANM i 

virksomheten.  

 

Studentorganisasjonen sier i sin uttalelse at en etablering av et universitetsmuseum må kunne 

begrunnes utfra faglige fordeler. Universitetsdirektøren er selvsagt enig i dette, og vil henvise til 

utredningen fra Spjelkavik-utvalget, som har en grundig faglig og strategisk argumentasjon for 

betydningen av at ANM innlemmes som universitetsmuseum ved UiA. 
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Universitetsdirektøren ser ikke de faglige og strategiske sidene ved saken som utfordrende. 

Derimot er de juridiske og økonomiske sidene avgjørende for om en slik innlemmelse av museet 

kan anbefales. 

 

Utredningen fra Spjelkavik-utvalget anbefaler at naturmuseet som universitetsmuseum også får 

aktivitet på Dømmesmoen i Grimstad, og at Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune 

går inn med tilskudd av ressurser på linje med det UiA må forvente at museets tidligere eiere 

fortsetter å yte til driften.  

 

Spørsmålene om UiAs overtakelse av naturmuseet, og om en utvidelse av virksomheten til også 

å omfatte Aust-Agder, må ses på som to ulike spørsmål. Men det er to problemstillinger som må 

ses i sammenheng. Siden finansieringsspørsmålet er avgjørende for om UiA kan overta museet, 

vil eventuell virksomhet også i Aust-Agder kunne bety noe for mulighetene for ekstern støtte, 

ikke bare fra Grimstad og Aust-Agder, men også fra sentralt hold. 

 

Utredningene om ANM som universitetsmuseum har vært behandlet i de politiske organene hos 

museets eiere, i tillegg til at naturmuseets styre har gitt tilslutning til at det arbeides med en 

prosess som har overføring av museet til en avdeling ved UiA som mål. 

 

Bystyret i Kristiansand gjorde 18.6.2014 dette vedtaket: 

 
1. Kristiansand kommune ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS (ANM) omdannes til 

Universitetsmuseet i Agder (UMA).  

2. Bystyret godkjenner at det interkommunale selskapet oppløses og at alle selskapets aktiva og 

passiva, unntatt bygningene, overdras vederlagsfritt til Universitetet i Agder.  

3. Under forutsetning av at hele salgssummen tilfaller bykassa i Kristiansand, tillates det at museets 

bygninger på Gimle selges til Statsbygg. Salget og tilhørende revidert festeavtale med vilkår, skal 

godkjennes av kommunalutvalget.  

4. Kristiansand kommune er villig til å videreføre det årlige driftstilskuddet på minimum dagens nivå, 

så lenge UMA opprettholder dagens aktivitetsnivå i Kristiansand. Det forutsettes at bidrag fra 

Vest-Agder fylkeskommune som minimum opprettholdes på dagens nivå.  

5. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representant i interimsstyre for UMA.  

 

Fylkesutvalget i Vest-Agder gjorde 21.10.2014 dette vedtaket:  

 
1. Vest-Agder fylkeskommune ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS omdannes til 

Universitetsmuseet i Agder.  

2. Fylkestinget godkjenner at det interkommunale selskapet oppløses og at alle selskapets aktiva og 

passiva, unntatt bygningene, overdras vederlagsfritt til Universitetet i Agder.  

3. Disponering av overskuddet av et eventuelt salg av museets bygningsmasse til Statsbygg er 

gjenstand for forhandlinger med Kristiansand kommune.  

4. Vest-Agder fylkeskommune har som intensjon å videreføre et årlig driftstilskudd til museet. 

Fylkestinget ønsker at formidlingsaktiviteten ved lokasjonen i Kristiansand, det mest folkerike 

området i landsdelen, opprettholdes.  

5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnevne fylkeskommunens representant i interimsstyre for 

Universitetsmuseet i Agder, samt føre forhandlingene på vegne av fylkeskommunen med 

Kristiansand kommune og Universitet i Agder.  

6. Fylkesutvalget vil få en endelig avtale til godkjenning når forhandlingene er sluttført. 
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Avgjørende for UiA i forhold til disse vedtakene er selvsagt pkt. 2: 

 

… alle selskapets aktiva og passiva, unntatt bygningene, overdras vederlagsfritt til 

Universitetet i Agder. 

 

ANMs regnskap for 2013 (se vedlegg) viser bl.a. at beregnet framtidig pensjonsforpliktelser 

som overstiger innbetalte pensjonsmidler med vel 3,5 mill. kr. Bygninger og anlegg verdisettes 

til 3,3 mill. kr., og vil altså ikke inngå i overdragelsen fra museumseierne til UiA. Selskapets 

passiva er m.a.o. betydelig større enn aktiva. 

 

For UiAs overtakelse er balanseregnskapet for så vidt av begrenset interesse. Bygninger og 

anlegg (som også inkluderer noen anleggsmaskiner som ikke er helt avskrevet) må bli en sak i 

hovedsak mellom museumseierne og Statsbygg. Pensjonsinnskudd og pensjonsforpliktelser må 

bli en sak mellom museumseierne, KLP og Statens pensjonskasse. UiA må eventuelt overta 

museet uten andre verdier enn samlingene (og eventuelt inventar knyttet til samlingene), og uten 

gjeld eller andre forpliktelser opparbeidet før overtakelsen. 

 

Framtidige utsikter for museets drift er derimot av stor betydning for spørsmålet om 

virksomhetsovertakelse. ANM har siden 2010 hatt negativt driftsresultat på mer enn 1 mill. kr. 

hvert år.  

 
  2013 2012 2011 2010 2009 

SUM DRIFTSINNTEKTER  10 493 544 10 370 284 10 489 411 10 012 248 10 830 170 

SUM DRIFTSUTGIFTER  11 814 150 11 562 586 11 666 839 11 138 433 10 708 030 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  - 1 320 606 - 1 192 302 - 1 177 428 - 1 126 185 122 140 

       

 

Arbeidsgruppen som høsten 2013 vurderte hvordan ANM på en best mulig måte kunne knyttes 

til UiA som universitetsmuseum, sa bl.a. i sin rapport: 

 
(…) ANM har de siste årene hatt et negativt driftsresultat. Dersom Statsbygg kjøper bygningene 

må en forutsette at vedlikehold og utbedringstiltak må dekkes inn av den leien universitetet må 

betale. Ulike andre forhold vil også medføre økte driftskostnader. (…) 

 

Arbeidsgruppen antok at det må regnes med driftsutgifter for et universitetsmuseum må regnes 

med driftsutgifter som er 1 – 2 mill. kr. mer enn budsjettrammen for ANM er i dag, under 

forutsetning av samme aktivitetsnivå. 

 

Universitetsdirektøren mener dette er et lavt anslag.  

 

Dømmesmoen 
Spjelkavik-utvalget anbefalte at ANM som et framtidig universitetsmuseum, i tillegg til 

virksomheten på Gimle, burde bygge opp aktivitet og ha lokaler også på Dømmesmoen i 

Grimstad.  

 

Kommunestyret i Grimstad gjorde 8.12.2014 dette vedtaket: 

 
1. Grimstad kommune er positiv til etablering av Universitetsmuseum i Agder, og til bruk av 

naturområdene på Dømmesmoen til museets virksomhet.  

2. Dersom museet har behov for lokaler til aktiviteten på Dømmesmoen, vil kommunen arbeide med å 

finne egnede løsninger på området.  
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3. Grimstad kommune er innstilt på å bidra til etablering av Universitetsmuseum i Agder på 

Dømmesmoen gjennom tilskudd eller særlige leiebetingelser.  

 

Fylkesutvalget i Aust-Agder gjorde dette vedtaket 3.2.2015: 

 
1. Aust-Agder fylkeskommune er positiv til etablering av Universitetsmuseum i Agder og til plassering 

av deler av virksomhet på Dømmesmoen i Grimstad.  

2. Aust-Agder fylkeskommune er innstilt på å bidra til etablering av museets virksomhet på 

Dømmesmoen. Bidragets form og omfang vil en komme tilbake til når detaljer rundt etableringen 

er mer avklart.  

3. Fylkesrådmannen får i oppdrag å oppnevne fylkeskommunens representant til et eventuelt 

interimsstyre. 

 

Også Fylkesmannen i Aust-Agder har uttrykt positiv interesse for at et eventuelt 

universitetsmuseum får aktivitet på Dømmesmoen (jf. vedlagte notat fra fylkesmannen). 

 

Universitetsdirektøren er enig i at naturmuseet som universitetsmuseum vil ha større 

utviklingsmuligheter, og bedre kunne oppfylle sine oppdrag (undervisning, forskning, 

formidling og samlingsforvaltning) dersom museet også bygger opp virksomhet på 

Dømmesmoen. En slik aktivitetsutvidelse har sin kostnadsside, og det er gledelig at Grimstad 

kommune og Aust-Agder fylkeskommune er innstilt på å bidra til å gjøre en slik utvidelse 

mulig. Universitetsdirektøren har tro på at publikumsrettet aktivitet i regi av UiA på 

Dømmesmoen vil styrke universitetets posisjon i hele landsdelen.  

 

Konkluderende vurderinger 

For universitetet er det gode faglige og strategiske grunner til at UiA skal overta Agder 

naturmuseum, og etablere virksomheten som universitetsmuseum med virksomhet både i 

Kristiansand og på Dømmesmoen. Disse faglige og strategiske grunnene er grundig beskrevet i 

utredningene fra tre utvalg/ arbeidsgrupper.  

 

Museets eiere er i utgangspunktet innstilt på å opprettholde sin økonomiske støtte til museet. 

Også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune er positivt innstilt til å bidra til en 

virksomhetsutvidelse til Dømmesmoen. En slik støtte fra regionen vil allikevel ikke kunne 

forventes å bli mer enn bidrag til museumsdriften. Mulighetene for dekking av kostnadene ved 

en overtakelse av virksomheten, og i særlig grad utsiktene for inndekking av driftskostnadene 

ved virksomheten, vil være det avgjørende punktet for om UiA kan påta seg et langsiktig ansvar 

for museet. 

 

Kulturdepartementet yter i 2015 3,791 mill. kr. til driften av ANM. I forhold til tilskuddene til 

andre regionale museer er dette en liten andel av det samlede driftsbudsjettet. En styrking av 

Kulturdepartementets driftstilskudd i forkant av en overføring av departementsansvaret til 

Kunnskapsdepartementet vil kunne sikre driften av et universitetsmuseum betraktelig. Samtidig 

vil et universitetsmuseum kunne bidra til forskningspublisering og styrking av 

undervisningskapasiteten innenfor de naturvitenskaplige fagområdene. En innlemming av 

museet som en avdeling ved UiA vil også gjøre en mer rasjonell drift av virksomheten mulig. 

Det vil derfor ikke være unaturlig at UiA i noen grad bidrar økonomisk for å bygge opp 

museumsdriften. 

 

Universitetsdirektøren anbefaler derfor at UiAs styre vedtar at ANM innlemmes som en 

avdeling av universitetet, under noen forutsetninger knyttet til økonomi, både når det gjelder 

selve overtakelsen av museet, og når det gjelder finansieringen av den videre driften av museet. 
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I prosessen fram mot en eventuell overtakelse må det gjøres en fullstendig gjennomgang av 

avtaler og økonomiske forpliktelser som knyttes til museet og museumsdriften. 

 

Det må, om styret gjør et prinsippvedtak, lages en strategi-/ utviklingsplan for ANM som 

universitetsmuseum. I en slik plan må en utvikling av bygninger og arealer på Dømmesmoen til 

museumsaktiviteter også behandles. 

 

Til å lede et slikt utviklingsarbeid bør det, når vesentlige forutsetninger for overtakelsen er 

oppfylt, oppnevnes en arbeidsgruppe med deltakelse fra museet, det naturvitenskapelige 

fagmiljøet ved UiA, universitetets ledelse og de regionale støttespillerne.  

 

Vedlegg:  

Etablering av Agder naturmuseum og botaniske hage som museum ved UiA  

NOTAT VEDRØRENDE DØMMESMOEN OG AGDER NATURMUSEUM.docx 

 Driftsregnskap for ANM 2013 

 Balanseregnskap for ANM 2013 

 Notat vedrørende Dømmesmoen og Agder naturmuseum, Fylkesmannen i Aust-Agder 

23.2.2015 

 Utredningene om forholdet mellom ANM og UiA ligger ved styredokumentene 27.11.2013:  

http://home.uia.no/styre/2013/innkalling%20og%20saksliste%20off%2027.pdf, side 258 – 

338. 

  

http://home.uia.no/styre/2013/innkalling%20og%20saksliste%20off%2027.pdf


 
 
 
 

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa 
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal 

  

Universitetet i Agder 

V/rektor Torunn Lauvdal 

 

Postboks 422  

4604 KRISTIANSAND S  

 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 Sak nr. 2015/921 / FMAATHA 23.02.2015 

 
 

NOTAT VEDRØRENDE DØMMESMOEN OG AGDER NATURMUSEUM 
 
Vi er oppfordret av rektor Torunn Lauvdal ved Universitetet i Agder om å skrive en uttalelse 
vedrørende Dømmesmoen i Grimstad og mulig lokalisering for Agder Naturmuseum og 
eventuelt andre «grønne» institusjoner i regionen. 
 
Dømmesmoen er et unikt område i Grimstad som har spesielle kvaliteter knytta til 
kulturminner, naturmiljø, park, arboret og plantesamlinger. På Dømmesmoen hadde vi en av 
landets viktigste hagebruksskoler gjennom mange tiår. Navnet og området er kjent og skattet 
av folk i landsdelen og i hele landet. Grimstad kommune overtok eiendommen, anlegget og 
bygningene av Statsbygg i 2012.  
 
Dømmesmoen har svært stor verdi for allmenheten. Det er viktig å ivareta og utvikle områdets 
kvaliteter for befolkningen i vår landsdel og for de som oppsøker landsdelen for å oppleve 
natur og kulturminner. Dette er en krevende oppgave for en kommune. Vi støtter gjerne opp 
om de initiativ og innspill fra institusjoner i regionen som kan bidra til at Dømmesmoen får den 
særstillingen som området fortjener. At Universitetet i Agder og Agder Naturmuseum ønsker å 
engasjere seg i saken er spesielt gledelig. Dette tror vi kan løfte denne diskusjonen fra noe 
mange snakker om og er opptatt av til realistiske drøftinger mellom aktører i regionen.  
 
Dømmesmoenområdet ligger på den godt synlige moreneavsetningen som kalles «raet». 
Arbeidet med å etablere Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad er godt i gang. 
Det er de helt kystnære områdene samt skjærgården som inngår i planområdet og 
Dømmesmoen vil ikke bli en del av nasjonalparken. Det vil likevel være mulig å se 
koblingspunkter mot den fremtidige nasjonalparken, spesielt på kvartærgeologiske områder. 
 
Vi deltar gjerne i en eventuell prosess med tanke på å utvikle Dømmesmoenområdet. Våre 
interesser for Dømmesmoen er først og fremst knytta til landbruket/hagebruket og 
naturmiljøet.    
 
Med hilsen 
 
Øystein Djupedal  Tore Haugum 
fylkesmann  landbruksdirektør  
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
    
 



 26  

 

30/15  Dialogmøte med Eyde-nettverket 
Arkivsak-dok. 15/00062-16 

Arkivkode.    

Saksbehandler Elin Gauslaa 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 30/15 

 

 

 

Styreleder for Eyde-nettverket og administrerende direktør ved St. Gobain Lars Petter Maltby 

møter styret kl. 13.00. 

 

http://www.eyde-nettverket.no/ 

    

 

Det er ikke dokumenter i saken. 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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31/15  Referat- og rapportsaker 19.3.2015 
Arkivsak-dok. 15/00062-20 

Arkivkode.    

Saksbehandler Elin Gauslaa 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Universitetsstyret 19.03.2015 31/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat – og rapportsakene til orientering. 

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

1  Offentlig Protokoll Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 .pdf 

2  Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 05.02.2015.pdf 

3  Protokoll Universitetets forskningsutvalg 4 februar 2015.pdf 

4  Referat fra møte i Samarbeidsrådet 3. febr. 2015.docx 

5  Referat fra møte 2.febr. 2015 styringsgruppe Kompetanseregion Kristiansand - LW.pdf 

6  Protokoll 13. februar Universitetets studieutvalg.pdf 

7  Rapport til NFR om bruk av gave og gaveforsterkning i 2014  

8  Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA 2014.pdf 

9  Sak på rektorfullmakt: Utvalg for å utrede relasjonen mellom UiA og  Agderforskning.pdf 

10Sak på rektorfullmakt: Forlengelse av åremål - tilskudd til KFU.pdf 

11Referat fra drøftingsmøte.docx 

   

http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret


  
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 
 

Dato: 04.02.2015 kl. 9:00 

Sted: H2 024 

Arkivsak: 15/00102 

  

Tilstede:  Sigbjørn Reidar Sødal 

Liv Bente Hannevik Friestad 

Roy Mersland 

Unni Henriksen 

Malin Elisabeth Arntzen Lunde 

Sindre Tveitan Dokken 

 

Per Sigurd Sørensen 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Leif Atle Beisland for Arne Isaksen 

  

Forfall:  Marit Wergeland-Yates 

  

Andre: Jan Inge Jenssen, Ingunn Galteland, Inger-Lise Myrvold, Reidun 

Hillesund Nilsen 

  

Protokollfører: Marion V. Ekhaugen 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

1/15 15/00542-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

2/15 15/00543-1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

3/15 14/03619-3 Regnskapsrapporter Handelshøyskolen 3.tertail 2014 3 

4/15 15/00495-1 
Godkjenning av nytt emne ORG451-1 Business Development 

Laboratory in Oil and Gas Technology Firms, 7,5 studiepoeng 
3 

5/15 15/00538-1 
Delegasjon i hht Forskrift om studier og eksamen ved UiA - 

HH 
4 

6/15 15/00552-1 

Tilsetting i midlertidig 20% stilling som professor II (kallelse) 

ved Institutt for rettsvitenskap - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 

4 

7/15 15/00652-1 
Godkjenning av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 

og utfyllende regler for opptak til studieprogrammet  
4 

    

Orienteringssaker 

1/15 

15/00545-1 

Forlengelse styreperiode 1.8 - 31.12.2015 

5 

 

 

 

Sted, 04.02.2015 

 

 

 

møteleder 
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1/15Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 1/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 1/15 

 

Vedtak  

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

 

2/15Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 2/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 2/15 

 

Vedtak  

 

Protokollen godkjennes 

 

 

3/15Regnskapsrapporter Handelshøyskolen 3.tertail 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 3/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 3/15 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial, med de kommentarer som fremkom i møtet, til 

orientering 
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4/15Godkjenning av nytt emne ORG451-1 Business Development 

Laboratory in Oil and Gas Technology Firms, 7,5 studiepoeng 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 4/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 4/15 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret godkjenner emnet ORG451-1 Business Development Laboratory in Oil and 

Gas Technology Firms, 7,5 studiepoeng, med de endringer som fremkom i møtet. Emnet gis 

første gang høsten 2015. 

 

 

 

5/15Delegasjon i hht Forskrift om studier og eksamen ved UiA - HH 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 5/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 5/15 

 

Vedtak  

 

Styret for Handelshøyskolen vedtar, ihht Forskrift om studier og eksamen ved UiA, delegasjon 

fra fakultetsstyret til dekan etter vedlagte Forslag til delegasjonsvedtak. 

 

 

 

6/15Tilsetting i midlertidig 20% stilling som professor II (kallelse) ved 

Institutt for rettsvitenskap 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 6/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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7/15Godkjenning av Master i regnskap og revisjon – siviløkonom og 

utfyllende regler for opptak til studieprogrammet  
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 04.02.2015 7/15 

 

 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har behandlet saken i møte 04.02.2015 sak 7/15 

 

Vedtak  

 

Styret for Handelshøyskolen godkjenner vedlagte  

 Studieplanen for Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 

 Utfyllende regler for opptak til Master i regnskap og revisjon – siviløkonom 

 Endrede utfyllende regler for opptak til Master i økonomi og administrasjon – 

siviløkonom. 

Studieplanen og utfyllende regler for opptak til masterprogrammene oversendes 

Studieutvalget for godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/15 15/00545-1 Forlengelse styreperiode 1.8 - 31.12.2015 

 
I tillegg ble det orientert om følgende punkter gjeldende virksomheten: 

- Gjennomstrømming av studenter 

- Næringslivskontakt 

- Internship i Kristiansand Dyrepark 

- Akkreditering 

- Tildeling av stipendiater er tidligere blitt orientert om pr. epost 

 

 

 

Alle orienteringssaker ble tatt til orientering. 

 



  
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 
 

Dato: 05.02.2015 kl. 13:00 

Sted: H2-024  

Arkivsak: 15/00100 

  

Tilstede:  Sigbjørn Reidar Sødal 

Anne Marie Støkken 

Øystein Sæbø(deltok ikke under sak 5/15) 

Hans Kjetil Lysgård 

Christine Alveberg 

May-Brith Ohman Nielsen 

Øyvind Aadland 

Kristian Bjelbøle Bakken 

 

Per Sigurd Sørensen 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Jannik Stølen Timenes for Bente Elisabeth Holmen 

  

Forfall:  Kenneth Andresen 

  

Andre: Inger-Lise Myrvold, Reidun Hillesund Nilsen, Ingunn Galteland 

  

Protokollfører: Marion V. Ekhaugen 

  

 

 

 

  



 2  

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

1/15 15/00540-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

2/15 15/00541-1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

3/15 14/03621-3 
Regnskapsrapporter Fakultet for samfunnsvitenskap 3.tertil 

2014 
3 

4/15 14/03294-7 

Innstilling til fast 100% stilling som 

professor/førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag - Unntatt etter offentlighetsloven 

Offl § 25 

4 

5/15 14/03344-5 

Innstilling til to faste 100% stillinger som førsteamanuenser i 

informasjonssystemer ved Institutt for informasjonssystemer - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led 

4 

6/15 14/04094-5 

Innstilling til fast 100% stilling som førsteamanuensis i 

sosiologi ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid - Unntatt 

etter offentlighetsloven Offl § 25 

4 

7/15 15/00485-1 

Økning av stillingsprosent for universitetslektor knyttet til 

lærerutdanningen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr 

Fvl §13.1 

4 

8/15 15/00491-1 

Søknad om permisjon uten lønn fra førstelektor ved Institutt 

for informasjonssystemer - Unntatt etter offentlighetsloven 

Offl §13 jfr Fvl §13.1 

4 

9/15 15/00539-1 
Delegasjon i hht Forskrift om studier og eksamen ved UiA - 

SV 
5 

10/15 15/00547-1 
Utlysningstekst for midlertidig 50% stilling som instituttleder 

ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 
5 

11/15 15/00573-1 

Etablering av nytt ph.d.-emne ved fakultet for 

samfunnsvitenskap - Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner 

– samarbeid med fakultet for humaniora og pedagogikk 

6 

12/15 15/00624-1 Studieplan for Bachelor i sosiologi  6 

Orienteringssaker 

1/15 15/00545-2 Forlengelse av styreperiode fra 1.8 til 31.12.2015 7 

2/15 15/00586-1 Programevalueringer 2014  7 

Kristiansand, 05.02.2015 

møteleder 
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1/15Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 1/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

Vedtak  

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

2/15Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 2/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollen godkjennes 

 

 

Vedtak  

Protokollen godkjennes 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

3/15Regnskapsrapporter Fakultet for samfunnsvitenskap 3.tertil 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 3/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial 2014 til orientering 

 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial 2014 til orientering 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/15Innstilling til fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i 

statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 4/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

5/15Innstilling til to faste 100% stillinger som førsteamanuenser i 

informasjonssystemer ved Institutt for informasjonssystemer 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 5/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

6/15Innstilling til fast 100% stilling som førsteamanuensis i sosiologi ved 

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 6/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

7/15Økning av stillingsprosent for universitetslektor knyttet til 

lærerutdanningen 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 7/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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8/15Søknad om permisjon uten lønn fra førstelektor ved Institutt for 

informasjonssystemer 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 8/15 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

9/15Delegasjon i hht Forskrift om studier og eksamen ved UiA - SV 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 9/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap vedtar, ihht Forskrift om studier og eksamen ved UiA, 

delegasjon fra fakultetsstyret til dekan etter vedlagte Forslag til delegasjonsvedtak. 

 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap vedtar, ihht Forskrift om studier og eksamen ved UiA, 

delegasjon fra fakultetsstyret til dekan etter vedlagte Forslag til delegasjonsvedtak. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

10/15Utlysningstekst for midlertidig 50% stilling som instituttleder ved 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 10/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

midlertidig 50% stilling som instituttleder ved Institutt for Global utvikling og 

samfunnsplanlegging godkjennes i sin foreliggende form. 

 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

midlertidig 50% stilling som instituttleder ved Institutt for Global utvikling og 

samfunnsplanlegging godkjennes i sin foreliggende form. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/15Etablering av nytt ph.d.-emne ved fakultet for samfunnsvitenskap - 

Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner – samarbeid med fakultet for 

humaniora og pedagogikk 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 11/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap vedtek å etablere ph.d.-emnet 

Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner, 5 studiepoeng. Emnet vil leiast og administrerast i 

samarbeid med fakultet for humaniora og pedagogikk i samsvar med saksframlegget. Dekan 

får fullmakt til å godkjenne ev. seinare endringar i emnebeskrivinga. 

 

 

Vedtak  

 

Fakultetstyret ved fakultet for samfunnsvitenskap vedtek å etablere ph.d.-emnet 

Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner, 5 studiepoeng, med de kommentarar som framkom 

i møtet. Emnet vil leiast og administrerast i samarbeid med fakultet for humaniora og 

pedagogikk i samsvar med saksframlegget. Dekan får fullmakt til å godkjenne ev. seinare 

endringar i emnebeskrivinga 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

12/15Studieplan for Bachelor i sosiologi  
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

05.02.2015 12/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap godkjenner den nye reviderte studieplanen for 

Bachelor i sosiologi, som vil gjelde fra høsten 2015. Studieplanen sendes Studieutvalget for 

endelig godkjenning. 

 

 

 

Vedtak  

 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap godkjenner den nye reviderte studieplanen for 

Bachelor i sosiologi, som vil gjelde fra høsten 2015. Studieplanen sendes Studieutvalget for 

endelig godkjenning. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 7  

Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/15 15/00545-2 Forlengelse av styreperiode fra 1.8 til 31.12.2015 

 

2/15 15/00586-1 Programevalueringer 2014  

 
I tillegg ble det orientert følgende punkter gjeldende virksomheten: 

 -Org15 

 -Endelig deling av fakultetene 

 -Fusjoner ved landets høyskoler og universiteter 

 -Studiebarometer 

 Tildeling av stipendiater er tidligere blitt orientert om pr. epost 

 

Alle orienteringssakene ble tatt til orientering. 



  
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 
Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 
Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA 
Arkivsak: 15/00099 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 
Elisabeth Holen-Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 

Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Hilde Inntjore, forskningssekretariatet 
  
Protokollfører: Wenche Flaten, forskningssekretariatet 
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1/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 1/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/15 Protokoll fra møtet 11. desember 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 2/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 3/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Sensitive data 
2. Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 2015-

2019 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 6  

4/15 Drøftingssak: Hvilke områder vil Universitetets forskningsutvalg 
fokusere på i 2015? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 4/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Viserektor for forskning, nyskaping og formidling og forskningsdirektør noterer seg 
momenter fra diskusjonen og tar disse med i planlegging av årets møter i Universitetets 
forskningsutvalg. 
 
 
Møtebehandling 
Aktuelle tema som kom fram i diskusjonen: 
 Kunstnerisk utviklingarbeid 

For UiA som regional utviklingsaktør nevnes blant annet teknologi og helse. Hele 
universitetet har et potensiale, også kunstfeltet. Per Kvist kan forberede et innspill til 
utvalget og det kan tas opp som tema seinere. 

 Rekruttering 
Å rekruttere riktige ansatte er et viktig bidrag til forskning. Utvalget kan diskutere 
hvordan UiA best kan få til god rekruttering.  
Stikkord: Ha en aktiv tilnærming til rekruttering – vise interesse. Bruke nettverket til å 
skaffe folk. Jobb til ektefelle.  

 Samarbeid med regionen 
Utvalget kan diskutere samarbeid og utvikling i samspill med regionen. Hvordan kan UiA 
være aktiv eier til Agderforskning og Teknova? Hvordan kan UiA utvikle seg i samspill 
med regionen, både med forskningsinstituttene, SSHF og andre aktører i regionen? 

 Studenter som forsknings- aller undervisningsassistenter 
Det ble etterspurt noen felles retningslinjer for ansettelse av studenter som forsknings- 
eller undervisningsassistenter.  

 Styrke kommunikasjonen med de som forsker ved UiA 
I denne forbindelse kan man invitere forskere, fagmiljøer, forskningsgrupper som kan 
presentere seg og forskningen ut fra et gitt tema. Det kan settes et hovedtema for hvert 
møte og innledere og gjester inviteres ut fra det. 

 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Viserektor for forskning, nyskaping og formidling og forskningsdirektør noterer seg 
momenter fra diskusjonen og tar disse med i planlegging av årets møter i Universitetets 
forskningsutvalg. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/15 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 
forskning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 5/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med 
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 
 
 
Møtebehandling 
Fra diskusjonen: 
Det ble nevnt at man bør vurdere å presisere spørsmålene slik at de omhandler de ulike 
nivåene i utdanningene.  
Det ble problematisert at begrepet «forskningsbasert utdanning» brukes og ikke 
«forskningsbasert undervisning». 
Det ble også nevnt at denne kartleggingen antakelig vil reise en del problemstillinger som kan 
diskuteres seinere i utvalget.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med 
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/15 Fordeling av interne støtteordninger for økt forskningsaktivitet 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 6/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg anbefaler viserektor for forskning, formidling og nyskaping å 
fordele midlene i tråd med saksframlegget og de momenter som kom fram i diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
 
Fra diskusjonen: 
Utvalget mener at kr 300.000 i overførte midler også bør fordeles og etter diskusjon ble det 
foreslått at konferansestøtten beholdes og at midlene brukes på dette.  
Andre konkrete tiltak som ble nevnt var støtte til prosjekter som involverer studenter og støtte 
til cotutelle-ordningen, ellers vil alle tiltak som løfter institusjonen være aktuelle å støtte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg anbefaler viserektor for forskning, formidling og nyskaping å 
fordele midlene i tråd med saksframlegget og de momenter som kom fram i diskusjonen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/15 Drøftingssak: Inspirasjonsseminar for forskningsgruppeledere og 
oppfølging videre 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 7/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med 
utvikling av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kommentarer i møtet: 
 Seminaret var inspirerende også fra et dekanperspektiv og det er positivt med slike 

arrangementer. 
 Gruppedynamikk og gruppesammensetning kan være et aktuelt tema for en samling 

seinere.  
 Det tas sikte på et seminar til høsten, ev. med samme foredragsholder  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med 
utvikling av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



  

 

TEKNISK 
By- og samfunnsenheten 
 
 

  

 
  

 

 

 

 

MØTEREFERAT 
 

Møte: Kompetanseregion Kristiansand – styringsgruppe 
Møtedato: 4.2.2015 kl.15:00 Møtested: Rådhuset 
 

Deltakere: Styringsgruppe 
Arvid Grundekjøn, Kristiansand kommune – KK (møteleder) 
Tor Sommerseth, Kristiansand kommune 
Tor Ramfjord, National Oilwell Varco - NOV 
Tom Nysted, Agder Energi -AE 
Tor A. Aagedal, Universitetet i Agder -UiA 
Nina Føreland, Sørlandets Sykehus - SSHF 
Anita Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen - NiKR 
Siri Mathiesen, Næringslivets Hovedorganisasjon Agder - NHO 
Ingebjørg Borgemyr, Cultiva; for Erling Valvik 
Peter Klemsdal, Sørlandets kompetansefond - SKF 
Kristin Tofte Andresen, Vest Agder fylkeskommune - VAF 
 
Arbeidsgruppe/andre 
Eli Skaranger, Universitetet i Agder 
Kjell Anders Olsen, National Oilwell Varco 
Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune 
Cathrine Witnes Karlson, Kristiansand kommune 
Finn Aasmund Hobbesland, Kristiansand kommune 
Espen Saga, Kristiansand kommune 
Lukas Georg Wedemeyer, Kristiansand kommune (referent) 
 

Fravær: Erling Valvik, Cultiva 
 

 
 

Sak 
nr. 

 Ansvar 

1/15 Velkommen og innledning v/Ordfører Grundekjøn 
Kristiansand Kommune ønsker gjennom samarbeidsprosjektet 
Kompetanseregion Kristiansand å tilrettelegge for et samarbeidsforum med 
sentrale kompetansevirksomheter i Kristiansandregionen med tyngden 
representert i styringsgruppen. 
Gjennom prosjektet skal Kristiansandsregionen profileres og utvikles som 
kompetanseregion for å tiltrekke viktig og riktig kompetanse. 
 
 

 

2/15 Presentasjon av bakgrunn, forarbeidet og prosjektforslag v/Wedemeyer 
Orientering om bakgrunn og arbeidsgruppens forarbeid i 2014 (se også ppt). 
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Prosjektforslag (for mer info se ppt) 
Mål 
Mer etterspurt arbeidskraft, studenter og kompetansebaserte virksomheter 
tiltrekkes til og blir i Kristiansandsregionen. 
Økt kjennskap til Kristiansandsregionens attraktivitet for arbeidstakere, 
studenter og bedrifter. 
 
Organisering  
Styringsgruppe: organisasjoners toppledere, se deltakerliste over, møtes 2-3 
ganger per år. 
Prosjektgruppe: fagrådgivere fra organisasjoner representert i styringsgruppe 
pluss Hodejeger Åstveit, Trainee Sør, Knutepunktet, NAV; utvides ved behov. 
 
Mandat 
Prosjektgruppen skal koordinere og være pådriver for implementering av felles 
tiltak (tjenester og kommunikasjon) - for å bidra til prosjektets mål. 
 
Fremdriftsplan 
Prosjektgruppen vil utarbeide konkret fremdriftsplan for prosjektperioden 2015-
2016 basert på arbeidsgruppens forarbeid. 
 
Rammer 
Offentlige og private prosjektdeltakere skal bidra likestilt i form av 
arbeidsinnsats og midler. For 2015 er Kristiansand kommune forberedt på å 
bidra med 250.000 kr og 250t for prosjektledelse. Prosjektpartnere inviteres til å 
bidra med 50.000kr og ~50t. 
 

3/15 Runde rundt bordet v/styringsgruppens medlemmer 
SSHF v/ Føreland 

- fokus på å rekruttere riktig og høykompetent arbeidskraft for å møte 
framtidens behov 

- har utarbeidet analyse av framtidens arbeidskraftbehov 
- samarbeid med kommunen og UiA om utdanningstilbud 
- behov for økt samarbeid med kommunene for å dekke deres behov, 

behov for å utdanne og beholde flere spesialister (spesialsykepleiere), 
sykehuset rekrutterer i dag fra Nederland og Spania, utfordring å 
beholde dyktig personale 

- samarbeid med UiA og Univ. i Malmø om faktorer for å beholde 
høykompetente  

- aktivt omdømme- og likestillingsarbeid (30 % sykepleiere ønsker ikke full 
stilling), eget traineeprogram for nye sykepleiere & Trainee Sør 

- det er robuste fagmiljøer som rekrutterer!, behov for sterkere fagmiljø i 
Agder, arbeider med å endre sårbare vaktordninger 

 
SKF v/Klemsdal 

- utfordring å tiltrekke nok kompetansearbeidsplasser innen privat 
tjenesteyting  

- sårbar næringsstruktur: Regionen trenger «flere bein å stå på» 
- viktig å ikke (bare) fokusere på logo og slogan, men langsiktig 

strategisk, f.eks. mottakskontor for tilflyttede arbeidstakere 
- lære av andre storbyer om tiltrekking av tyngre kompetansetjenester for 

privat næring 
 
Cultiva v/ Borgemyr 

- har barn og unge som hovedsatsing  
- Barn viktige for utvikling av kompetanselegionen, på langsikt, tidligere 

innsats gir større avkastning 
- Ikke bare interessante jobb for 2 er viktig for byens attraktivitet, også 
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oppvekstmiljø og feriebyen, i tillegg må det arbeides med 
talentrekruttering 

 
AE v/Nysted 

- Typisk tung kompetansebedrift, stedbundet virksomhet, omdømmet 
svinger med strømprisene 

- bruker tid på å ha inter/nasjonal stemme, opplever at dette bidrar til å 
balansere «Sabeltannbildet» 

- Ingen rekrutteringsutfordringer akkurat nå (realfag, ingeniører). Yngre 
generasjon som ønsker å være del av skiftet til fornybar energi 

- Ønskelig med tettere samarbeid med UiA. Verdiskaping tatt ut av 
samarbeidet, ønsker mere anvendt og mindre fri forskning  

- viktig å være attraktiv for alle i familien, derfor arbeidsplasser til begge  
 

NOV v/Ramfjord 
- del av globalt konsern, avhengige av både tilgang til kompetanse og 

gode rammevilkår til å forsvare hovedkontoret i Kristiansand 
- behov for: teknisk kompetanse, kompetanse på forretningsdrift, 

komplementær kompetanse til konsernet ellers 
- 1.500 nyansatte de siste 3 år, vanskeligere tider i vente, fokus å beholde 

kompetanse 
- mange gode initiativ, må knyttes sammen: kompetanse/jobb til 2+ gode 

oppvekstsvilkår. 
 

UiA v/Aagedal 
- bredt studietilbud, tiltrekker 48 % søkere fra utenfor Agder  
- utfordringen er å tiltrekke seg toppkandidater som øker internasjonal 

konkurranseevne og bringer med seg prosjektporteføljer, ikke å 
rekruttere god kandidater (70-80 søkere/stilling fra hele Europa) 

- for dette er det ikke sabeltann som er viktig men jobb til 2 
- voksende nasjonal konkurranse mellom universitetene, konsolidering i 

sektoren, ikke lenger skjermet, utfordring med bare 50% basisbevilgning 
ift gamle universiteter), høyskolene vil på sikt forsvinne 

- viser også til demografisk utvikling (ungdomskullene stagnerer nå) og 
digital utvikling og medfølgende økt internasjonal konkurranse 

 
VAF v/Tofte Andresen 

- invitasjonen til samarbeidsprosjektet er et godt initiativ, støtte 
Kompetanseregionen Kristiansand som motor i regionen 

- rolle som stor arbeidsgiver, rekrutteringskonkurranse med andre 
regioner (undervisningspersonell, skoleledere, tannhelsespesialister) 

- bekymringsfull lærlingsituasjon 
- hvordan skal det konkret jobbes videre i prosjektet? 

 
NHO v/Mathiesen 

- Viktig å bli beste kompetanseregion; initiativet Barnas by – nærmest en 
selvfølge at vi har gode oppvekstsvilkår (barn og unge) i byen og 
regionen. Det som tiltrekker kompetanse er spennende arbeidsplasser 

- Samarbeidsmåten i regionen er unik. Det er gode kompetansemiljøer 
ved UiA. Samarbeid skapte UiA. 

- Regionen er ikke veldig stor, men det er korte linker mellom personer og 
organisasjoner – dette må utnyttes til vår fordel 

- Oppfordrer prosjektgruppen til å bruke styringsgruppen aktivt 
 
NiKR v/Dietrichson 

- Avgjørende med godt samarbeid mellom det offentlige, private og 
akademia; 

- Kompetanse er viktigste satsingsområdet i nylig vedtatt strategisk 
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næringsplan 
- Støtter opp under initiativet til prosjektet, viktig og bra med godt 

engasjement fra bedrifter 
- Kampanjer må ikke komme først, men sist 
- Ønsker et tydelig mandat for Kompetanseregionen Kristiansand med 

framdriftsplan, budsjett, suksesskriterier og tydelig prosjektledelse 
 
KK v/Sommerseth 

- viktig å synliggjøre pågående aktiviteter og prioritere felles tiltak 
- ikke fokus på kampanjer, logo, slagord, «stunts»; men heller strategisk 

koordinering av ressursene som brukes i dag av deltakerne 
- toårig prosjekt tillater suksess vurdering, status etter første året og 

avgjørelse av oppfølging etter andre året 
- styringsgruppen legitimerer ressursbruk i egen organisasjon, det må 

legges ressurser inn i arbeidet for å muliggjøre langsiktig strategisk 
arbeid 

- Kristiansand Kommune vil gå inn med 250.000kr og ~250timer for 2015; 
utfordrer samarbeidspartnerne til å bidra med 50.000kr og ~50timer 

 

4/15 Dialog om prosjektets formål, organisering og framdrift, oppsummering: 
Bakgrunn, mål 

- God regional dialog og samarbeid er viktig, prosjektpartnere gjør 
allerede mye i egen organisasjon, gjennom samarbeid kan effekten for 
regionen styrkes 

- For å bevare oppbygd industri og kompetanse må det fokuseres på 
verdiskapernes behov, regionens konkurransedyktighet avgjøres av 
rammevilkår: infrastruktur, kompetanse 

- Faktisk bo- og arbeidsmarked er viktigere enn forvaltningsgrenser - 
Kristiansandsregionen i stor kontekst 
 

Organisering 
- godt forarbeid i arbeidsgruppen i 2014 gir prosjektet et solid fundament 
- innspill å invitere fremstående ungdom i prosjektorganiseringen (f.eks. 

17/18års alder, studentorganisasjoner, NHO Summit, eks. Groningen 
studentgruppe som rådgivere/ressurspersoner) 

- Lære av offentlig-privat fellesinnsats i Drammen, for 
Kristiansandsregionen har også stiftelser en viktig rolle 

- lære av andre storbyer ift å tiltrekke tyngre kompetansetjenester for 
privat næring 

 
Koordinering 

- Koordinering med andre initiativer er viktig (f.eks. Mechatronic 
Innovation Lab, reiselivsattraktivitet)  

- Kompetanseregion Kristiansand prosjektet og initiativer om oppvekst- og 
reiselivsattraktivitet ikke som motsetninger men komplementeringer, 
viktig å koordinere og evtl. samle initiativene  
 

Tjenester og profilering 
- Hovedfokus på langsiktig strategisk samarbeid med utgangspunkt i 

infrastruktur/tjenester (f.eks. velkomstsenteret/mottakskontor for 
tilflyttede arbeidstakere), ikke begynne med fokus på logo og slogan 

- Profileringen av Kristiansand som kompetanseregion må bygge på god 
infrastruktur/tjenester og regionens suksesser (f.eks. GCE NODE, SFI, 
UiA, SSHF) som må kommuniseres bedre - spesielt utad 

 
Oppfølging 

- Utfordrende å spisse prosjektgruppens mandat («koordinere og være 
pådriver for implementering av felles tiltak - tjenester og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK, NHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektle
der, 
styrings-
gruppe 
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kommunikasjon») ytterlig i et sånt prosjekt, veien må kunne bli til 
underveis 

- prosjektgruppen skal utarbeide konkret framdriftsplan for 
prosjektperioden 2015-2016 med delmål/milemæler, budsjett og tydelig 
prosjektledelse basert på arbeidsgruppens forarbeid 

 
 
Prosjekt-
leder/ 
-gruppe 
 

5/15 Oppsummering og veien videre v/Ordfører 
- Prosjektet nå etablert med solid basis i strategisk næringsplan og i 

rammene skissert i sak 2/15, s.o. 
- Prosjektledelsen inviterer til første prosjektgruppemøtet så fort som 

mulig, prosjektgruppen ferdigstiller konkretisert prosjektbeskrivelse og 
framdriftsplan 

- KK bidrar til prosjektet med 250.000kr og ~250arbeidstimer for 2015 
- Øvrige deltakere inviteres til å bidra med 50.000kr og ~50arbeidstimer 

for 2015. På møtet ble det gitt muntlig bekreftelse av støtte fra NOV og 
AE. Cultiva og Kompetansefondet skulle behandle saken i nær fremtid 
[Etter styrebehandling i Cultiva har både Cultiva og Kompetansefondet 
gitt positiv tilbakemelding og ønsker å støtte prosjektet]. 

- Prosjektledelsen vil følge opp de enkelte virksomheter for avklaring av 
deltakelse i prosjektgruppen samt ressursbidrag i form av arbeidstid og 
midler. 

- Prosjektledelsen følger opp med referat 
- Det vil inviteres til neste styringsgruppemøte når framdriftsplanen er 

utarbeidet og arbeidet i prosjektgruppen er påbegynt, 6/2015 
 

 
 
 
Prosjekt-
leder/ 
-gruppe  
 
 
 
 
 
 
Prosjekt-
leder 
 
Prosjekt-
leder 
 

 



Referat fra møte i Samarbeidsrådet  
Kristiansand kommune - Studentsamskipnaden i Agder - Universitetet i Agder 

BI Kristiansand, Ansgarskolen og Mediehøgskolen Gimlekollen 
med deltakelse fra: Studentrådet 

 
 
Møtetid:  Tirsdag 3.02.2015 kl. 09.00 -12.00.  
Sted:   Møterom Heriette Bie Lorentzen, Kristiansand kommune 
 
Tilstede: 
Representerer Navn Funksjon 
Universitetet i Agder Torunn Lauvdal  Rektor 
Universitetet i Agder Tor Aagedal Universitetsdirektør 
Universitetet i Agder Eli Skaranger Underdirektør 
Universitetet i Agder Beate Andreassen  

 
leder Servicetorget 

Studentsamskipnaden i 
Agder 

Steinar Finseth, Direktør 

BI Kristiansand Linda Stiberg-Jamt,  Avdelingssjef 
Mediehøgskolen Gimlekollen Lars Dahle Rektor 
Mediehøgskolen Gimlekollen Ingar Hjelset Administrasjonssjef 
Noroff Harald Holt  
Kristiansand kommune Arvid Grundekjøn Ordfører 
Kristiansand kommune Tor Sommerseth Rådmann 
Kristiansand kommune Ragnar Evensen Teknisk direktør 
Kristiansand kommune Grete Sjøholt Rådgiver 
 
I tillegg møtte Ruben Haugland, leder STA og Tine Borg, leder Studentrådet/nestleder STA  
 
Forfall: Ansgarskolen 
  
Møteleder: Arvid Grundekjøn, ordfører           
 
Saker: 
1/15  Referat fra forrige møte, 27.1.2014 
 Godkjent 
 
2/15   Regionalt kompetansesenter for idrett  
 Presentasjon v. Stephen Seiler, dekan Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA   

Se presentasjon. Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør deltok på saken fra 
Kristiansand kommune. 

 
Konklusjon og videre oppfølging: 
Kommunen er positiv til opplegget og vil gå inn i prosessen. Dette kan gi et løft til 
byen. Helse- og sosialsjef Wenche Dehli og dekan Stephen Seiler følger dette opp. 
Viktig å se på rollene. Første møte er 5.2.15 

 
3/15  Kompetanseregionen Kristiansand 
 Presentasjon v. rådgiver Øyvind. L. Laderud, Kristiansand kommune 

Se presentasjon. 
 
Innspill fra diskusjonen ble notert ned av sekretær og tas med videre i prosjektet. 
Viktige momenter som kom fram var bl. a behovet for å ta fatt i noen ting og bygge på 
etter hvert. Kristiansandsregionen bør være i fokus for å ikke drukne i 
Sørlandsbegrepet. Syretesten blir når de enkelte prosjekter kommer. 



 
4/15 Kristiansand.no. Hva skjer fremover? 

Kristiansand planlegger ny hjemmeside med lansering 15.april. En foreløpig modell 
ble presentert v. Stein Otto Daatland, enhetsleder kommunikasjon og rådgiver Hilde 
Fjukstad, Kristiansand kommune. Det har vist seg å være arbeidskrevende med flere 
kanaler. Kommunen tror at innbyggerportalen blir det naturlige stedet å søke. 
Informasjonen blir nå gitt under vignetten «Om Kristiansand» med videre lenker til de 
ulike institusjonenes hjemmesider. Kristiansand.no-domenet beholdes.  

 
Konklusjon: «Om Kristiansand» sin plassering på inngangssiden skal tydeliggjøres. 
Det vil bli viktig at de ulike institusjonene har oppdaterte sider.  

 
5/15 Oppfølging av handlingsplan for Universitetsbymeldingen: 

 
5.1 Kollektivtilbud:  

o Undersøkelsen om studentenes reisevaner 
o Studentpris buss innen Kristiansand – Hva gjøres med dette? 

v. AKT, Thomas Ruud Jensen. Se presentasjon med undersøkelsen. 
 

 Studentene en av AKT sine viktigste kundegrupper, 17-18 %. Det har vært 
vanskelig for AKT å vurdere hvem som hadde studentstatus derfor felles «Ung 
voksen»-kortene og ikke studentkort. Hver reduksjon i pris vil påvirke det totale 
tilbudet. Kristiansandsstudentene reiser kortere enn Grimstad-studentene. Og 
hyppigere. Har bedre busstilbud enn dem. Nærsoneprisen ligger 40-80-100 kr 
høyere enn andre steder. 

 Undersøkelsen viser at lavere pris en viktig grunn for å reise mer med buss. «Ung 
voksen»-prisen blir ikke økt. I motsetning til andre priser. Studentene ønsker 
sonekort for Kristiansand. 

 Studentrådet er opptatt av at bedre priser burde være et godt steg på veien til å bli 
en bedre universitetsby.  

 
Videre oppfølging: 
AKT setter i gang et takst og sone-prosjekt i 2015. En ser at produktet passer dårlig til 
behovet til studentene. I dette arbeidet vil AKT ha dialog med studentene. 

 
5.2 Studiestart – Hvordan møter byen studentene?  

v. Beate Andreassen, leder av Servicetorget, UiA 
Se presentasjon.  
 
Konklusjon og videre oppfølging: 

 Fadderordningene har vist seg å fungere godt. Undersøkelser viser at følelsen 
av ensomhet halveres. Ny Uniby-app har vært en suksess. 

 Ordningene vil utvides til også utestedene i byen. Fadder MOT blir brukt. 
 Kommunens servicetorg kan brukes mer, både i å koordinere tiltakene med 

andre ting som foregår i byen, og for å løfte arrangementene fram. 
 
5.3 Konsert på Fiskebrygga etter studiestart  

v. Eli Skaranger, underdirektør Ledelsessekretariatet, UiA. Se presentasjon.  
 

 Arrangementet der restaurantene på Fiskebrygga var arrangører med 
økonomisk bidrag fra Kristiansand kommune og UiA var vellykket. Kommunen 
er opptatt av at arrangementet blir løftet fram sammen. 

 
 



Konklusjon:  
UiA gir Fiskebrygga beskjed om at de kan planlegger videre for konserter 22. august 
2015. Opplegg for økonomisk støtte blir som i fjor fra kommunen og UiA. 
 

 
5.4 Status: Hva skjer på aksen campus – Kvadraturen?  

v. Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune: 
 

 Gimle aldershjem: Kjøpt av Oksøy eiendom. Skal brukes til studentrelevant 
aktivitet.  

 Penger igjen etter prosjektet Utviklingsplan 2040 er tenkt brukt til å markere 
adkomst til universitet ved Oddemarka. 

 Lund torg: Starter reguleringsarbeid med formål fortetting og å gjøre området 
mer brukbart for universitetsrelevante virksomheter. Mange aktører involvert, 
også private. 

 Vest-Agder fylkeskommune ser på Dronningensgate. Viktig at det ses i 
sammenheng med Utviklingsplan 2040 

 Kongensgate skole er til salgs: Viktig å se på det i sammenheng så det ikke 
bare blir ordinære leiligheter. 

 Kilden: Adkomsten til Odderøya, Fiskebrygga. Det har kommet tre ulike 
forslag til utforming av overgangen mellom Odderøya og Kvadraturen som 
skal følges opp. Arbeid også på gang med å utvide bryggen ved Bølgen og 
Moi.  
 

5.5 Agder naturmuseum 
v. Tor Sommerseth, rådmann Kristiansand kommune 
Kristiansand, Grimstad og fylkeskommunen har nå sine vedtak på plass. Kommunen 
ønsker å få et vedtak i universitetsstyret allerede i mars. En har begynt å se på neste 
fase, men er avhengig av et positivt vedtak. Det er viktig at en gjør felles sak mot 
departementet. Fagmiljøet er også skadegivende når lederstillingen er ubesatt. 
 
Konklusjon: Universitetet mener det trengs mer avklaring, men en 
intensjonsavklaring/ foreløpig vedtak i styret skal kunne gå. Etter en slik 
prinsippavgjørelse må en jobbe videre med innholdet, bygg, drift og infrastruktur.  

 
 
6/15  Eksamensfestival i sentrum 

v. instituttleder Tore Bråthen, Institutt for rytmisk musikk, UiA 
Hilde Nordbakken, prosjektleder eksamensfestivalen. Eget notat ble utdelt. 
 
Eksamensfestivalen er en ny måte å knytte universitetet og byen sammen på. Siste 
uka i mai for bachelor, første uka i juni for masterstudenter. Studentene får sett mye 
av det markedet de skal ut av og får anledning til å presentere seg. Det er et bredt 
spekter av levende musikk som er gratis. Konserter kan også gis på dagtid.  Det 
koster å leie lokaler. Instituttet ønsker å nå ut til et større publikum og bruke nettverket 
til kommunen, kulturorganisasjoner og næringsliv og få til samarbeid. 

 
Konklusjon: 
Kommunen synes det er bra at dette blir formidlet til byen. Instituttet bør ta kontakt 
med kommunens arrangementskoordinator Tore Løvland og hans nettverk. Amfiet i 
Rådhuskvartalet kan også være en arena å tenke på. Det er 500 ansatte i bygget, i 
tillegg til de som er innom.  

 
 
 



ORIENTERINGER: 
  
Studentboliger. Hva er utviklingen fremover?  
v. Steinar Finseth, adm. direktør, SiA 
Det er noen ledige studentboliger nå, ikke uvanlig på denne tiden pga. ledige boliger etter at 
internasjonale studenter som er ferdige med utvekslingsoppholdet flyttet ut før jul. 182 hybler 
og leiligheter (314 senger) blir ferdige sommeren 2015 (den tidligere 
biltilsynstomten).  Status blir da 1345 senger i Kristiansand.  Vi antar at studenttallet i byen 
fra høsten 2015 kan bli ca. 8.700.  Dekningsgraden kommer da opp i 15, 5%. 
I forbindelse med utvikling av Lund Torv kan vi vurdere å frigjøre studentboligene på 
Roligheten til fordel for Lund Torv.  I tillegg er vi i dialog med BRG, som utvikler et prosjekt 
på den gamle bedehustomta.  Dette prosjektet kan bli aktuelt for oss å vurdere som 
studentboliger, dersom det kan utvikles innenfor de rammer vi arbeider under. 

 
Informasjonsrunde fra kommunen og de enkelte institusjonene: 
 
Noroff: Samarbeid har betydning for utviklingen. De starter toppidrettsgymnas fra høsten og 
vokser mest på høgskolesegmentet. 3 viktige områder:  

1. Mediefag  
Fruktbart samarbeid med Mediahøgskolen som har gjort at de fikk de nødvendige 
godkjenninger. Det tar litt til å bygge opp segmentet. 
2. IT-fag  
Ett godkjent tilbud og tre til på gang. Dette har blitt tatt godt i mot i industrimiljøene 
NODE og Digin. 
3. Ingeniørfag 
Har laget samarbeidsavtale med UiA, Grimstad. Har fått god hjelp til utarbeiding av 
avtalen. Spesielt tilbud: Joint degree med 1 år i Norge og 2 år i utlandet. 
En er også i ferd med å bli medlem av NODE-clusteret og er med i Digin. 

 
BI: Legges ned til sommeren. 50 studenter fullfører sin bachelorgrad nå. BI Stavanger vil 
komme til å markedsføre seg i Kristiansand. Etter- og videreutdanning vil kjøres av BI Oslo. 
 
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen: Det er to år siden fusjon. Lokalt satses det på 
internasjonalt, master i global journalistikk som er nybrottsarbeid, og Norhed-prosjekt med 
universitet i Uganda, bidrar til mastergrad i journalistikk. Skolen vil stimulere til 
entreprenørfokus. Hauge School of Management (i Oslo) har verdibasert utdanning som 
kunne passet lokalt. Eventuelt med et samarbeid med UiA? 

 
NLA-sentralt: Fått Udir.-tildelt rektorskolen sammen med Høgskolen i Sogndal. Kan UiA 
være en aktuell samarbeidspartner? Høgskolen har fått ansatt ny rektor: Erik Waaler.  
 
UiA: Universitetet regner ikke med særlig økning i studentmassen. Konjunkturendringer slår 
fort inn. Det foregår fusjon av mange institusjoner rundt oss nå. Uia blir relativt mindre. Vil bli 
store strukturendringer, jf kommer stortingsmelding. Når det gjelder finansiering ventes ikke 
store endringer. Universitetet var heldig med forliket i Stortinget i år som ga 20 stipendiater. 
Etter hvert er det håp om å få på plass master i rettsvitenskap. 

 
Følgende nybygg er på gang:  

- Forlengelse av bygget til helse- og idrettsfag 
- Bygge ut undervisningsrom der kulturskolen skulle vært (ved Sigrid Undsets hus) 
- Sørlandslab, Grimstad, (MiL) venter på evt. bevilgning. 
 

5. Eventuelt 
Ingen saker 
Kristiansand 21.02.2015 , revidert 6.3.2015   Referent Grete Sjøholt  
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8/15 Prosjektutviklingsstøtte, revidering av retningslinjer. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 8/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget 
og eventuelle endringer som fremkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kommentarer i møtet: 
 I tillegg til NFR og EU bør andre viktige nasjonale og internasjonale finansieringskilder 

med strategisk betydning for UiAs fagområder nevnes i retningslinjene.  
 Det bør vurderes om støtten skal differensieres ut fra hvor stort prosjektet er. En kan f.eks. 

skille mellom prosjekter på under og over én million kroner, eller om prosjektet søker om 
rekrutteringsstillinger (stipendiat, post.doc.) eller ikke.  

 Søknadsbank med gode NFR-søknader ligger på Innaskjærs. Det er i tillegg planer om en 
søknadsbank for EU-søknader. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget 
og eventuelle endringer som fremkom i møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/15 Gjennomgang av kriterier for resultatuttelling for formidlingspoeng - 
organisering av arbeidet videre 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 9/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget og 
de endringsforslag som framkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Det kom ingen kommentarer i møtet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets studieutvalg 
 

Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 

Sted: Gimlemoen 

Arkivsak: 15/00398 

  

Tilstede:  Marit Aamodt Nielsen 

Svein Rune Olsen 

Anne Margit Løvland 

Geir Øivind Kløkstad 

Rolf Bjarne Larsen 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Tom Viggo Nilsen for Kristin Dale 

Amna Drace for Christine Bowitz Gulvik 

  

Forfall:  Kristin Dale 

Christine Bowitz Gulvik 

Bjørn Jan Monstad (observatør) 

  

Andre: Greta Hilding  

Anne Marie Sundberg 

  

Protokollfører: Anne Marie Sundberg 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

1/15 15/00399-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

2/15 15/00399-3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 4 

3/15 15/00399-1 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15 5 

4/15 14/03313-2 
Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved 

Handelshøyskolen ved UiA 
6 

5/15 14/03722-4 
Godkjenning av studieplan for Regnskap og revisjon - 

siviløkonom, masterprogram 
7 

6/15 14/03722-5 
Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap og 

revisjon - siviløkonom, masterprogram 
8 

7/15 14/03823-4 Programevaluering av studieprogram i 2014 10 

8/15 14/04025-2 
Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Kommunikasjon, bachelorprogram 
11 

9/15 15/00624-2 
Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Sosiologi, bachelorprogram 
12 

10/15 15/00631-1 Revisjon av instruks for eksamensinspektører 13 

11/15 15/00734-1 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver 14 

12/15 15/00418-2 
Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom 

utdanning og forskning 
15 
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1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 1/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 2/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Godkjent.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.02.15 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 3/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

- Styreprotokoll 26.11.14 

- Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 13.11.14 

- Forlengelse av styreperioden ved UiA, notat 23.01.15 

- Justering av utfyllende regler for rangering av søkere til faglærerutdanning i teater – 

fullmaktssak 

- Revisjon av mal for fakultetsrapport, del 1 - fullmaktssak 

 

Vedtak  

Tatt til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/15 Godkjenning av programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved 

Handelshøyskolen ved UiA 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 4/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen 

ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Studieutvalget godkjenner programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen 

ved UiA med merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/15 Godkjenning av studieplan for Regnskap og revisjon - siviløkonom, 

masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 5/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Regnskap og revisjon – siviløkonom, 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

- Det er lite variasjon i vurderingsformene i programmet. Fakultetet bes vurdere dette.   

- Når det gjelder masteroppgaven angis denne i skjema for kvantifisering til å være på 7,5 

studiepoeng. Dette må justeres. Det bør dessuten gis mer utfyllende informasjon i skjema 

for kvantifisering.   

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplanen for Regnskap og revisjon – siviløkonom, 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som 

framkom i møtet.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/15 Godkjenning av utfyllende regler for opptak til Regnskap og revisjon - 

siviløkonom, masterprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 6/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og 

revisjon - siviløkonom, masterprogram: 

  

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og 

revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. 

 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 

4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må 

ha grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner følgende utfyllende regler for opptak til Regnskap og 

revisjon - siviløkonom, masterprogram: 
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Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og 

revisjon eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. 

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomi og administrasjonsemner. 

2. I opptaksgrunnlaget skal inngå 90 studiepoeng som spesifisert under: 

Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng 

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 

Grunnleggende regnskap 

Finansregnskap med analyse 

Driftsregnskap og budsjettering 

Investering og finansiering 

 

Administrasjonsfag 24-25 studiepoeng 

Markedsføring 

Grunnleggende organisasjonsfag 

Videregående organisasjonsfag 

Foretaksstrategi 

 

Samfunnsøkonomi 15-20 studiepoeng 

Makroøkonomisk teori og politikk 

Mikroøkonomi og anvendt mikro 

 

Metode 15-20 studiepoeng 

Grunnleggende matematikk 

Grunnleggende statistikk 

Samfunnsvitenskapelig metode 

 

3. Minimum 20 av de 90 spesifiserte studiepoengene må være på nivå 2. 

4. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 2 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

5. Søkere kan gis betinget opptak dersom de mangler inntil 15 studiepoeng, men søkerne må 

ha grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk i opptaksgrunnlaget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/15 Programevaluering av studieprogram i 2014 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 7/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk, masterprogram, 

Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, Elektronikk, bachelorprogram, 

Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, masterprogram til orientering.  
 

 

 

Møtebehandling 

 

- Studieutvalget bemerket at rapportene fortsatt framstår ulike. Det er imidlertid viktigere at 

fagmiljøene får noe igjen for programevalueringen enn at rapportene fullt ut skal bli 

sammenliknbare.  

- Til tross for ulikheter mellom rapportene, framheves det i de fleste at man har 

arealutfordringer. Studieutvalget ønsket at denne utfordringen meldes videre i systemet.  

 

 

Vedtak  

1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra programevaluering av Engelsk, 

masterprogram, Bioingeniør, bachelorprogram, Byggdesign, bachelorprogram, 

Elektronikk, bachelorprogram, Sosiologi, bachelorprogram og Informasjonssystemer, 

masterprogram til orientering.  

2. I mange av rapportene fra programevaluering utrykkes det at man har ulike utfordringer 

hva areal angår. Universitetets studieutvalg anmoder om at denne problematikken 

behandles videre av rette vedkommende.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Kommunikasjon, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 8/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Kommunikasjon, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/15 Godkjenning av studieplan revidert etter programevaluering: 

Sosiologi, bachelorprogram 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 9/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering med de merknader som framgår i saksframlegget. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg godkjenner studieplan for Sosiologi, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/15 Revisjon av instruks for eksamensinspektører 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 10/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med 

sekretariatets forslag. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg vedtar revidert instruks for eksamensinspektører i samsvar med 

sekretariatets forslag.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/15 Opphevelse av utfyllende regler for eksamener og prøver 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 11/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Vedtak  

Universitetets studieutvalg opphever utfyllende regler for eksamener og prøver.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/15Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 

forskning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets studieutvalg 13.02.2015 12/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av 

sammenhengen mellom utdanning og forskning.  

 

 

Møtebehandling 

 

Studieutvalget kommenterte hvordan f eks rapporteringsrutiner i DBH signaliserer en annen 

tilnærming til forholdet mellom utdanning og forskning enn politiske signaler, da man i 

forbindelse med publisering bes oppgi om produktet er vitenskapelig eller rettet mot 

studenter. Dette undergraver «sammenhengstenkningen».  

 

Studieutvalget ønsket en mer entydig definisjon av hva man ved UiA legger i 

forskningsbasert utdanning slik at man ikke åpner for en begrepsdiskusjon. På denne 

bakgrunn ønsket man at det foreslåtte første prikkpunkt tas ut.  

 

Vedtak  

Innspill fra universitetets studieutvalg tas med i det videre arbeidet med kartlegging av 

sammenhengen mellom utdanning og forskning.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 10/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Fellesløft III 
UiA har sluttet seg til ordningen. Fellesløft III skal være rettet inn mot å bidra til flere 
verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Fellesløft III er tenkt gjennomført innenfor 
rammen av FRIPRO og i form av prosjekter med romsligere bevilgninger og lengre 
tidshorisont enn de ordinære forskerprosjektene, men allikevel langt mindre omfattende enn et 
SFF. Som tidligere Fellesløft er dette også foreslått som et spleiselag mellom universitetene 
og Forskningsrådet (50/50).   
Forskningsrådet har sendt brevet til Kunnskapsdepartementet og venter på svar for å få 
bekreftet om Fellesløft III kan gjennomføres. Forskningssekretariatet vil informere 
fakultetene så snart det foreligger mer informasjon. 
I foreslått Fellesløft III må ledelsen ved hver institusjon sende en oversikt over søknader de 
ønsker skal være med. Institusjonen må selv prioritere blant de best rangerte prosjektene som 
blir sendt inn til FRIPRO. Hvordan dette kan gjøres vil bli diskutert i et av de nærmeste UF-
møtene. 
  
Utvisningssak 
Viserektor orienterte om utvisningssak. 
 
Regionplan Agder 2020 
Inger Holen fra Regionplan Agder 2020 presenterte skisse til struktur for ny regional FoU-
strategi. 
Strategien skal behandles i fylkestingene i mars og det blir høring på seks uker. Det 
arrangeres høringskonferanse 19. mars. 
 
 
Vedtak  
Ingen forslag til vedtak ble fremmet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Forord 
 

Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved Universitetet i Agder er nå inne i sitt 

fjerde år. Nettverket er et konkret uttrykk for at universitetet har satt profesjonsrettet 

forskning på dagsorden. Som et universitet med en rekke profesjonsutdanninger, har UiA 

mulighet for å utvikle spennende arenaer for samarbeid på tvers av fakulteter og utdanninger, 

også i samspill med eksterne regionale aktører. Som en tverrfakultær satsing er det imidlertid 

alltid en fare for å bli noe usynlig. Med denne rapporten ønsker vi å bøte noe på det ved å 

presentere de aktivitetene som nettverket har vært involvert i det siste året, og samtidig skape 

et grunnlag for å diskutere fremtidig organisering og videre satsning på profesjonsrettet 

forskning.  

 

 
 
 
 
 

Anne Marie Støkken 
Leder av Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved Universitetet i Agder  
 
Februar 2015, Universitetet i Agder 
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Innledning  
 
Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA ble etablert i 2012 etter vedtak i 

universitetsstyret. Det hadde noen år tidligere (2010) blitt gjennomført en intern utredning om 

mulighetene for å utvikle en profesjonsrettet og praksisorientert ph.d.-utdanning ved UiA og 

et eventuelt innhold i denne.
1
 Det ble også satt av midler på budsjettet til driften av nettverket.  

 

Nettverkets formål har vært å stimulere til forskning på områder som er relevante for 

velferdsstatens profesjoner.
2
   

Pronett har et arbeidsutvalg
3
 med medlemmer fra: 

- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

- Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Fakultet for teknologi og realfag  

- Fakultet for økonom og samfunnsvitenskap (fra 2014: Fakultet for samfunnsvitenskap)  

Førsteamanuensis Anne Halvorsen (Fakultet for samfunnsvitenskap) var leder de to første 

årene, og professor Anne Marie Støkken (Fakultet for samfunnsvitenskap) overtok fra 2014. 

Rådgiver Ottar Michaelsen (Avdeling for lærerutdanning) har vært sekretær for nettverket i 

hele perioden. 

Det står pt. 66 personer innmeldt som medlemmer i nettverket. Tabellen nedenfor viser 

medlemmenes tilhørighet, samt hvor deltakere på Pronett-seminarer i tidsrommet 2012-2014 

kommer fra. 

Tilhørighet Antall 

medlemmer
4
 

Deltakere på seminar i 2012 

- 2014 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 19 14 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  16 20 

Fakultet for teknologi og realfag 2   3 

Fakultet for kunstfag 3   6 

Fakultet for 

samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

5 28 

Avdeling for lærerutdanning 4   5 

Forskningssekretariatet 1   3 

Pedagogisk utviklingssenter ved UiA (PULS)    2 

Eksterne 6
5
 34

6
 

                                                           

1
 Utredning av innhold i profesjonsrettet og praksisorienetert ph.d.-utdanning ved UiA (2010). 

2
 Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/maal-og-visjon 

3
 Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/organisering 

4
 Jf. http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/medlemmer 

http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/medlemmer


 5 

Seminarer  
 
I 2014 ble det gjennomført syv seminarer i regi av Pronett:

7
 

Tidspunkt Tema Deltakere 

17.1.2014 Profesjonelt arbeid i møte med informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Arrangert i samarbeid med Senter for 

e-Helse og omsorgsteknologi. 

Innledere/presentasjoner: Rune Fensli (UiA), Anne Marie 

Støkken (UiA), Carl Erik Moe (UiA), Jorunn Gjedrem (UiA), 

Petter Mathisen (UiA), Hans Olav Omland (UiA), Torbjørg 

Træland Meum (UiA)  

21 (20 UiA, 

1 ekstern) 

7.5.2014 Har vi blitt teknologiske kjemper, men etiske pygmeer? Etiske 

utfordringer ved bruk av ny teknologi 

Innleder/presentasjon: Bjørn Hofmann (UiO/HiG) 

30 (26 UiA, 

4 eksterne) 

5.6.2014 Barn, barnevern og byråkrati: Hvor blir barnets stemme av? 

Innleder/presentasjon: Irmelin Kjelaas (HiT) 

30 (16 UiA, 

14 eksterne) 

16.6.2014 Presentasjoner innen profesjonsrettet forskning ved UiA 

Innledere/presentasjoner: Kirsten Horrigmo (UiA), Claire V. 

Berg (UiA), Åse Haraldstad (UiA), Aslaug Kristiansen (UiA), 

Hans Hodne (UiA), Inger M. Tallaksen (UiA), Anne M. Støkken 

(UiA) 

12 (UiA) 

17.6.2014 Aktuelle og relevante forskningstemaer i nordisk 

profesjonsforskning 

Innleder/presentasjon: Katrin Hjort (Syddansk Universitet/UiA) 

12 (UiA) 

18.9.2014 Presentasjoner innen profesjonsrettet forskning ved UiA 

Innledere/presentasjoner: Odin Lysaker (UiA), Elisabeth 

Haakedal (UiA), Irene Trysnes (UiA), Solveig Sagatun (UiA), 

Torunn Ask (UiA), Cornelia Brodahl (UiA), Hilde Witsøe (UiA) 

14 (12 UiA, 

2 eksterne) 

3.12.2014 Evaluering, evalueringsforskning og forskning - hva er 

forskjellen? 

Innleder/presentasjon: Anne H. Halvorsen (UiA) 

22 (10 UiA, 

12 eksterne) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

5
 Agderforskning: 5, SSHF: 1 

6
 Agderforskning: 6; Bufetat/RVTS: 6; SSHF: 6; Annen tilhørighet: 16  

7
 For mer informasjon om gjennomførte og planlagte seminarer, se: http://www.uia.no/senter-og-

nettverk/pronett/pronett-seminarer-i-2015  

http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/pronett-seminarer-i-2015
http://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett/pronett-seminarer-i-2015
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Pronett-FoU-midler 2014 
 
Følgende prosjekter fikk tildeling av Pronett-FoU-midler i 2014: 

 Oddgeir Tveiten: Future Learning Lab  

 Forskergruppa Barns oppvekst og levekår: bokprosjekt 

 Aslaug Kristiansen, Claire V. Berg, m.f.l: Inquiry-based teacher education: preparing 

for life-long learning (IBTE)  

 Johannes Hovland, m.fl.: publikasjonsarbeid 

 Helen Eikeland: reisestipend 

 

Stipendiatutvalg for profesjonsforskning 
 
Universitetet i Agder har i likhet med de to andre unge universitetene i Nordland og i 

Stavanger, fått tildelt stipendiatstillinger øremerket for profesjonsforskning. I tillegg er det 

flere andre stipendiater ved UiA som arbeider med problemstillinger av relevans for 

profesjonsforskning. Spørsmålet om å etablere et eget ”stipendiatutvalg” i regi av Pronett, ble 

derfor aktualisert. Det ble innkalt til møte med aktuelle stipendiater i april 2014. Der ble det 

signalisert en klar interesse for å etablere et slikt utvalg, med møtefrekvens ca. to ganger per 

semester. Det ble holdt to møter i utvalget høsten 2014.  

Møtene skal brukes til å legge fram prosjekter og få tilbakemeldinger fra både andre 

stipendiater og faglig ansatte. Det kan også være aktuelt å diskutere spørsmål som kan være 

av mer generell interesse for stipendiatene. Møtene legges til dager da Katrin Hjort (professor 

II) kan delta, og både hun og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget i Pronett deltar i den grad 

de har tid og kapasitet. 

Fra 2015 vil stipendiatene ”drifte” dette forumet selv, mot en liten godtgjøring, ved at en av 

dem (i første omgang Siv K. Schrøder) har påtatt seg de administrative oppgavene; som 

møteinnkalling, fordeling av oppgaver, etc. Følgende ni personer har til nå vært med i 

stipendiatutvalget:      

- Hege Mari Johnsen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

- Ingunn Elisabeth Stray, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Lisbeth Ljosdal Skreland, Fakultet for humaniora og pedagogikk  
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- Dag Øystein Nome, Fakultet for humaniora og pedagogikk  

- Andreas Reier Jensen, Fakultet for humaniora og pedagogikk  

- Christine Watne Kristiansen, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Helen Eikeland, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Cecilie Revheim-Rafaelsen, Fakultet for samfunnsvitenskap 

- Siv Kristine Schrøder, Fakultet for samfunnsvitenskap 

 

Professor II – stilling 
 

For å styrke det faglige arbeidet rettet mot profesjonsforskning ble det tidlig bestemt av 

arbeidsutvalget at en ville opprette en professor II-stilling knyttet til nettverket. Stillingen er et 

ledd i UiAs satsing på forskning knyttet til profesjonsutdanningene i helse, skole og sosial 

(Pronett), og finansieres av sentrale midler satt av til dette formålet. Stillingen skal være en 

ressurs for alle profesjonsutdanningene ved UiA, med et særlig ansvar for strategisk tenkning, 

arbeid med søknader, veiledning, etc. 

I april 2014 tiltrådte Professor Katrin Hjort ved Syddansk universitet denne stillingen.
8
 Hun er 

av praktiske/administrative grunner tilsatt ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (Fakultet 

for samfunnsvitenskap), men er – og skal være - en ressurs for hele nettverket. I løpet av 2014 

har hun deltatt i en rekke seminarer, veiledet studenter og hatt en sentral rolle i utforming av 

prosjektsøknad til FINNUT-programmet i Norges forskningsråd (NFR), (se nedenfor). 

Videre har Katrin Hjort vært drivkraften bak det nordiske forskningskurset "Inkludering og 

ekskluderingsprosesser i utdanning" i januar 2015. Kurset ble arrangert i samarbeid mellom 

UiA, Syddansk Universitet, Universitetet i Lund og Professionshøyskolen UCSyddanmark. 

Fra UiA deltok professor Aslaug Kristiansen og ph.d.-stipendiat Ingunn Stray. Med tanke på 

videre norsk-dansk samarbeid er det dessuten etablert en kontakt mellom UiA og 

Professionshøjskolen Lillebælt, for utvikling av den såkalte "Lillebælt"-modellen for 

tverrprofesjonell og praksisrettet utdanning på velferdsutdanningenes bachelor- og 

masternivå. 

 

                                                           

8
 http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/katrinh 
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Arbeid inn mot Forskerskolen PROFRES9 
 

Etablering av Pronett kom omtrent samtidig med, og kan delvis forstås i lys av, etablering av 

et universitetsnettverk for profesjonsforskning (heretter omtalt som Universitetsnettverket) 

mellom Universitetet i Nordland, (UiN), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i 

Agder (UiA). På bakgrunn av en utlysning i NFR, ble det våren 2012 arbeidet med en søknad 

om en felles forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning. Denne søknaden ble 

ikke innvilget, men de tre universitetene besluttet å arbeide videre med planene, med sikte på 

å etablere en forskerskole i egen regi. Dette samarbeidet ble blant annet forankret i Pronett, og 

medlemmer av arbeidsutvalget i Pronett også har vært aktive i denne prosessen.  

Forskerskolen PROFRES ble etablert og startet 1. september 2014, og første ordinære kurs ble 

holdt i oktober ved UiS.
10

 Ved oppstart var det 18 stipendiater, av disse var fem fra UiA.  I 

tillegg til stipendiatene som er tatt opp på forskerskolen, vil også andre kunne delta på 

enkeltarrangementer når det ledig plass.   

 

Søknadsarbeid 
 
Samarbeidet i arbeidsutvalget i Pronett har også bidratt til søknadsarbeid rettet mot NFR og 

etablering av et felles ph.d-kurs (se nedenfor). 

Da Katrin Hjort ble tilsatt som professor II, startet en diskusjon om mulig faglig samarbeid 

om profesjonsrettete søknader ved kommende utlysninger i Norges forskningsråd. Tanken var 

å bruke høsten 2014 til utvikle/komme fram til noen temaer ”på tvers” som kunne være 

aktuelle å spille inn i forbindelse med relevante utlysninger. Slike søknadsprosesser blir 

imidlertid vel så ofte styrt av andre interne og/eller eksterne forhold som av strategisk 

planlegging. Slik ble det også i dette tilfelle. Høsten 2014 tok representanter for en 

arbeidsgruppe som arbeidet med tverrprofesjonell utdanning ved UiA kontakt med 

arbeidsutvalget i Pronett for å se på mulighetene for et samarbeid, slik at forskning og 

utdanning rettet mot profesjonsfeltet i større grad kunne ses i sammenheng. Omtrent samtidig 

lyste NFR ut midler til “kompetanseprosjekter” i FINNUT-programmet, med søknadsfrist 26. 

                                                           

9
 Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning 

10
 http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/ 
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november.
11

 Dette resulterte i at de to utvalgene (for tverrprofesjonell forskning – heretter 

omtalt som Profund - og AU Pronett ), gikk sammen om en søknadsprosess. Denne involverte 

også eksterne aktører, som Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune. Mange bidro i 

denne søknadsprosessen, som kanskje gikk noe raskere enn normal prosedyre, og i hvert fall 

raskere enn planlagt. En professor II dedikert for arbeidet var av stor betydning i denne 

prosessen. Det endte med at det ble sendt en søknad, med professor Aslaug Kristiansen ved 

Institutt for pedagogikk, som prosjektleder. Søknaden er foreløpig ikke behandlet i NFR. 

Uansett utfallet av denne søknadsrunden, ble det gjort et grunnlagsarbeid og utviklet en 

tverrprofesjonell samarbeidsarena av stor betydning for senere søknader. 

Pronett representert ved professor Åshild Slettebø fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

ble i 2014 invitert til å delta i en søknad til NFR’s program PraksisVEL i samarbeid med 

Nordlandsforskning, UiA, UiN og UiS samt praksisfeltet i kommunenes helse- og 

sosialtjeneste. Søknaden gjaldt forprosjekt til å utvikle en større søknad til NFRs utlysning i 

mai 2015. Søknaden til PraksisVEL ble innvilget og forskningsgruppen er i gang med å 

utvikle en søknad med tittel: «Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon». 

 

Samarbeid om ph.d-kurs internt 
 
Som en synergieffekt av samarbeidet i Pronett generelt og arbeid med forskerskolen 

PROFRES, er det utviklet et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Institutt for 

sosiologi og sosialt arbeid om etablering av et felles ph.d-kurs.  Det skal inngå i en 

spesialisering i pedagogikk og i et ph.d-program for Fakultet for samfunnsvitenskap og er et 5 

studiepoengs kurs med tittelen ”Profesjonalitet og profesjonelle relasjoner”. Begge de 

involverte instituttene har et forholdsvis lite antall stipendiater. Det vil klart være 

ressursbesvarende å kunne tilby et felles kurs. I tillegg vil stipendiatene kunne ha nytte av 

samhandlingen på tvers av profesjonsfaglige grenser. Kurset er planlagt til siste uke i mai 

2015. Da det er snakk om samarbeid på tvers av to fakultet, kan det forutsette godkjenning av 

universitetsstyret.  

                                                           

11
www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=finnut%2FHovedsidemal&cid=1253990820575 
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Veien videre: om utvikling og forankring av profesjonsrettet 
utdanning og forskning 
 
Status for Pronett ved årsskiftet 2014/2015 er at virksomheten er blitt mer kompleks, i den 

forstand at det er flere aktører involvert. Det er flere fora som Pronetts aktiviteter må vurderes 

i forhold til. Profund og stipendiatutvalget er nevnt. I tillegg er det under etablering et forum 

for lærerutdanningsrelevant forskning. Det er derfor behov for en avklaring av organisatoriske 

spørsmål knyttet til Pronett. Arbeidsutvalget vil gå i en dialog med de andre 

aktørene/utvalgene for å finne fram til en hensiktsmessig organisering som kan ivareta de 

forskjellige aktørenes, inklusive Pronetts, autonomi og fleksibilitet, samtidig som forholdet 

mellom aktørene/ foraene blir tydeligere og kan skape et grunnlag for økt samarbeid.   

I forlengelsen av en slik debatt aktualiseres også spørsmålet om etablering av et senter for 

profesjonsrettet forskning ved UiA. 



 

 
 

 Norges forskningsråd 
Postboks 564 
1327 Lysaker 
 
Att. Leif Otto Gudbrands 

Dato: 13.02.2015 
Deres ref.: 11/600434 
Vår ref.: 2014/04321 
 
Saksbehandler: 
Wenche Flaten 
wenche.flaten@uia.no 

Besøksadr.: Gimlemoen, Kristiansand 
Direkte: 38141703 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rapport om bruk av gave og gaveforsterkning i 2014. 
Prosjekttittel: Langsiktig grunnleggende forskning 
Prosjektnr.: Gaveforsterkning LOG-91 

__ 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr. 31.12.2014 for prosjektet. 
 
Gaven fra Ugland Teknopark AS ble gitt senhøstes 2011. Gaven skal brukes til langsiktig 
grunnleggende forskning som også er relevant for Agder-regionen. Utdeling av gavemilder ble foretatt 
av styret for UiA i møte 18. september 2012 og 11. september 2013. Følgende prosjekter har fått støtte: 
 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:
eHelse og omsorgsteknologi 2 509 000
eHelse-prosjekt som ivaretar helseperspektivet 2 408 000

Fakultet for humaniora og pedagogikk
Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 
grunnskolelærerutdanning 3 226 000
Agders historie 1945-2010 750 000

Fakultet for kunstfag:
Kunst i kontekst (KiK) 3 582 100                            

Fakultet for samfunnsvitenskap:
COMPOL - The rise of Common Political Order 3 231 000

Handelshøyskolen
Langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling og den to-delte økonomien 
på Agder 1 260 500

Fakultet for teknologi og realfag:
Tverrfaglig brobygger ved CIEM 2 400 000

Avdeling for lærerutdanning:
Helhetlig og bærekraftig lærerutdanning ved UiA 2 575 000                            
Sum: 21 941 600  
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Status for prosjektene 
 
eHelse og omsorgsteknologi 
Dette er et tverrfakultært satsingsområde som involverer tre fakulteter. Fagmiljøet har utstrakt 
samarbeid med regionen og er av stor interesse for regionen. Det har ambisjoner om å få en posisjon 
som et kraftsenter innen eHelse. 
Professorstilling ble lyst ut med søknadsfrist i januar 2013, men det sakkyndige utvalget fant ingen 
kvalifiserte for stillingen. Tilsettingspossen ble dermed avsluttet.  
Stillingen ble lyst ut på nytt, og nå som professor/førsteamanuensis. Fakultetets ene postdocstilling ble 
lyst ut samtidig. Denne er tenkt knyttet opp til profesor-/førsteamanuensisstillingen.   
 
eHelse som ivaretar helseperspektivet 
Stipendiatstilling er besatt fra november 2014. Arbeidtittel i doktorgradsprosjektet er: Living with 
COPD and being followed up through telemedicine – Studies about COPD patients´ health related 
quality of life and cooperation with nurses in a telemedical centre. 
 
Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning 
2014 er det andre og siste året med full drift av prosjektet. Framdriften har stort sett gått etter planen, 
med datainnsamling i vårsemesteret og systematisering og analyse i høstsemesteret. Forskergruppa på 
seks er delt inn i tre team som samarbeider om datainnsamling. Våren 2014 er det gjort datainnsamling 
på et samfunnsfaglig emne i GLU 5-10 ved UiA, og det er samlet inn data ved UiS og HiT om de 
sentrale fagene Pedagogikk og elevkunnskap og Norsk, for å ha et bredere grunnlag enn data bare fra 
UiA kunne gi. Til sammen er det nå samlet inn data om obligatoriske arbeidskrav i 11 GLU-emner, det 
er observert framlegg og samlet inn studentarbeider og gjennomført 28 fokusgruppeintervjuer med 
studenter. Det er også gjennomført samtaler med lærerne som står ansvarlige for emnene.  Høsten 2014 
er brukt til å samle alle fokusgruppeintervjuene i analyseverktøyet NVivo, og utvikle et kodeskjema 
som så anvendes på tvers av intervjuene. Kodene utgjør stikkord for kapitlene i en bok om prosjektet 
som trolig utgis i løpet av 2015. 
I samarbeid med Følgegruppa for ny grunnskolelærerutdanning gjennomføres det også en analyse av et 
materiale av bacheloroppgaver som er samlet inn fra det første kullet av GLU-studenter over hele 
landet. Her skal forskergruppa bidra med to kapitler til en rapport som skal legges fram for følgegruppa 
i februar 2015.  
I løpet av 2014 har også en masterstudent i Samfunnskommunikasjon vært knyttet til forskergruppa. 
Vedkommende skrev masteroppgave om lærerstudenters bruk av Fronter ved UiA og HiT.  
I 2013 har forskergruppa hatt flere seminarer, de har deltatt på konferanser og har publisert flere 
artikler. 
 
Agders historie 1945-2010 
Fra august 2014 tiltrådte en toårig post.doc. på Institutt for religion, filosofi og historie for å fullføre 
Agders historie 1945-2010. Prosjekt Agders historie 1945-2010, inkludert post.doc.-stillingen, 
finansieres av Sparebanken Sør (500.000), Agder Energi (500.000), Vest-Agder og Aust-Agder 
fylkeskommuner (kr 50.000 årlig) og midler fra flere kommuner, i tillegg til Ugland-gaven. 
Det er høsten 2014 lagt fram to manusutkast til diskusjon i redaksjonskomiteen for Agders historie, 
som har den faglige styringen av prosjektet. Arbeidet videreføres i 2015 i henhold til framdriftsplan. 
 
Kunst i kontekst (KiK) 
KiK forskningsplattform er godt etablert på fakultetet og utviklingen av KiK-fagmiljøet er en 
kontinuerlig prosess som foregår på flere nivåer, både i bredden og i spissen. Etablering av den nye 
KiK-ph.d.-spesialiseringen er avgjørende for konsolidering av KiK-miljøets faglige spisskompetanse 
og planen er at spesialiseringen er helt på plass i løpet av 2015.  
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Det er tilsatt post.doc. med prosjektet Styrking av foreldrenes kommunikative musikalitet og dets 
innvirkning på omsorgskvaliteten (fra 1. sept. 2014). 
 
Det er gjennomført flere seminarer enn opprinnelig planlagt. Seminarene har en viktig funksjon for 
utvikling av konkrete samarbeidsprosjekter, både fakultetsinternt og med eksterne partnere. 
Det blir gjennomført en internasjonal KiK-konferanse våren 2016.  
Prosjektet har flere samarbeidsprosjekter med eksterne partnere. 
 
Det har blitt utviklet og sendt flere søknader om ekstern finansiering. Det er svært betydningsfullt for 
KiK-miljøet at EU-søknaden PLATFORM shift+ har blitt innvilget.  
Søknad om midler til prosjektet Embodied Experiences of Cultural Citizenship in Innovative Cultural 
Practices ble sendt til NRF/SAMKUL i 2013. Søknaden fikk gode karakterer, men ble dessverre avslått 
(april 2014).  
Flere søknader er under planlegging. 
 
COMPOL – The rise of Common Political Order 
Proposal summary: How and why do common political orders emerge that may profoundly challenge 
inherent political orders? The ambition of the COMPOL project is twofold:  
1) To explain institutional emergence: How and why does common political order emerge that may 
profoundly challenges pre-existing political orders? COMPOL aims to account for the rise of common 
political order in Europe – both at European Union (EU) level, across levels of government, regions 
and municipalities 
2) To assess key effects: To what extent and under what conditions does common political order 
profoundly transform pre-existing political orders? How does the rise of common political institutions 
challenge pre-existing power constellations? COMPOL aims to account for the rise of an independent 
European executive (the European Commission) and new forms of inter-regional as well as inter-
municipal cooperation that may challenge pre-existing power configurations at each level of 
government as well as between these. 
 
I forbindelse med prosjektet har det vært en rekke publseringer og presentasjoner i løpet av 2014. 
 
Langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling og den to-delte økonomien på Agder 
Prosjektet omfatter å styrke forskningen om regionale næringsklynger, innovasjonssystemer og 
regionalpolitikk i det såkalte RIS-senteret (Centre for advanced studies in regional innovation 
strategies) ved Handelshøyskolen ved UiA og Agderforskning. Strategien har vært å ansette en 
postdoktor i halv stilling som arbeider med sentrale forskningstemaer for RIS-senteret og som kobles 
opp mot forskningen til andre medlemmer av senteret. Stillingen ble tiltrådt i juni 2014 og arbeidet er 
godt i gang. Forskningen har som mål å studere entreprenørskap som drivkraft i regionale langsiktige 
utviklingsbaner i olje og gassektoren i Agder og sammenliknet med tre andre norske regioner 
(Rogaland, Hordaland og Finnmark). Forskningsfokuset er å studere hvordan nøkkelentreprenører i 
olje- og gassektoren påvirker regional utvikling og næringsliv, samt bidrar til endring i regioners 
næringsstruktur. Den overordnede problemstillingen for prosjektet er som følger: ‘How do 
entrepreneurs in the oil and gas industry influence industrial development paths in four Norwegian 
regions?’Det planlegges å publisere to artikler i prosjektet. 
 
Tverrfaglig brobygger ved CIEM (Centre for Integrated Emergency Management) 
Prosjektet fikk midler til å finansiere halvparten av en professorstilling. Stillingen ble utlyst, men ikke 
besatt. Midlene er i stedet benyttet til å tilsette to personer i professor II-stillinger.  
Begge professorene har vært på lange opphold ved UiA. De har holdt gjesteforelesninger for flere 
institutter ved UiA og blitt godt kjent med forskerne ved CIEM og Senter for eHelse.  
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Samarbeidet har allerede resultert i felles prosjektsøknader, sampublikasjoner og deltakelse i 
organisering av internasjonal konferanse ved UiA. CIEMs tverrfaglighet har blitt styrket av ansettelsen 
av de to professorene. 
Samarbeidet har ledet til to søknader; én søknad til NFR (SAMRISK) der CIEM er søker og én søknad 
til EU der CIEM er partner. Begge fikk svært god evaluering, men oppnådde dessverre ikke støtte i 
denne omgang. Det planlegges å bygge videre på utkastene og konsortiet og sende søknadene inn på 
nytt til senere utlysninger.  
Professorene er del av teamet som organiserer ISCRAM 2015, der CIEM er vertskap. Å være arrangør 
av ISCRAM er en prestisjefylt oppgave for CIEM og bidrag fra de to professorene er av betydning for 
å lage et vellykket arrangement. 
 
Helhetlig og bærekraftig lærerutdanning ved UiA 
Prosjektet er basert på et forskningssamarbeid mellom fagpersoner knyttet til fagene norsk, 
matematikkdidaktikk og pedagogikk. Prosjektet består av tre delprosjekter hvor et overordnet mål er å 
undersøke «overganger» i utdanningsløpet som kan virke inn på studentenes læringsprosesser og 
kvalifisering til læreryrket. Prosjektene har både et forskerfokus og et anvendelsesfokus hvor man 
ønsker å forbedre lærerkvalifiseringen og lærerutdanningen.  Delprosjektene har fokus på følgende 
overganger i utdanningsløpet:   
‐ Overgangen mellom videregående skole og profesjonsutdanningen 
‐ Overgangen mellom undervisning i norskfaget og praksis 
‐ Overgangen mellom undervisning i matematikk didaktikk og praksis og mellom utdanning 

(matematikk didaktikk) og yrkesliv 
Tidspunktet for oppstart av datainnsamlingen har vært noe ulik for de involverte. Noen prosjekter var 
allerede i gang da midlene ble tildelt, mens andre skulle startes opp.  
Fra oppstarten høsten 2013 har prosjektgruppa hatt jevnlige møter i det tverrfaglige forskerteamet for å 
kunne utvikle et felles teorigrunnlag og for å diskutere forskningstilnærminger. Et vesentlig arbeid ble 
gjort gjennom samarbeidet om bokkapitlet «Toward a more sustainable pre-service teacher education – 
A Study in progress» i boken: Higher education in a sustainable society . Flere deltok på arbeidsmøtet i 
London i august 2014. 
I februar 2014 ble det sendt søknad til NFR om førprosjektmidler tilknyttet programmet FINNUT: « En 
helhetlig og bærekraftig grunnskolelærerutdanning med vekt på lærerens utvikling- og 
forskningskompetanse. Søknaden ble dessverre avslått. 
Post.doc.-stilling ble utlyst januar 2014. En søker meldte seg. Dette var en svært kvalifisert søker, men 
dessverre trakk hun seg i siste øyeblikk. Stillingen er lyst ut igjen. En søker har meldt seg og komiteen 
er nå i gang. Arbeidet planlegges avsluttet i februar 2015.  
Prosjektgruppa har deltatt på konferanser og har publisert flere artikler. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Simone Heinz Wenche Flaten 
Forskningsdirektør Seniorrådgiver 
 
 



Referat fra drøftingsmøte (ettersendes) 









 

 

Page 5 

 

 
Vedlegg: 
Regnskapsrapport pr. 31.12.2014: 
 

2011 2012 2013 2014 Totalsum

Gave ‐17 000 000,00  ‐17 000 000,00 

Gaveforsterkning. ‐4 250 000,00  ‐4 250 000,00 

Totalt Gaver og gaveforsterkning ‐21 250 000,00  ‐21 250 000,00 

Renter av bankinnskudd ‐91 417,50  ‐332 547,91  ‐309 663,45  ‐261 114,15  ‐994 743,01 

UiA bruk av gave 1 656 795,60 1 842 011,22 3 498 806,82

Totalsum ‐21 341 417,50  ‐332 547,91  1 347 132,15 1 580 897,07 ‐18 745 936,19   
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	 Styrets vedtak om ny gjennomgang av universitetets studie- og emneportefølje (Styremøtene 18.04.12 (S-sak 38/12) og 13.06.13 (S-sak 54/13), samt brev til fakultetene av 23.08.12 og 11.11.13)
	 Utdannings- og forskningmelding 2013
	Kvalitetsutvikling:
	 Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene: Fakultetet vil arbeide for at studentene i størst mulig grad skal lykkes med dette.
	 Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart: Profesjonsforskning er en integrert del av FoU-arbeidet for mange ansatte. Fakultetet har tilsatt en stipendiat innenfor profesjonsforskning med tiltredelse 1. j...
	 Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning: I rekruttering av ansatte skal det vektlegges forskningskompetanse som er relevant for studiene. På studiesiden vil studenter på masternivå bli tilbudt veiledning som er knyttet t...
	 Ny kvantitativ styringsparameter: Deltagelse i Horisont 2020 og Erasmus+: Fakultetet vurderer tiltak for å bygge opp og støtte de forskningsgruppene som har potensiale til å løfte seg i Horisont 2020 og andre store programmer (Plan 2015). Fakultetet...
	 Fortsatt satsing på kvalitet i studier (Plan 2015). Utarbeide tiltak vedrørende studiekvalitet og tiltak for å øke/sikre studiepoengproduksjonen på alle studieprogrammer, inkludert forskerutdanningene (Tildelingsbrev 2015 fra Universitetsdirektøren ...
	 Tiltak for å øke svarprosenten i Studiebarometeret (Plan 2015), gjennomføres ved at de faglige oppfordres til å informere studentene om viktigheten av å delta.
	 Vurdere hvordan Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) kan gi impulser til fakultetenes forskningsaktivitet og undervisning (Plan 2015), ved å ta dette opp i FoU-utvalget.
	 Sette mål for vitenskapelig ansattes deltagelse på kurs i digitale hjelpemidler (Plan 2015), ved å utarbeide plan for å utvikle ansattes pedagogiske og digitale kompetanse på grunnlag av kartlegging i regi av DDU-prosjektet høsten 2014.
	 Sikre tilstrekkelig fokus på holdninger og globale dimensjoner når studieprogrammer blir evaluert (Plan 2015). For fakultetet er det uklart hva dette betyr.
	- Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap (deltid) – 15 plasser - Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur – 25 plasser - Bachelorprogram i religion, etikk og kultur – 25 plasser - Masterprogram i religion, etikk og samfunn – 15 plasser - Master...
	 Gjennomgang av undervisnings- og eksamensformer (Plan 2015). Fakultetet vil følge dette opp som en del av oppfølgingen av studieporteføljegjennomgangen.
	 Utvikle publiseringsstrategier i forskningsgruppene, når det gjelder hvilke internasjonalt anerkjente kanaler man vil publisere i (relevans og kvalitet). (Plan 2014). Ledermøtet og fakultetets forskningsgruppeledere vil fortsette arbeidet med å følg...
	 Legge stipendiatstillinger inn i søknader om eksternt finansierte prosjekter (Plan 2014). Instituttlederne og mentorgruppa følger dette opp.
	 Bidra i ulike rekrutteringsaktiviteter (messer, skolebesøk m.m.) (Plan 2015). Fakultetet vil utvikle tiltak som kan øke antall UiA-ambassadører fra fakultetet.
	 Synliggjøring av sterke fagmiljøer i media (Plan 2015). Fakultetet vil fortsatt følge dette opp ved å oppmuntre ansatte til å delta i samfunnsdebatten.
	 Styrke markedsføringen av fakultetets studier på uia.no gjennom godt samarbeid med Avdeling for studentrekruttering, med vekt på å synliggjøre yrkesmulighetene.
	 Samarbeide med Avdeling for lærerutdanning om å øke antall studieplasser i masterprogrammene i lærerutdanningene.
	 Synliggjøre fakultetets andel av lærerutdanningsstudentene.
	 Styrke oppfølgingen av emneevalueringene, gjennom å prøve ut obligatorisk evaluering fra studentenes side, med bachelor i religion, etikk og kultur som pilotprosjekt.
	 Ta mer i bruk alternative undervisningsformer (f.eks. toveis lyd/bilde, digitale læremidler og e-learning, spesielt innenfor etter- og videreutdanning, blant annet for geografisk å nå ut til et større kundemarked). Fakultetet vil følge dette opp gje...
	Gjennomføring og frafall:
	 Mer systematisk fokus på læringsutbytte og studentenes arbeidsomfang i starten av hvert emne (Plan 2015). Fakultetet vil følge dette opp i studierådene.
	 Piloter med tiltak for å øke studiepoeng produksjon og gjennomføring på normert tid (Plan 2015). Fakultetet vil analysere og følge opp programmer med lav gjennomstrømming. Saken diskuteres i ledermøtet.
	Læringsmiljø:
	 Det skrives masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved alle fakultetene (Plan 2015). Masterstudentene skal få en oversikt over aktuelle FoU-prosjekter som de kan skrive oppgave innenfor.
	 Fakultetsvis utredning av hvilke tiltak som kan gi kvalitativt godt samarbeid med yrkeslivet, herunder masteroppgaver knyttet til utviklingsarbeid og forskning (Plan 2015). Sak til fakultetsstyret, med fokus på å styrke bruken av Kompetansetorget.
	 Planer for likestillingsarbeid både i studier og blant ansatte (Plan 2015). Sak til fakultetsstyret.
	Nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid:
	 Følge opp Handlingsplan for internasjonalisering 2014-15 (Plan 2015). Sak til fakultetsstyret, blant et annet med fokus på tilbudet om engelskspråklige masterprogram og å sette inn tiltak på studieprogrammer som ikke har oppfylt virksomhetsmålet om ...
	 I samarbeid med Internasjonal avdeling vil fakultetet etablere rutiner for orientering om studentutveksling på de forskjellige studieprogrammene, særlig på bachelornivå. Dette må gjøres kjent for de fagansvarlige.
	 Utarbeide en fakultetsstyresak om ekstern finansiering av ph.d.-programmet, inkl offentlig ph.d.-avtaler, Cotutelle-avtaler og ekstern finansiering av ph.d.-emner.  Denne bygger på utredning igangsatt i 2013.
	 Sikre inntakskvaliteten på ph.d- kandidater (Plan 2015).
	 Sikre at alle ph.d-kandidater får en god start og gis tilstrekkelig veiledning (Plan 2015), ved å tydeliggjøre ansvar for mottak av ny stipendiat, mer aktiv bruk av prøvetidsreglene og vurdere endringer i veilederressursen. Saken behandles i fakulte...
	 Integrere ph.d.-kandidatene i forskningsgruppene, både gjennom fysisk lokalisering og faglige tiltak (Plan 2015). Fakultetet vil følge opp spørsmålet om fysiske lokalisering som del av arbeidsmiljøundersøkelsen og vil følge opp faglige tiltak gjenno...
	 Milepæler underveis, som halvårlig rapportering til ph.d.-utvalgene, sluttseminar og publikasjoner som del-leveranser (Plan 2015). Saken behandles i fakultetets forskerutdanningsutvalg.
	 Bruke kvalitetssikringssystemet aktivt i forhold til ph.d-kandidatenes progresjon: sikre at årlige rapporter leveres og følges opp, sikre at årlige medarbeidersamtaler med kandidatene gjennomføres (Plan 2015). Saken behandles i fakultetets forskerut...
	 Gjennomgå rutiner for å registrere permisjoner, sykdommer og annet gyldig fravær slik at nettotiden blir korrekt registrert (Plan 2015). Saken behandles i ledermøte.
	 Vurdere tiltak som gjør at de som nesten er ferdige blir ferdige, f.eks sluttføringsstipend eller lignende ordninger (Plan 2015).  Saken diskuteres i ledermøtet.
	 Sette fokus på gjennomstrømningsproblematikken i ph.d. – utvalgene (Plan 2015).
	 Stimulerer til at flere ansatte deltar på veilederopplæring, ved at det settes av tid på arbeidsplanen til aktuelle vitenskapelig tilsatte.
	Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid:
	 Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv: Fakultetet vil fortsatt utvikle sitt EVU-tilbud i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, blant annet gjennom tett kontakt med fylkesmannen i Agderfylkene og skoleeierne på Agder.
	 Fakultetene videreutvikler sine samarbeidsrelasjoner med forskningsinstitusjoner, offentlig og privat virksomhet i Sør-Norge (Plan 2014).
	- Fakultetet samarbeider i dag med kommuner, fylkeskommuner, Sørlandets sykehus HF, Agderforskning, stiftelser, barnehager, grunnskoler og videregående skoler. I 2015 vil fakultetet utvikle dette videre, f.eks. ved å samarbeide med StatPed om planene ...
	 Forskerskole i profesjonsforskning i samarbeid med UiS og UiN (Plan 2015). Saken diskuteres i ledermøtet.
	Eksternt finansiert forskning:
	 Kvantitativ styringsparameter: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet:

	 Identifisere forskningsmiljøer som kan ha potensiale i Horisont 2020 og andre store støtteordninger, og legger spesielt til rette for disse (Plan 2015). Dette følger fakultetet opp i arbeidet med forskningsgrupper og støtteordninger ved FoU-utvalget.
	 Rekruttere vitenskapelige ansatte med erfaring fra eller potensiale til å utvikle større prosjekter – tydeliggjøre dette i utlysningstekster (Plan 2015).
	Kvalitetssikring:
	 FoU-prosjektoppfølging: Hvordan kan vi sikre at de som får innvilget prosjekter får god administrativ støtte i prosjektgjennomføringen og bygge opp administrativt støtteapparat på fakultetene (Plan 2015):
	- Fakultetet vil bidra til å styrke fagmatrisen innenfor FoU.
	- Videreutvikle det interne støtteapparatet på UiA i fakultetene og fellesadministrasjon (Plan 2015).
	- Fakultetet vil fortsette arbeidet fra 2014 med å forbedre informasjonen til de ansatte om rutinene for kvalitetssikring av eksterne søknader, samt stramme inn på oppfølgingen av egne rutiner der fakultetet har økonomisk og faglig hovedansvar.
	 Bruke masterstudenter som assistenter i forskningsprosjekter og i undervisning (Plan 2015). Saken behandles i ledermøtet.
	 Integrere masterstudenter og ph.d.-kandidater i forskningsgruppene (Plan 2015).  Saken behandles i ledermøtet.
	 Motivere masterstudenter til å skrive masteroppgaver knyttet til pågående forskningsprosjekter ved UiA (Plan 2015).
	 Vurdere incentivordninger og mobiliseringstiltak på fakultetsnivå, spesielt gjennom fordeling av forskningstid (Plan 2015). Fakultetsstyret ber instituttlederne følge dette opp gjennom sine prinsipper for arbeidsplaner.
	 Kvalitativ styringsparameter: Fleksibel utdanning: Fakultetet oppfordrer instituttene til å utvikle flere nettbaserte emner, for på den måten å nå ut til et større marked og tiltrekke seg tilstrekkelig antall søkere.

	 Synliggjøring av forskningsgruppene på websiden (Plan 2015). Saken følges opp i ledermøtet.
	 UiA skal delta aktivt i de fire nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning av lærere og barnehageansatte (Plan 2015).
	Fakultetet bidrar i alle disse fire satsingene:
	- Kompetanse for kvalitet (siden 2009)
	- Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet (siden 2013)
	- Kompetanse for mangfold (fra 2016).
	- Kompetanse for fremtidens barnehage (siden 2013)
	 De aktuelle fakultetene skal bidra sterkere i fora for samarbeid med skoleverket, helse- og sosialsektor (Plan 2015). Fakultetet kontakter Avdeling for lærerutdanning for å diskutere hvordan fakultetet kan bidra sterkere i samarbeidet med skolen.  I...
	Organisasjon og ledelse:
	 Utarbeide digitale strategier for fakultetet og arbeide med utvikling av digital kompetanse, blant annet gjennom deltagelse i kurs i regi av PULS.
	 Utarbeide årshjul for økonomiarbeidet i fakultetet, med fokus på fortsatt å gi god støtte til instituttlederne som skal følge opp sitt rammebudsjett.
	 Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger:

	 Gjennomføre følgende likestillingstiltak (Fakultetets handlingsplan for likestilling og integrering for perioden 2012-2015): - Benytte moderat kjønnskvotering der kjønnsbalansen er dårligere enn 60/40. - Øke bevisstheten om studieplaner, pensum og u...
	 Kvantitativ styringsparameter: Andel midlertidig ansatte:

	 Tiltak for rekruttering av talentfulle forskere og undervisere (Plan 2015).
	- Fakultetet vil legge til rette for at ansatte kan søke om personlig opprykk til professor/dosent. I 2015 er dette aktuelt for flere ansatte.
	- Fakultetet vil følge opp Styrets vedtak om at nyansatte som har en realistisk plan om å bli professor innen tre år kan få tildelt høy FoU-tid.
	 Vurdere fast tilsetting ved alle forslag om midlertidig ansettelse (Plan 2015), ved å fortsatt forholde seg til gjeldende regler for fast og midlertidig tilsetting.
	 Utvikle endringskultur, innovasjonsevne, utvise fleksibilitet og systematisk samle erfaringer i organisasjonen  gjennom lederutvikling, arbeidsmiljøarbeid og medarbeidersamtaler (Plan 2015). For å følge dette opp vil fakultetet prioritere å gi god o...
	 Gjennomføre ARK og følge opp tiltak enhetene kommer fram til, basert på funn i undersøkelsen (Plan 2015). Fakultetsstyret vil bli forelagt en sak om ARK, der fakultetsstyret vil bli bedt om å ta til orientering de tiltakene som enhetene har kommet f...
	 Fortsette arbeidet med smartere@uia (Plan 2015). Fakultetet vil fortsatt bidra med prosessveileder, deltagelse i styringsgruppen og med å gi innspill til arbeidsprosesser som bør forbedres.
	 Egne møter med fakultet- og instituttledelsen der vitenskapelig ansatte har en kjønnsmessig skjevfordeling som er dårligere enn 80/20 (Plan 2015). Fakultetsstyret forutsetter at Personal- og organisasjonsavdelingen følger opp fakultetet og at fakult...
	 Kvalifiseringsstipend (Plan 2015). For å stimulere til at ph.d.-kandidatene fullfører ph.d.-utdannelsen på normert tid, vil fakultetsstyret be om å få seg forelagt et forslag til en ordning med kvalifiseringsstipend for dem som leverer innen normert...
	 Fokus på rekruttering (Plan 2015). Instituttlederne har i 2014 utarbeidet flerårige rekrutteringsprognoser som er forelagt fakultetsstyret. Disse prognosene vil bli årlig revidert og forelagt fakultetsstyret.
	 Følge opp prosjekter i forlengelsen av DDU, inkludert kursing av ansatte gjennom PULS (Plan 2015). Se tidligere punkt.
	 Faglig opplegg for studiekoordinatorer med ansvar for lærerutdanning, i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning og Studiesekretariatet.
	Effektiv ressursutnyttelse:
	 Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging: UiA har utarbeidet prognoser for utviklingen fremover (Plan 2015). Dette skal ikke følges opp på fakultetsnivå. Fakultetsstyret vil i revidert budsjett i junimøtet få seg forelagt et fo...
	 Implementere digital eksamen (Plan 2015). Fakultetet vil følge dette opp på lik linje med de andre fakultetene.






