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Hva saken gjelder 

Universitetets strategi gjelder ut 2015. For at universitetsstyret skal ha et grunnlag for arbeidet 

med budsjett og tiltak for det kommende året, må UiAs plandokument for 2016 derfor ha en 

mer kortsiktig horisont.  

Plan 2016 er i to hoveddeler: 

• En tekstdel, i hovedsak strukturert etter KDs sektormål 

• En mål- og tiltakstabell 

Plandokumentet inngår som en del av UiAs årsrapport til KD for 2015-2016, som behandles av 

universitetsstyret våren 2016.  
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Saksunderlag 

Grunnlagsdokumentene for Plan 2016 vil være 

• Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7 (2014-2015), 3.10.2014) 

• Konsentrasjon for kvalitet (Meld. St. 18 (2014-2015), 27.3.2015) 

• UiAs Utdannings- og forskningsmelding 2014 (våren 2015) 

• UiAs årsrapport 2014 (S-sak 27/15, 19.3.2015) 

• Tilstandsrapport Høyere utdanning 2015 (KD 05/2015) 

• Brev fra KD: Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding til UiA (18.6.2015) 

• Statsbudsjettet for 2016 (Meld. St. 1 (2015-2016), 7.10.2015) 

Kunnskapsdepartementet formulerer i Statsbudsjettet for 2016 fire sektormål, med tilhørende 

styringsparameter, for universitetene og høyskolene. Sektormålene er de samme som gjaldt for 

2015, mens styringsparameterne dels er justert slik at alle er målbare indikatorer. UiAs plan for 

2016 knyttes nært til disse målene og styringsparameterne.  Universitetet skal allikevel utvikle 

videre sin egen profil, som vil være påvirket av, men ikke bestemt av politiske myndigheters 

sektormål og styringssignaler. 

Arbeidet med Plan 2016 

Arbeidet med utviklingen av Plan 2016 startet opp ved styrets strategisamling 24.6.2015. 

Styrets innspill er fulgt opp i flere møter med dekaner, fakultetsdirektører og ledergruppen i 

fellesadministrasjonen. Plandokumentet er utviklet av en arbeidsgruppe ledet av (nåværende) 

universitetsdirektør, der i tillegg studiedirektør, forskningsdirektør og stabens saksbehandler 

har deltatt. 

 

Profilen 

UiAs strategidokument for 2010-2015 formulerer denne profilen for universitetet: 

UiA er kjent for et godt læringsmiljø med nærhet til studentene og et godt utviklet samarbeid 

med virksomheter i regionen. 

UiAs studieportefølje er preget av de flerfaglige og yrkesrettede utdanninger for helse- og 

sosialsektor, skole, teknologi, administrasjonsfag og økonomi. Disiplinfagene og utøvende 

kunstutdanninger er selvstendige utdannings- og forskningsområder, men er også viktige fag 

i de flerfaglige og yrkesrettede studiene. 

UiA er preget av anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning. UiA skal være en 

attraktiv utdannings- og forskningspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge. 

UiA har et særlig ansvar for grunnforskning på fagområdene der universitetet tildeler 

doktorgrader.  

KD peker i sin tilbakemelding til årsrapporten for 2014 på at UiA aktivt bør bruke 

målstrukturen og eventuelt revidere den, for å spisse sin faglige profil. KD skriver også at UiA 

bør vurdere betydningen endringer i UH-sektoren kan få for samarbeid og utviklingen av 

satsingsområder. 
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UiAs profil har tre dimensjoner. For det første har den flere innholdselementer 

(profesjonsutdanninger og disiplinfag og koplingen mellom dem, nærings- og 

samfunnsrelevant forskning, og grunnforskning (på doktorgradsområdene). For det andre har 

profilen et formelement (samarbeid med regionen, og nærhet til studentene). Og for det tredje 

er det et kvalitetselement (UiA skal utvikle et godt læringsmiljø, og preges av anvendbar og 

relevant forskning).  

UiA skiller seg i innhold fra de nye fusjonerte institusjonene som ventelig vil bli universiteter i 

løpet av noen få år, ved at koplingen mellom profesjon og disiplin understrekes så sterkt. 

Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge vil bli store 

profesjonsutdanningsinstitusjoner. Men de vil ikke, som UiA, bli preget av vektleggingen av 

disiplinfagene som selvstendige studieområder og som faglig sterke deler av 

profesjonsutdanningene. Denne faglige profileringen ved UiA bør styrkes.  

UiA må også fortsatt preges av det nære samvirket med arbeids- og samfunnslivet i landsdelen, 

og studentnærhet (ved studentmedvirkning i utviklingen av utdanning og forskning, ved 

oppfølging av studentene faglig og sosialt, og lave terskler mellom studentene, det faglige 

undervisnings- og forskerpersonalet, administrasjonen og studentsamskipnaden).  

Hovedsaker for 2016 

De foreslåtte hovedsakene er: 

• Kvalitet i utdanning og forskning 

o utdannings- og forskningsledelse 

o internasjonaliseringen  

o sammenhengen mellom utdanning og forskning 

o tiltak for utdanningene og studentgjennomstrømmingen 

o tiltak for forskningsutdanningene 

o tiltak for forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet 

• Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

o bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

o samarbeidet med samfunns- og arbeidslivet 

o MNT- og profesjonsfag 

o kommersialisering av forskningsresultater og studentideer 

• God tilgang til utdanning 

o fleksible utdanningstilbud 

o kandidattallene i helse- og lærerutdanningene 

• Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

o studenttall, faglige årsverk og infrastruktur 

o langsiktig økonomisk planlegging 

o solide fagmiljøer 

o kvinneandel i toppstillinger 

o midlertidig ansatte 

Mål- og tiltakstabellen 

Tabellen er bygd opp etter hovedpunktene i det tekstlige plandokumentet. Tiltakene adresserer 

forventet oppfølging fra fakultetene, fellesadministrasjonen og styret/ ledelsen. Videre 
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konkretisering av tiltakene vil finnes igjen i fakultetenes og fellesadministrasjonens 

handlingsplaner for 2016. 

 

Vedlegg: 

Universitetet i Agder: Plan 2016 

 

 



Vedtatt av universitetsstyret 25.11.2015 

 

 

Plan 2016  
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Innledning 
Universitetets strategi er vedtatt for perioden 2009-2015. Plandokumentet for 2016 har derfor en 

mer kortsiktig horisont enn planer i strategiperiodene vil ha. Grunnlagsdokumentene for denne 

planen vil være 

 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7 (2014-2015), 3.10.2014) 

 Konsentrasjon for kvalitet (Meld. St. 18 (2014-2015), 27.3.2015) 

 UiAs Utdannings- og forskningsmelding 2014 (våren 2015) 

 UiAs årsrapport 2014 (S-sak 27/15, 19.3.2015) 

 Tilstandsrapport Høyere utdanning 2015 (KD 05/2015) 

 Brev fra KD: Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding til UiA (18.6.2015) 

 Statsbudsjettet for 2016 (Meld. St. 1 (2015-2016), 7.10.2015) 

Kunnskapsdepartementet formulerer i Statsbudsjettet for 2016 fire sektormål, med tilhørende 

styringsparameter, for universitetene og høyskolene. UiAs plan for 2016 knyttes nært til disse målene 

og styringsparameterne.  

Profilen 
UiA formulerer en profil for 2016 som er lett justert fra profilformuleringen i strategidokumentet 

2009-2015: 

UiA skal være kjent for et godt læringsmiljø med nærhet til studentene og et godt utviklet 

samarbeid med virksomheter i regionen. 

UiAs studieportefølje er preget av de flerfaglige og yrkesrettede utdanninger for helse- og 

sosialsektor, skole og barnehage, teknologi, administrasjonsfag og økonomi. Disiplinfagene og 

utøvende og skapende kunstutdanninger er selvstendige utdannings- og forskningsområder, og er 

dessuten viktige fag i de flerfaglige og yrkesrettede studiene. 

UiA er preget av anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning. UiA skal være en attraktiv 

utdannings- og forskningspartner for arbeidsliv og samfunnsliv i regionen og nasjonalt og 

internasjonalt. UiA har et særlig ansvar for grunnforskning på fagområdene der universitetet 

tildeler doktorgrader. 
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1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

KDs merknader til sektormål 1 i tilbakemeldingen på årsrapporten for 2014: 

UiA har i 2014 ikke oppfylt måltallene for alle de helsefaglige og skolerettede yrkesutdanningene 
departementet fastsetter kandidatmåltall for. Departementet forventer at årsrapporten skal omtale 
og vurdere oppfyllelsen av kandidatmåltallene, og forklarer hvilke grep som gjøres for å bedre 
produksjonen og nå målene. Se pkt. 1c. 

UiA må bruke Studiebarometeret for å utvikle læringsmiljøet og studiekvaliteten. Se pkt. 1c. 

UiA bør aktivt bruke og eventuelt revidere målstrukturen for ytterligere å spisse sin faglige profil. Se 
pkt. 1d. 

UiA må gjøre de nødvendige prioriteringer for å sikre kvalitet i de femårige 
grunnskolelærerutdanningene.  

Det er viktig at stipendiater tidlig integreres i solide internasjonalt orienterte forskningsmiljøer. Se 
pkt. 1b, d og e. 

UiA må utnytte alle mulighetene som ligger i H2020. Se pkt. 1e. 

UiA konkurrerer dårlig om midler nasjonalt og internasjonalt. Se pkt. 1e og 2a. 

 

a. Ledelse 

Fra januar 2016 vil UiA ha nytt universitetsstyre, nye styringsorganer og ny ledelse på alle nivåer. Det 

innebærer særlige utfordringer for å få til en god oppstart for det enkelte styringsorgan og for 

institusjonen som helhet. 

Det skal legges vekt på å få til 

 godt samarbeid mellom lederne på alle nivå 

 styrking av utdannings- og forskningsledelsen 

 opplæring for nye dekaner og instituttledere 

b. Internasjonalisering 

Internasjonalt samarbeid kan bidra til å bygge kvalitet i utdanning og forskning. Undervisere, 

forskere, administrativt ansatte og studenter må trekke erfaringer av og lære av kvalitet ellers i 

verden. For å oppnå høyere kvalitet i internasjonaliseringsarbeidet kreves det strategisk satsing over 

tid.  

For 2016 er internasjonaliseringsarbeidet særlig forankret i Handlingsplanen for internasjonalisering 

2014-2015 og rapporten om administrativ organisering av internasjonaliseringsarbeidet våren 2015 

(ORG15-Adm, arbeidsgruppe 2, 20.3.2015). Internasjonaliseringsarbeidet i 2016 vil dreie seg om å 

prioritere og implementere tiltak fra disse. Følgende tiltak er sentrale: 



5 
 

 Etablering av «task force»1 for internasjonalisering, ledet av rektor/viserektor. 

 Etablere et enhetlig og godt mottaksapparat for utenlandske ansatte. 

 Bygge opp sentral database med informasjon om institusjonelle og fagspesifikke avtaler, 

mobilitetsordninger, stipender, programmer etc, og får en bedre koordinering mellom 

fakultetene når det gjelder internasjonale samarbeidspartnere. 

 Etablere organisert språkservice ved UiA. 

 Videreføre arbeidet med en "internasjonalisering hjemme"-prosess ved UiA 

(internasjonalisering av campus og studier). 

 Fortsette arbeidet med prioriteringer av strategiske partnerskap med UH-institusjoner i 

utlandet, partnerskap som omfatter både utdanning, forskning og organisasjonsutvikling. 

 Utvikle tiltak for økning av mobilitet for studenter og ansatte, inkludert ph.d.-kandidater. 

 Motivere og støtte fagmiljøene til å bruke mulighetene som ligger i Erasmus+, for 

studentutveksling og for prosjekter og partnerskap med UH-institusjoner i utlandet. 

De fleste av tiltakene krever involvering av flere organisasjonsenheter. Det er nødvendig at det 

utvikles god kommunikasjon og gode samarbeidsrutiner omkring internasjonaliseringsarbeidet i 

universitetet.  

KDs styringsparameter 1.8:  
Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalantallet av studenter (DBH). 

 

c. Sammenheng mellom utdanning og forskning  

God sammenheng mellom utdanning og forskning er viktig for å fremme kvalitet både i utdanning og 

i forskning. I forbindelse med arbeidet med gjennomgang av studieporteføljen ble det i 2015 gjort en 

kartlegging av sammenhenger mellom forskning og utdanning. Gode eksempler fra flere fagområder 

er identifisert. På andre fagområder må det gjøres en innsats for å bygge tettere sammenheng. Saken 

behandles i universitetsstyret i november 2015. 

UiA har innført obligatorisk oppgave i bachelorprogrammene. Det gir fagmiljøene mulighet for å 

trekke studenter inn i forskningsoppgaver tidlig i studiene. Det vil kunne øke bevissthet om 

metodebruk, og motivere for senere forskning. Flere av fakultetene gjennomfører 

informasjonsmøter der studentene får orientering om forskningen i fagmiljøet. 

UiA har etablert forskningsgrupper ved alle fakultetene, og denne organiseringen videreutvikles. 

Doktorgradsstudenter og masterstudenter skal integreres tettere i gruppene. Samspillet mellom 

forskning og utdanning skal drøftes både i fagmiljøene og i ledersamlinger på alle nivåer i 

universitetet. Tiltak for å bedre sammenhengen mellom studieprogrammene og forskningen må 

tilpasses fagfelt og faglig nivå. 

                                                           
1 En "task force" skal bidra til å bygge internasjonalisering som et strategisk virkemiddel for den faglige ledelsen 
ved UiA.  Arbeidsgruppen må knytte til seg medarbeidere som i det daglige arbeidet er del av internasjonale 
nettverk og som har engasjement for det internasjonale arbeidet. Gruppen skal knytte sammen institusjonell 
strategi og konkret, praktisk internasjonalt engasjement og det internasjonale faglige arbeidet. 
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Ved UiA forskes det i liten grad på egne utdanninger. Det er ønskelig at aktuelle fagmiljøer i større 

grad undersøker f.eks. effekten av endringer i undervisnings- og vurderingsformer. I noen grad vil 

dette også kunne være tema for studentoppgaver, særlig masteroppgaver.  

Tiltak: Doktorgradsstudenter og masterstudenter skal trekkes inn i forskningsgrupper. Studenter skal 

involveres i forskning og utviklingsarbeid ved universitetet. Det skal i sterkere grad avklares hva UiA 

som institusjon, de enkelte faglige miljøene og studentene forstår med og legger vekt på i utviklingen 

av forskningsbaserte utdanninger.  

Mål: Det skal være god sammenheng mellom utdanning og forskning, tilpasset fagområde og nivå på 

studiene.  

d. Høy kvalitet i  utdanning 

KD har fastsatt gjennomføring på normert tid som en indikator på utdanningskvalitet. UiA har de 

siste årene hatt en bedring av gjennomføringstallene både på bachelorprogrammene og 

masterprogrammene, og har en bedre gjennomføringsandel enn gjennomsnittet for universitetene 

og for sektoren samlet. Et enda sterkere fokus på utdanningskvalitet bør gi utslag i ytterligere bedring 

i gjennomføringstallene.  

Disiplinfagene har ved universitetene og høyskolene en betydelig svakere gjennomføring enn 

profesjonsstudiene. Institusjoner med en stor andel disiplinstudier har svakere gjennomføringsandel 

enn profesjonsrettede institusjoner. Utviklingen i gjennomføringsandel over tid på den enkelte 

institusjon kan derfor være en bedre indikator på hvordan institusjonen klarer å bygge kvalitet etter 

denne indikatoren, enn en ensidig sammenlikning med andre institusjoner. 

Gjennomføring på 3-årige bachelorutdanninger 

Opptak høsten 2008 % fullført grad 
våren 2011 

% fullført grad 
våren 2012 

% fullført grad 
våren 2013 

UiA 44,3 59,1 69,4 

Universitetene 27,4 42,2 54,4 

Statlige høyskoler 51,8 63,1 67,4 

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Tilstandsrapport høyere utdanning 2014 

 

Gjennomføring på 3-årige bachelorutdanninger 

Opptak høsten 2009 % fullført grad 
våren 2012 

% fullført grad 
våren 2013 

% fullført grad 
våren 2014 

UiA 50,1 61,5 69,6 

Universitetene 32,1 46,4 59,8 

Statlige høyskoler 52,0 62,2 66,9 

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Tilstandsrapport høyere utdanning 2015 

 

Gjennomføring på 2-årige masterutdanninger 

Opptak høsten 2009 % fullført grad 
våren 2011 

% fullført grad 
våren 2012 

% fullført grad 
våren 2013 

UiA 39,9 55,5 61,5 

Universitetene 38,3 64,6 71,2 

Statlige høyskoler 27,0 48,1 55,1 

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Tilstandsrapport høyere utdanning 2014 
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Gjennomføring på 2-årige masterutdanninger 

Opptak høsten 2010 % fullført grad 
våren 2012 

% fullført grad 
våren 2013 

% fullført grad 
våren 2014 

UiA 42,2 54,2 60,0 

Universitetene 39,7 63,7 69,7 

Statlige høyskoler 25,1 47,8 54,6 

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Tilstandsrapport høyere utdanning 2015 

 

KD har fastsatt kandidatmåltall for helse- og sosialutdanninger og lærerutdanninger. Innen de fleste 

av disse studiene oppfyller UiA måltallene, men på noen av studiene er kandidatproduksjonen i 2014 

marginalt under måltallene. For noen av disse studiene kan årsaken være for lave søker- og/ eller 

opptakstall, for andre et for høyt frafall gjennom studiet2. 

Sammenliknet med de andre universitetene har UiA god studiepoengsproduksjon per 

(heltidsekvivalent) student. På samme måten som med tallene for gjennomføring på normert tid, er 

studiepoengsproduksjonen per student påvirket av institusjonenes faglige profil og studietilbud. Også 

for denne indikatoren kan derfor utviklingen ved egen institusjon over tid være mer interessant enn 

en sammenlikning med andre institusjoner. 

Studiepoeng per år per heltidsekvivalent student 

 2010 2011 2012 2013 2014 

UiA 44,6 44,4 45,0 44,3 44,7 

Universitetene 42,4 44,0 43,8 43,4 43,6 

Statlige høyskoler 49,4 49,9 48,9 50,0 50,3 

Kilde: DBH, NOKUT-portalen 

NOKUTs studiebarometer er en undersøkelse av "opplevd" studiekvalitet på programnivå. Selv om 

studentenes uttrykk for egen tilfredshet ikke er en objektiv kvalitetsbedømmelse, vil 

studiebarometeret være en viktig indikator på om studiene fungerer godt, eller om tiltak må 

vurderes. Det må arbeides videre med å øke svarprosenten slik at resultatene i større grad blir 

representative.  

 
85 av UiAs studier er vurdert i Studiebarometeret for 2014. 64 av disse har fått så mange svar at NOKUT har 
vurdert at resultater kan offentliggjøres. På en skala fra 1 til 5 gis 37 studieprogrammer en samlet skår mellom 
4 og 5. 26 programmer får mellom 3 og 4. Ett program får 1,5. Høyeste samlet skår som gis til et 
studieprogram er 4,8. 
Kilde: NOKUT Studiebarometer 2014. 

 

Som del av Studiebarometeret kartlegges også hvor mange timer per uke studentene bruker på 

studiene. Ved UiA er forventet arbeidsomfang for en heltidsstudent på 1 600 timer pr. studieår eller 

27 timer pr. studiepoeng. Dette tilsvarer 40 arbeidstimer per uke i et 40 ukers studieår3. Ved de fleste 

                                                           
2 KDs merknader til måltallsoppfyllelsen for enkelte av studiene bygger antakelig også på feil grunnlag. Se noter 
til tabelloversikten over KDs styringsparametre i vedlegg. 
3 Studieåret er normalt 10 måneder, jfr. lov om universiteter og høyskoler § 3-8 (1). 
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studier er studentenes arbeidsinnsats betydelig lavere enn dette. Gjennomsnittlig oppgitt timebruk 

på studier for UiA-studenter i Studiebarometer 2014 er 324. 

NIFU gjennomfører hvert annet år en kandidatundersøkelse, som bl.a. måler andelen 

masterkandidater som et halvt år etter fullført utdanning er i relevant arbeid. Siste 

kandidatundersøkelse er fra 2013. Spørreskjema for 2015 ble sendt ut i oktober 2015.  

Også UiA gjennomfører jevnlige kandidatundersøkelser, sist i 2013. Også disse gir viktig informasjon 

om studentenes læringsutbytte og studienes yrkesrelevans, og brukes i kvalitetsarbeidet. Ny 

kandidatundersøkelse er planlagt i 2016. 

Tiltak for bedre utdanningskvalitet og økt gjennomstrømming: 

 Ledelse av studieprogrammene 

Det gjennomførte pilotprosjektet i studieprogramledelse har avdekket behov for å styrke 

ledelsen av studieprogrammene for å sikre kvalitet i programmene som helhet. Bl.a. ser en 

det er behov for å avklare rollen som studieprogramleder når det gjelder oppgaver og 

ressurser. Det er også behov for en gjennomgang av studierådenes mandat. 

 

 Systematisk kvalitetsarbeid, herunder oppfølging av studentevalueringer 

UiAs kvalitetssystem er videreutviklet blant annet gjennom arbeidet i referansegruppa for 

kvalitetssystemet. Styret har vedtatt at organiseringen av kvalitetsarbeidet, herunder 

referansegruppas rolle, skal gjennomgås. Målet for dette arbeidet bør bl.a. være å samordne 

uformelt og formelt kvalitetsarbeid og å sikre enda bedre legitimitet for kvalitetssystemet 

hos både studenter, vitenskapelig ansatte og faglig ledelse på ulike nivå. I arbeidet med å 

opprettholde og videreutvikle god studiekvalitet er det viktig å benytte de ulike kildene som 

kan gi informasjon om kvaliteten i det enkelte emne og studium og om læringsmiljøet. 

 

 Tiltak for å bedre undervisningskvalitet 

I forbindelse med behandlingen av rapporten fra referansegruppa for kvalitetssystemet, 

vedtok styret at det skal arbeides videre med tiltak for å bedre undervisningskvaliteten. Et 

mer systematisk arbeid med å videreutvikle bruken av digitale arbeids- og vurderingsformer 

vil være ett av flere tiltak. En (forventet) lovendring som gir institusjonene hjemmel for å 

kreve at alle studentene har bærbar datamaskin, vil åpne for økt bruk av digitale verktøy i 

undervisningen. PULS og DDU vil være sentrale aktører i arbeidet med å utvikle nye arbeids- 

og vurderingsformer.  

 

 Faglig introduksjon i gradsgivende studieprogram 

Tiltak som bidrar til at studenter på bachelorprogram, masterprogram og 4-årige 

lærerutdanninger får en god faglig oppstart er et annet forslag fra referansegruppa for 

studiekvalitet som styret vedtok at det skal arbeides videre med. Det vil være viktig å 

                                                           
4 Studiebarometer 2014 oppgir timebruk på enkeltstudier, ikke gjennomsnittstall for institusjonene. 32 
studietimer/uke som gjennomsnittstall for UiA framkommer ved en vekting av antall studietimer på de enkelte 
studiene med antallet svar fra studenter på studiene. En oversikt over gjennomsnittlig oppgitt timebruk på 
studiene ved UiA (der antallet svar er så høyt at NOKUT har kunnet offentliggjøre tallene) er gjengitt i vedlegg. 
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samordne programmet for semesterstart som fellesadministrasjonen har ansvar for, og 

introduksjonsprogrammene på fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Gode faglige 

introduksjonsprogram vil kunne bidra til å øke studentenes arbeidsinnsats, noe som igjen vil 

kunne øke både studiepoengsproduksjonen per student og gjennomstrømmingen. 

 

 Tiltak for å øke søkningen til utvalgte studieprogram, særlig på masternivå 

Søkningen til UiA har økt de siste årene, men ved en del studieprogram, særlig på 

masternivå, fylles ikke studieplassene. Det er nødvendig med tiltak for å øke søkningen til 

disse programmene. For å øke søkningen til masterprogrammene bør det blant annet 

vurderes tiltak rettet mot UiAs egne bachelorstudenter. 

 

 Porteføljeutvikling 

Porteføljegjennomgangen som nylig er gjennomført hadde som mål å frigjøre ressurser til 

prioriterte fagområder. Denne gjennomgangen hadde særlig fokus på studier med få søkere, 

studenter og/eller kandidater. I etatsstyringsbrevet for 2015 oppfordrer KD UiA til å fortsette 

arbeidet med ytterligere å spisse sin fagprofil. Det blir en viktig oppgave for det nye styret å 

vurdere hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Samarbeid med andre institusjoner om 

masterprogram i teknologi kan være ett av flere virkemidler for å oppnå en hensiktsmessig 

arbeidsdeling mellom institusjonene og å prioritere ressurser til fagområder der UiA har 

særlige forutsetninger for å lykkes.  

 

 Planlegge og implementere endringer i lærerutdanningene 

Flere av lærerutdanningene står foran omfattende endringer som må planlegges og 

implementeres. Grunnskolelærerutdanningene (GLU) blir 5-årige fra 2017, samtidig som 

disse utdanningene skal samles i Kristiansand. Arbeidet med å planlegge ny 5-årig GLU 

(MAGLU) er i gang, og vil fortsette når ny rammeplan foreligger. Det forventes også endring i 

rammeplan for PPU i allmennfag med bl.a. krav om mastergrad som grunnlag for opptak. I 4-

årig GLU skal det innføres en ordning med forkurs og eksamen for søkere som ikke oppfyller 

det nye karakterkravet i matematikk.  

 

 Studenttall 

Studenttallet ved UiA har vokst betydelig de siste årene, primært som følge av økt 

studentopptak og omdisponering av studieplasser fra kortere til lengre studier. Økt 

studenttall gir utfordringer blant annet i form av press på infrastruktur. Forholdstallet antall 

studenter pr. vitenskapelig ansatt har også økt. Det må tas stilling til om veksten i studenttall 

skal fortsette.  

 

 Ledelsesinformasjon 

Det er utviklet et nytt system for ledelsesinformasjon basert på data fra FS (Tableau). Dette 

verktøyet tas nå i bruk ved UiA, og vil gi ledere på ulike nivå tilgang til mer informasjon om 

studiene. God datakvalitet i FS er en forutsetning for at Tableau blir et nyttig verktøy for 

ledere. I tillegg skal det arbeides videre med å vurdere muligheter for ledere til å kunne ta ut 

sanntidsinformasjon på områder der dette er hensiktsmessig. 
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 Senter for fremragende utdanning 

UiA har ett senter for fremragende utdanning (SFU) – MatRIC. Det er bebudet utlysning av 

nye SFUer i 2016. UiA bygger opp flere miljøer med sikte på søknad om SFU-status. 

KDs styringsparameter 1.1:  
Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 
KDs styringsparameter 1.2:  
Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 
KDs styringsparameter 1.4:  
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret). 
KDs styringsparameter 1.5:  
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret). 

 

Mål: Økt kvalitet innenfor alle kvalitetsområder (inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet, 

undervisningskvalitet, resultatkvalitet, styringskvalitet og relevans) skal bedre gjennomstrømmingen, 

slik at andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid øker til minst 48,5 %, andelen 

masterkandidater som gjennomfører på normert tid øker til minst 56 %. Faglig tidsbruk, som et 

gjennomsnitt for studentene ved UiA, skal øke til minst 35 timer/uke5. Gjennomsnittlig skår for 

hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten ved UiA i Studiebarometer 2015 skal holde seg på 4,0 

eller mer. 

e. Høy kvalitet i  forskerutdanning 

UiA har hatt en betydelig svakere gjennomføring på ph.d.-programmene enn gjennomsnittet for de 

doktorgradsgivende institusjonene i Norge. Utfordringene i forhold til gjennomføring er i stor grad 

knyttet til doktorander som begynte i oppstarten av UiAs ph.d.-programmer, der utdanningen ikke 

var lagt opp like systematisk som det gjøres nå. Det er satt i verk tiltak som skal sikre en god start fra 

begynnelsen av doktorgradsløpene.  

Tallene de siste par årene viser bedring. UiA begynner å nærme seg samme gjennomføringsandel for 

uteksaminering av ph.d.-kandidater som de andre universitetene og høyskolene.   

Tiltak: UiA skal fortsette arbeidet med å skape gode doktorgradsforløp, ved å  

 rekruttere gode kandidater (inntakskvalitet),  

 gi ph.d.-studentene en god oppstart,  

 fortsatt gi alle nye ph.d.-studenter ved oppstarten av stipendiatperioden orientering om 

bibliotekets tilbud om forskningsstøtte 

 integrere stipendiatene tett i forskningsgruppene (faglig og kontorlokalisering), 

 vurdere muligheter for deltakelse i nasjonale forskerskoler, 

 gi gode muligheter for stipendiatene å utvikle gode internasjonale nettverk, 

 sikre god veiledningskompetanse (bl.a. veilederopplæring),   

 aktiv bruk av kvalitetssystemet og tett oppfølging gjennom hele forløpet,  

 avslutte doktorgradsavtaler når man ser at det er usannsynlig at kandidaten gjennomfører, 

                                                           
5 Se note 4. 
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 jobbe med å få flere eksternt finansierte stipendiatstillinger fra NFR, EU, og i samarbeid med 

næringslivet og offentlig sektor,  

 implementere fakultetsvise doktorgradsprogrammer.  

KDs styringsparameter 1.3:  
Andelen ph.d.-kandidater i et kull som gjennomfører innen seks år (DBH). 

 

Mål: Ved UiA skal samme andel ph.d.-kandidater ha gjennomført doktorgradsprogrammene som ved 

gjennomsnittet for universitetene ellers (d.v.s. nærmere 65 % gjennomføring i løpet av seks år). Ved 

utløpet av 2016 bør UiA ha 200 doktorgradsavtaler og det bør være gjennomført 30 disputaser i løpet 

av året. 

f. Høy kvalitet i  forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid  

Forskningen og kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiA skal ha en kvalitet som er anerkjent nasjonalt og 

internasjonalt. På enkelte områder skal forskningen utmerke seg gjennom deltakelse i, eller ledelse 

av, sentre for fremragende forskning eller forskningsdrevet innovasjon.  

KD setter forskningspublisering, inntekter fra forskningsrådet og deltakelse i Horisont 2020 som 

viktige indikatorer for forskningskvalitet. UiA deltok i 2014 med til sammen 15 søknader til 

rammeprogrammet Horisont 2020. Ett av prosjektene ble finansiert. I 2015 er også (hittil) ett 

prosjekt finansiert i H2020-programmet. UiA har satt i verk noen tiltak internt for å få fram flere og 

bedre H2020-søknader. Dette utvikles videre i 2016. 

Forskningspubliseringen ved UiA har hatt en sterk vekst siden registreringen av forskningspublisering 

startet i 2004.  

Publiseringspoeng per faglig årsverk 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mål 
2016 

UiA 0,38 0,45 0,57 0,51 0,49 0,54 0,81 0,88 0,82 1,01 0,99 > 1,00 

Universitetene 0,71 0,75 0,79 0,83 0,85 0,89 0,90 0,98 1,03 1,00 0,98 - 

Kilde: DBH. "Universitetene" inkluderer for hele perioden alle institusjonene som var universiteter i 2014. 

Tiltak: Ved UiA skal forskningen styrkes i 2016 ved slike prioriteringer: 

 Økt deltakelse i H2020 og økt gjennomslag for søknader til Norges Forskningsråd: 

o det skal fortsatt mobiliseres for å få fram flere og bedre H2020-søknader,  

o det skal vurderes insentiver for forskningsmiljøer som skriver og lykkes med søknader,  

o det skal oppmuntres til og legges til rette til for at vitenskapelige ansatte får tid til 

søknadsskriving, 

o det skal gis god administrativ støtte, bl.a. gjennom fakultetskontakter, som skal gjøre det 

enklere for den enkelte forsker å knytte seg til støtteapparatet, og som styrker samarbeidet 

mellom den administrative støtten på fakultet og i fellesadministrasjonen, 

o det skal rekrutteres vitenskapelige ansatte med internasjonale kontakter og erfaring fra 

større prosjekter, 

o det skal oppmuntres til strategisk nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. 

deltakelse i COST-nettverkene (European Cooperation in Science and Technology),  
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o det skal arbeides for holdningsendring i organisasjonen til langsiktig planlegging og 

prioritering av tid mot langsiktige mål, som prosjektsøknader, 

o organiseringen i forskningsgrupper skal fortsette, med mål å øke faglig aktivitet, 

o rutiner for kvalitetsutvikling av søknader skal implementeres og videreutvikles, slik at det 

kan gis best mulig støtte fra administrasjonen og lederne,  

o de gode forskningsmiljøene skal synliggjøres nasjonalt,  

o det skal arbeides strategisk mot Forskningsrådet for å få flere av de vitenskapelige ansatte 

med i programstyrer (både i fagmiljø og institusjonelt), 

o det skal opprettes et prosjektteam, som kan gi enklere, raskere og bredere støtte inn i 

forskningsprosjekter. 

 Videreutvikling av miljøer som kan nå opp i konkurransen om SFF og andre senterordninger: 

o det skal gis institusjonell prioritering og støtte, 

o det skal gis administrativ støtte. 

 Utvikling av mer bevisst forhold til å publisere med kvalitet og relevans, i de mest anerkjente 

nasjonale og internasjonale kanaler. 

 Øke bevisstheten om forskningsetiske problemstillinger hos alle vitenskapelige ansatte og 

ph.d.-kandidater, og videreutvikle systematikk for en slik oppbygging. 

 Vurdere hvordan forskningsterminer kan brukes mer bevisst på institusjonsnivå. 

KDs styringsparameter 1.6:  
Publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH) 
KDs styringsparameter 1.7: 
Verdien av Horisont2020-kontrakter per FoU-årsverk (NFR/NIFU) 
KDs styringsparameter 2.2:  
Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (DBH) 

 

Mål: Det skal fortsatt være et høyt nivå på forskningspubliseringen ved UiA, i gjennomsnitt 1,0 

publikasjonspoeng per faglig årsverk. Publiseringen skal øke i fagmiljøer som har relativt liten 

publisering i dag. Ekstern inntjening fra EU og NFR skal øke i 2016 i forhold til 2015. 

 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling:  

KDs merknader til sektormål 2 i tilbakemeldingen på årsrapporten for 2014: 

UiA bør vurdere betydningen endringer i UH-sektoren kan få for samarbeid og utviklingen av 
satsingsområder. Se innledningen om Profilen, og pkt. 2 

UiA må arbeide systematisk for å øke inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Se pkt. 
2a. 

UiA oppfordres til å etablere arenaer der det fokuseres på samarbeidet med arbeidslivet på et 
overordnet plan. Se pkt. 2b. 

 

Velferd og verdiskaping er begrunnelsen for samfunnets satsing på utdanning og forskning. 

Kunnskapsutviklingen og kunnskapsdelingen er fundamentet for velferdssamfunnet og finansieringen 
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av det, gjennom økt verdiskaping og omstilling6. Utviklingen av studier, forskning og faglig og 

kunstnerisk virksomhet må skje både i lokalt, nasjonalt og internasjonalt samspill med andre 

utdannings- og forskningsinstitusjoner, og med arbeidsliv, kultur- og organisasjonsliv og 

samfunnslivet i bred betydning. 

En slik begrunnelse, og en slik beskrivelse av hvordan den faglige utviklingen må skje, beskriver 

viktige sider ved UiAs faglige profil. UiA utdanner for og forsker på velferdsstatens yrker, og bidrar til 

utdanning for og forskning på verdiskapende næringer i offentlig og privat sektor. Samspillet mellom 

velferd og verdiskaping, og mellom offentlig og privat sektor, gjennom de sentrale 

samfunnsområdene UiA utdanner for og bidrar til utviklingen av, er et særmerke ved universitetet. 

Sentrale virkemidler for UiA i tiden som kommer, knyttet til omstilling, innovasjon og verdiskaping i 

offentlig og privat sektor av arbeidslivet, er satsingene på 

 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI Offshore Mechatronics). 

 Mechatronics Innovation Lab (MIL - "Sørlandslabben"). 

 Samarbeid for omstilling i oljerelaterte næringer. 

 Utvidelse og styrking av ordningen med Nærings-ph.d.er. 

 Utvidelse og styrking av ordningen med Offentlig sektor ph.d.er. 

 Senter for fremragende utdanning (SFU MatRIC - Centre for Research, Innovation and 

Coordination of Mathematics Teaching). 

 Senter for ehelse og omsorgsteknologi. 

 Senter for likestilling. 

 Profesjonsforskning, styrking av samarbeidet med UiS og UiN i Profres og Pronett. 

Universitetets tiltak og målsettinger på dette feltet knyttes bl.a. til KDs styringsparametre: 

2.1 Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 

2.2 Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk 

2.3 Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR per faglig årsverk 

2.4 Forretningsideer per faglig årsverk 

2.5 Andel forskningsinnsats i MNT-fag  

 

a. Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom 

forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet  

UiA hadde i 2014 88 % av driftsinntektene fra KDs bevilgninger. Universitetet har hatt som målsetting 

å oppnå en andel av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) på 4 % av 

driftsinntektene. Det har ikke UiA klart å oppnå i planperioden. I 2014 var BOA-andelen 3,4 %. 

Arbeidet for å øke ekstern finansiering av UiAs virksomhet, både EU- og NFR-finansiering av forskning 

og annen BOA-finansiering, vil være en av de mest utfordrende oppgavene for universitetet i 2016. 

Tiltak: UiA vil intensivere utdannings- og opplæringsvirksomheten rettet mot landsdelens 

leverandørindustri i den økonomiske vanskelige situasjonen denne nå står i. Sentralt i satsingen står 

                                                           
6 Se f.eks. Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015, s. 20. 
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også oppbyggingen av Mechatronics Innovation Lab (MIL – "Sørlandslab") og den videre utviklingen 

av driften ved SFI Offshore Mechatronics.  

Skoleverket står overfor store omstillinger, med krav til lærernes kompetanse. Videreutdanning av 

lærere vil i stor grad være oppdragsfinansiert virksomhet. 

KDs styringsparameter 2.3:  
Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR per faglig årsverk (DBH). 

Mål: BOA-inntektene skal vise minst 25 % relativ økning (som andel av UiAs samlede inntekter) fra 

2014 til 2016. 

b. Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv 

UiA har omfattende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på mange områder, blant annet 

gjennom at studenter har praksis som del av mange studier. Universitetet har over flere år lagt vekt 

på å bygge seg opp som et relevant universitet for regionen.  

Universitetsbyen Kristiansand 

Det er utviklet er solid samarbeid med Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og en 

rekke aktører innen kulturliv og næringsliv i regionen gjennom utarbeidelsen av Handlingsplanen for 

Universitetsbyen Kristiansand 2012 – 2015, som er vedtatt både av Universitetsstyret og Bystyret i 

Kristiansand. Det arbeides godt med gjennomføring av handlingsplanens 55 tiltakspunkter som 

spenner over et bredt felt innen områdene: utdanning og kompetanseutvikling, forskning og 

kunnskapsutvikling, studenttrivsel og attraktivitet, samt arealplanlegging og infrastruktur.  

Utvikling av Kompetansetorget som kontaktarena med arbeidslivet for formidling av 

studentoppgaver, er ett av punktene i handlingsplanen. Opprettelse av Forum for arealplan og 

infrastruktur er et annet. Dette forumet har iverksatt et langsiktig utviklingsprosjekt med 

utarbeidelsen av Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand, som nå følges opp med 

videre arbeid av arbeidsgruppe og styringsgruppe. Det er også iverksatt et prosjekt for utvikling og 

profilering av Kompetanseregion Kristiansand der UiA deltar sammen med næringslivsrepresentanter 

og kommune.  

Det er opprettet fast møtestruktur med årlige møter mellom UiA-ledelsen og Formannskapet i 

Kristiansand kommune, og mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret. I tillegg er det årlige 

møter i eget Samarbeidsråd mellom UiA, Kristiansand kommune, studentsamskipnaden og de andre 

høyskolene i byen. 

Universitetsbyen Grimstad 

Grimstad kommune har vedtatt Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013-2016. Denne er 

utarbeidet i samarbeid med UiA, Studentsamskipnaden i Agder, Studentorganisasjonen i Agder, Aust-

Agder fylkeskommune, Grimstad næringsråd, Arendal kommune og Kristiansand kommune. Det 

gjennomføres årlige møter mellom ordfører/rådmann og Universitetsstyret og mellom UiA-ledelsen 

og administrasjonen i Grimstad kommune. 

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA)  

RSA ble etablert i 2011 i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Etter at fusjonssamtalene mellom HiT 

og UiA ble avsluttet sommeren 2014 har ikke RSA hatt møter.  
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Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

OSO er et samarbeidsorgan mellom Sørlandet sykehus HF, UiA og kommunene i Agder. Formålet er å 

utvikle et godt og resultatorientert samarbeid, fremme et felles vitenskapelig og faglig miljø, fremme 

innovasjon og styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet. 

Tiltak: UiAs samarbeid med arbeids- og samfunnsliv videreutvikles, for å styrke 

utdanningsprogrammene, forskningen og formidlingens relevans for landsdelen og samfunnet mer 

generelt.  

Mål: RSA for UiA må oppnevnes tidlig i 2016, og bl.a. involveres i strategiarbeidet ved universitetet. 

Andre samarbeidsarenaer opprettholdes og utvikles. 

c. Forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag 

MNT-fagene ved UiA er organisert i Fakultet for teknologi og realfag. Fakultetet har høy 

forskningspublisering, mellom 1,1 og 1,3 publikasjonspoeng per UFF-stilling de siste årene. 

MNT-miljøene uteksaminerte 7 ph.d.-kandidater i 2014. Fagområdene mekatronikk, 

matematikkdidaktikk og miljøvennlig energi har vært blant UiAs faglige satsingsområder.  

SFU Matric (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) ble etablert 

i november 2013.  

 SFI Offshore Mechatronics ble etablert høsten 2014. 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.  

MNT-miljøene ved UiA sendte 12 søknader om finansiering til EU i 2014. Det har foreløpig gitt tilslag 

på ett prosjekt, tilknyttet CIEM. I 2015 fikk UiA hittil tilslag på et EU-prosjekt til, tilknyttet CIEM.  

Innenfor MNT-fagene er det satt av øremerkede ressurser for studentinvolvering i forskningen.  

Mechatronic Innovation Lab (MIL) fikk oppstartsbevilgning fra revidert statsbudsjett i juni 2015. 

Profesjonsfagene er sentrale i UiAs profil. PROFRES, en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og 

praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning, ble etablert høsten 2014, i et 

samarbeid mellom UiN, UiS og UiA. UiA har også et internt nettverk for profesjonsrettet forskning 

(Pronett) med formål å stimulere til forskning på områder som er relevante for velferdsstatens 

profesjoner.  

Tiltak: Universitetet i Agder vil ta en nasjonal rolle når det gjelder lærerutdanning, og har i tillegg 

utpekt sykepleierutdanningen, ingeniørutdanningen og økonomiutdanningene som 

bærebjelkestudier.  Fokus på å utvikle relevante forskningsområder for disse fagfeltene må styrkes. 

Arbeidet rettet mot politiske myndigheter for fortsatt statstilskudd til infrastruktur på MNT-området 

fortsetter. Det samme gjelder arbeidet for regionale næringslivsbidrag. 

Mål: Utviklingen av forskningsområdene innen profesjonsfagene skal være betydelig. UiA skal ha tre 

nye fagmiljøer som aspirerer til å bli fremragende senter.  

KDs styringsparameter 2.5: 
Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken) 
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d. Koordineringsenhet for kommersialiserings av forskningsresultater og 

studentideer 

Viser til styresak (november) 

KDs styringsparameter 2.4:  
Forretningsideer per faglig årsverk (DBH). 

 

 

3. God tilgang til utdanning  

KDs merknader til sektormål 3 i tilbakemeldingen på årsrapporten for 2014: 

Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging for 
studenter som trenger det. Se pkt. 3a. 

 

a. Fleksibel utdanning 

UiA har noen 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. De 

fleste studier er organisert som heltidsstudier, og det er økende fokus på at studenter skal 

gjennomføre på normert tid. Det er likevel behov for å legge til rette for at også ordinære 

heltidsstudier kan gjennomføres på deltid, f.eks. ved siden av jobb.  

Det flerårige prosjektet Det digitale universitet (DDU) inklusiv digital eksamen og de varierte 

kurstilbudene gjennom Pedagogisk utviklingssenter (PULS) bidrar til en kontinuerlig og god utvikling. 

Arbeidet med MOOCs er ennå i en tidlig fase. UiA deltar, på linje med andre universiteter og 

høyskoler, i prosjekter i regi av UNINETTs eCampus og Norgesuniversitetet. 

UiA deltar aktivt i de nasjonale satsningene for etter- og videreutdanning av lærere, bl.a.: 

Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinn i utvikling/Skolebasert kompetanseutvikling, Kompetanse for 

mangfold (fra 2016) og Kompetanse for fremtidens barnehage. De fleste fakultetene tilbyr etter- og 

videreutdanning innenfor sine fagområder. Samarbeidet med relevant samfunns- og næringsliv kan 

styrkes ytterligere med sikte på å møte behovet for EVU i regionen. UiA har over lengre tid tilbudt 

distriktsvennlige utdanninger, særlig lærer- og sykepleierutdanning.  

UiA legger vekt på, bl.a. gjennom Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring, å kunne yte 

praktisk hjelp og veiledning for studenter med funksjonsnedsettelser eller sykdommer som påvirker 

studiehverdagen.  

De krevende tidene for landsdelens utadrettede industri gjør at UiA må ta en særlig rolle i bygging av 

relevant, framtidsrettet og bærekraftig kompetanse for arbeidskraften som får 

sysselsettingsproblemer. Også skoleutvikling og kompetansebygging for lærere må det satses på. Det 

bør vurderes hvordan UiA på en bedre måte kan imøtekomme behovet for fleksible og 

distriktsvennlige utdanninger som gjør dette tilbudet mer forutsigbart for regionen og den enkelte 

søker/student.  
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Flyktningsituasjonen som har utviklet seg det siste året gjør det aktuelt for UiA å vurdere spesielle 

tiltak rettet mot denne gruppen. 

Tiltak: UiA skal ha handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter 

som trenger det. I samarbeid med landsdelens næringsliv, skoleverket, NAV, UDI og andre 

samarbeidspartnere, skal UiA utvikle utdanningstilbud for utdanningsgrupper som i perioder kan ha 

særlige behov for tilrettelagte tilbud. UiA skal utvikle sin organisasjon til å kunne bidra til å møte 

utdanningsbehov som melder seg i regionen, også på ganske kort sikt. UiA skal bli en viktig tilbyder 

av etter- og videreutdanning for arbeidstakergrupper som får særlige utfordringer i den økonomiske 

nedgangstiden som ventelig kommer. UiA skal også vurdere spesielle tiltak rettet mot flyktninger. 

UiA skal i undervisningsformer og undervisningsinnhold bygge opp rollen som en av de nasjonalt 

viktigste institusjonene for skole- og lærerutvikling. 

KDs styringsparameter 3.1:  
Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf. måltall (DBH). 

Mål: UiA skal oppfylle alle måltall for kandidatproduksjon i helse- og lærerutdanningene. 

 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og 

forskningssystem  

KDs merknader til sektormål 4 i tilbakemeldingen på årsrapporten for 2014: 

UiA oppfordres til å gjennomføre funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en 
fremtidsrettet og god utnyttelse av campus når det er behov for endringer. Se pkt. 4b. 

UiA bør intensivere arbeidet med likestilling. Se pkt. 4d. 

 

a. Studenttall og faglige årsverk 

UiA er blant de offentlige universitetene og høyskolene med høyeste antall studenter per faglig 

tilsatte. Også antall produserte studiepoeng per faglige årsverk er blant de høyeste av de statlige 

universitetene og høyskolene, og klart høyest blant universitetene. 

Studenter (heltidsekvivalente) per faglig årsverk 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UiA 16,5 17,0 18,3 20,0 19,7 20,5 21,0 

Universitetene 11,9 12,2 12,2 12,1 12,0 12,2 11,9 

Statlige høyskoler 15,1 16,2 16,5 16,7 17,6 17,2 17,2 

Kilde: DBH. "Universitetene" og "Statlige høyskoler" består av disse institusjonene på det gjeldende tidspunkt. 

 

KDs styringsparameter knyttet til effektiv ressursbruk i utdanningene måler antall avlagte (nye) 

studiepoeng per årsverk i faglige stillinger ved institusjonene.  

Studiepoeng per faglig årsverk 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UiA 12,71 12,86 13,60 14,80 14,78 15,14 15,65 

Universitetene 8,31 8,56 8,62 8,87 8,76 8,82 8,65 

Statlige høyskoler 12,48 13,04 13,59 13,89 14,34 14,33 14,42 
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Kilde: DBH. "Universitetene" og "Statlige høyskoler" består av disse institusjonene på det gjeldende tidspunkt. 

 

Forholdstallene antall studenter per faglig årsverk og studiepoeng per faglig årsverk er høyere ved 

UiA enn ved samtlige andre universiteter. Tallene skjuler store variasjoner mellom studier og 

fagmiljøer. Tallene gir på den ene siden uttrykk for høy effektivitet. Innen noen fagområder er 

imidlertid forholdstallene så høye at det kan gå ut over kvaliteten på studietilbudene, samtidig som 

universitets muligheter til å styrke forskningsvirksomheten og det faglige utviklingsarbeidet blir 

redusert. Det er derfor nødvendig å følge utviklingen nøye. 

Tiltak: Arbeidet med styrking av universitetets basisfinansiering fortsetter (se også pkt. 4b). Samtidig 

må bidrags- og oppdragsinntektene til UiA øke. Opptaket til de enkelte studiene må dimensjoneres i 

forhold til tilgjengelige undervisnings- og veiledningsressurser slik at studentene sikres tilstrekkelig 

oppfølging. Arbeidet med å sikre god infrastruktur på begge campuser fortsetter. 

 

KDs styringsparameter 4.1:  
Studiepoeng per faglig årsverk (DBH). 

 

Mål: Antallet studenter per faglige årsverk reduseres ved studier som har for stor belastning.  

b. Langsiktig økonomisk planlegging 

UiA har laget prognoser frem mot 2020, sist oppdatert i 2014. Analysen antar 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. 

UH-sektoren har hatt en sterk vekst i studenttall de siste årene. Studentveksten, og økningen i 

søkertall, har vært enda sterkere ved UiA. Premisset om liten vekst i studenttall er usikker. Et mer 

usikkert arbeidsmarked og en økende innvandring kan medføre sterkere søkning til høyere 

utdanning. UiA har økonomisk handlerom tilstrekkelig til å takle en utvikling der studenttallene 

stabiliserer seg. En planlegging av sterkere vekst og utvikling vil kreve ytterligere finansiering via KD 

eller eksterne inntekter. 

Tiltak: UiA skal fortsette arbeidet overfor politiske myndigheter for å sikre en forutsigbar og rimelig 

fordeling av den offentlige finansieringen av høyere utdanning og forskning. 

Mål: UiA skal komme nærmere grunnfinansieringen som de gamle universitetene har. 
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c. Solide fagmiljøer 

KD skriver i Tilstandsrapporten 2015 at det ikke er noen "(…) gitt definisjon av hva som karakteriserer 

robuste fagmiljøer." Noen institusjoner har forsøkt å presisere noen indikatorer som kan peke på et 

"solid" fagmiljø. UiA vurderer styrken i sine fagmiljøer bl.a. ut fra hvorvidt: 

- det er god rekruttering til bachelor-, master- og ph.d.-studier. 

- det er jevn god forskningsinnsats som medfører publisering, internasjonalt samarbeid og 

ekstern finansiering. 

- det er høy formell faglig kompetanse hos de vitenskapelig tilsatte. 

- det er høy kompetanse om og nær kontakt med arbeidslivet i fagmiljøer som i vesentlig grad 

er yrkesrettede. 

- fagmiljøet er lite sårbart for ansattes flyttinger eller avgang (miljøets størrelse og 

alderssammensetting). 

Faglig bærekraft er ett av kriteriene som skal ligge til grunn for vedtak om etablering og nedlegging 

av studier. Krav til fagmiljøene vil variere, avhengig bl.a. av omfang og nivå på studietilbudene 

miljøene skal ha ansvar for, jfr. blant annet NOKUTs studietilsynsforskrift.  

Fagmiljøenes soliditet må vurderes kontinuerlig, og ikke bare i en årlig handlingsplan. Det må bygges 

rutiner og systematikk for å kunne gjøre slike vurderinger, som naturlig vil være en del av 

universitetets kvalitetssystem. Det vil være et ansvar som i første rekke vil ligge til fakultetene å 

forvalte. Oppbyggingen av en slik systematikk vil måtte inngå i UiAs strategiplan for kommende 

periode. 

Tiltak: Det skal bygges opp systematikk for å identifisere og vurdere robustheten i fagmiljøene ved 

UiA.  

Mål: UiA skal ha solide fagmiljøer innenfor alle sine sentrale fag- og utdanningsområder, ikke minst 

"bærebjelkene".  

d. Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

UiA har hatt økning av andelen kvinner i professor- og dosentstillinger siden universitetet ble etablert 

i 2007. I 2007 var 8,9 av 71,8 professorårsverk (professor II inkludert) kvinner, d.v.s. 12,4 %. I 2014 er 

denne andelen vokst til 22,6 %; 26,7 av 118,2 professor-/ dosentårsverk.  Av nesten 50 nye 

professorer og dosenter i denne perioden er altså nesten 20 (d.v.s. 38,4 %) kvinner.  

Det har m.a.o. skjedd en utvikling i retning av mindre ulik kjønnsmessig fordeling av 

professorstillingene, men det går sakte, og med varierende utslag år for år. 

Fra høsten 2015 setter UiA i gang det treårige Balanse-prosjektet ("Økt kjønnsbalanse ved 

Universitetet i Agder") med støtte fra NFR. Ett av målene for programmet er å stimulere til at flere 

kvinner i vitenskapelige stillinger bygger seg opp faglig og søker professorkompetanse. 

Tiltak: Balanse-prosjektet 

KDs styringsparameter 4.2:  
Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH). 
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Mål: Det skal være en større andel kvinner blant professorene og dosentene i 2016 enn det var i 

2014 og 2015, mer enn 25 % kvinner i disse stillingskategoriene.  

e. Andel midlertidig ansatte 

UiA har et lavt antall midlertidige årsverk, sammenliknet med UH-sektoren ellers. I 2014 var 9 % av 

årsverkene i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler- og utrederstillinger, og støttestillinger 

til undervisning og forskning ved UiA midlertidige.  Gjennomsnittsandelen for sektoren var 16 %. I 

undervisnings- og forskerstillinger var andelen enda mindre, 7,3 %, mot 17,8 % i gjennomsnitt for 

sektoren (19,8 % for universitetene). 

Midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler er for en del knyttet til eksternt finansierte 

prosjekter. I 2014 var vel 30 % av de midlertidig ansatte i UH-sektoren knyttet til ekstern finansiering. 

At UiA har lav andel midlertidig ansatte kan derfor i noen grad knyttes til den forholdsvis lave 

andelen ekstern finansiering ved UiA (se pkt. 2a).  

Tiltak: Det er en målsetting å holde andelen midlertidig ansatte lavt. Også ved en økning av eksternt 

finansiert virksomhet bør det (med unntak for ph.d.-stipendiater og postdoc-stillinger) i liten grad 

brukes midlertidige tilsettinger.  

KDS styringsparameter 4.3:  
Andelen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (DBH). 

 

Mål: Andelen midlertidig tilsatte ved UiA holdes på et lavt nivå. Under 12 % av de tilsatte i 

undervisnings- og forskerstillinger (ikke medregnet stipendiater og postdoc-stillinger) i 2016 skal 

være midlertidig tilsatte.

 

5. Andre målsettinger 

KDs øvrige merknader i tilbakemeldingen på årsrapporten for 2014: 

Styringssystem for informasjonssikkerhet skal innføres og rapporteres på innen 1. januar 2016. 

UiA må fortsatt bidra til målsettingen om økt antall lærlinger i UH-sektoren.  

 

Tiltak: Styringssystem for informasjonssikkerhet utvikles i løpet av høsten 2015. UiA øker antallet 

læringer på aktuelle utdanningsområder som IT og kontor/service og vurderer å ta inn lærlinger på 

nye fagområder. 
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Kunnskapsdepartementets styringsparameter 
 

  gj.snitt 
univ. 
2014 

gj.snitt 
UH-
sektor 
2014 

UiA 
2014 

UiA 
mål 
2016 

1.1 Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på 
normert tid (DBH) 

35,8 44,9 47,7 48,5 

1.2 Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på 
normert tid (DBH) 

41,8 43,0 54,1 56,0 

1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år 
(DBH) 

65,2 64,9 62,1 65,0 

1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 
(Studiebarometer) 

*) *) *) *) 

1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 
(Studiebarometer) 

*) *) *) *) 

1.6 Publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH) 1,0 0,8 1,0 1,0 

1.7 Verdien av Horison2020-kontrakter per FoU-årsverk 
(NFR/NIFU) 

**) **) **) **) 

1.8 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av 
totaltallet av studenter (DBH) 

2,7 2,3 3,2 3,4 

2.1 Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt 
år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkinga) 
(annet hvert år) 

**) **) **) **) 

2.2 Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (DBH) **) **) **) **) 

2.3 Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR per faglig 
årsverk (DBH) 

**) **) 111 439  

2.4 Forretningsideer per faglig årsverk (DBH) **) **) 0,016  

2.5 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken) **) **) **) **) 

3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf. måltall 
(DBH): samlet 

***) ***) 682 655 

 ABIOK-utdanningene (opptak annet hvert år): ***) ***) 49/27 25 

 Bioingeniør: ***) ***) 18 20 

 Sykepleier: ***) ***) 193 203 

 Vernepleier: ***) ***) 35 35 

 Barnehagelærer: ***) ***) 148 113 

 Allmennlærer: ***) ***) 218 - 

 GLU1-7: ***) ***) 54 65 

 GLU5-10: ***) ***) 51 43 

 Integrert 5-årig lektorutdanning: ***) ***) - 209 

                                                           
7 Masterstudiene i spesialsykepleie har opptak annet hvert år. Kandidattallene må derfor fordeles per år. KD 
har i sin tilbakemelding på årsrapporten 2014 ikke tatt hensyn til dette, heller ikke at de tidligere 1,5-årige 
videreutdanningene (anestesi, barnesykepleie, intensiv, operasjon) er blitt 2-årige masterutdanninger i 
spesialsykepleie ved UiA. 
8 Siste opptak til allmennlærerutdanningen ved UiA var i 2009, og har derfor ikke fått måltall for 
kandidatproduksjon for 2014. Allmennlærerkandidatene må imidlertid ses i sammenheng med 
kandidatproduksjonen for GLU1-7 og GLU5-10. 
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 PPU og PPU-Y: ***) ***) 108 103 

 Faglærer: ***) ***) 26 28 

4.1 Studiepoeng per faglig årsverk (DBH) 9,8 12,0 15,7 15,0 

4.2 Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH) 25,8 26,5 22,7 > 25,0 

4.3 Andelen midlertidig tilsatte i undervisnings- og 
forskerstillinger (DBH) 

32,3 25,3 10,8 < 12,0 

4.4 (utgår for UiA)     

 

*): 
 

Studiebarometeret oppgir tall på enkeltstudier, ikke samlet eller som snittall for institusjonene. Det antas 
at styringsparametrene vil bli klarere definert. 

**): Tall foreløpig ikke tilgjengelig. 
***): Ikke relevant som gjennomsnittstall. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
9 Første opptak til integrert 5-årig lektorutdanning ved UiA var i 2011, og kandidatene vil være ferdige med 
studiet (tidligst) i 2016. Det må derfor bero på en misforståelse at KD har fastsatt et kandidatmåltall for denne 
utdanningen for 2014. 
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Mål- og tiltakstabell 

   Mål Tiltak 

K
D

s styrin
gs-

p
aram

e
te

r 

Ansvar: innebærer at 
tiltaket vil inngå i 
avdelingens/ enhetens 
virksomhetsplan for 2016 

 

1a Ny ledelse 

 Det skal gjennomføres 
lederopplæring og 
etableres 
mentorordninger for nye i 
lederstillinger. 

styrke samarbeidet mellom ledere på 
alle nivåer 

- Rektor, UD 

 styrke utdannings- og 
forskningsledelsen 

- Fakultetene, Rektor, UD 

 opplæring av nye dekaner og 
instituttledere 
nytt talentprogram  

- PO, SA, FAA, ØA 

 det skal utredes hvordan UiA kan 
arbeide systematisk med utvikling av 
ledertalenter for både vitenskapelige 
og administrative stillinger 

- Fakultetene, PO 

 utvikle virkemidler med særlig vekt 
på utvikling av talentfulle kvinner 
som kan ta lederroller faglig og 
faglig/administrativt 

- Fakultetene, PO 

 

1b Styrking av internasjonaliseringsarbeidet ute og hjemme 

 Den internasjonale 
studentmobiliteten fra/til 
UiA øker. Minst 3,4 % av 
studentene (målt i antall 
utreisende studenter 
våren og høsten 2016, i 
forhold til det totale 
antall studenter) reiser på 
utveksling til utlandet.  
 
Arbeidet med 
internasjonalisering på 
campusene styrkes. 
 
Den internasjonale 
ansattmobiliteten fra/til 
UiA øker. 
 
Andelen fast ansatte og 
antallet gjesteforskere og 
gjestelærere med 
utenlandsk bakgrunn ved 
UiA øker.   
 
Internasjonalisering på 
campus styrkes. 

etablering av ressursgruppe for 
internasjonalisering 

1.8 Rektor, FAA, SA 

 etablering av enhetlig og godt 
mottaksapparat for utenlandske 
ansatte 

Fakultetene, PO 

 bygge sentral database for 
informasjon om mobilitetsordninger, 
stipender, programmer etc. 

Fakultetene, FAA 

 Bedre koordinering på tvers av 
fakultetene når det gjelder 
internasjonale samarbeidspartnere 

Fakultetene, FAA, SA 

 etablering av organisert språkservice  Fakultetene, PULS, FAA 

 fortsette arbeidet med 
internasjonalisering av campus og 
studier, blant annet når det gjelder 
studier og emner som undervises på 
engelsk 

Fakultetene, SA, FAA 

 fortsette arbeidet med prioritering 
av partnerinstitusjoner 

Fakultetene, Rektor, FAA, SA 

 tiltak for økning av mobilitet for 
studenter og ansatte, inkludert 
ph.d.-kandidater 

Fakultetene, FAA, SA 

 utnytte mulighetene i Erasmus+ Fakultetene, FAA, SA 

  



24 
 

1c Bedre sammenheng mellom utdanning og forskning 

 Det skal være god 
sammenheng mellom 
utdanning og forskning, 
tilpasset fagområde og 
nivå på studiene. 
 
(oppdateres etter 
behandling av styresak i 
november) 

Doktorgradsstudenter og 
masterstudenter skal i større grad 
trekkes inn i forskningsgruppene. 
Studenter skal i større grad medvirke 
i UiA-ansattes forskningsarbeid, som 
assistenter og som bidragsytere med 
mer selvstendige bidrag.  

- Fakultetene 

Tilrettelegge for mer systematisk 
bruk av studenter og kandidater som 
undervisnings- og/ eller 
forskningsassistenter. 

Fakultetene, PO, SA, FAA 
 

Utrede muligheter for integrert 
master- og ph.d.-utdanning. 

FAA, SA, PO 

 

1d Utvikle høy kvalitet i utdanningene 

 Økt kvalitet innenfor alle 
kvalitetsområder 
(inntakskvalitet, 
rammekvalitet, 
programkvalitet, 
undervisningskvalitet, 
resultatkvalitet, 
styringskvalitet og 
relevans) skal bedre 
gjennomstrømmingen, 
slik at andelen 
bachelorkandidater som 
gjennomfører på normert 
tid øker til minst 48,5 %, 
andelen 
masterkandidater som 
gjennomfører på normert 
tid øker til minst 56 %.  
 
Faglig tidsbruk, som et 
gjennomsnitt for 
studentene ved UiA, skal 
øke til minst 35 timer per 
uke.  
 
Gjennomsnittlig skår for 
hvordan studentene 
oppfatter studiekvaliteten 
ved UiA i 
Studiebarometer 2015 
skal holde seg på 4,0 eller 
mer. 

styrket studieprogramledelse, 
herunder gjennomgang av 
instruks/mandat for de ulike 
lederrollene og av administrativ 
støtte til faglige ledere. 

1.1, 
1.2, 
1.4 
og 
1.5. 

Fakultetene, viserektor, SA, 
PO 

 systematisk kvalitetsarbeid, bl.a. 
oppfølging av studentevalueringer 

Fakultetene, viserektor, SA 

 Utrede insentiver og andre tiltak for 
god undervisningskvalitet 

Rektorat, fakultetene, SA, 
PULS 

 faglige introduksjonsprogram Fakultetene, Service 

 øke søkningen til utvalgte studie- 
program (særlig master) 

Fakultetene, SA, KA 

 porteføljeutvikling Fakultetene, viserektor, SA  

 forberede endringer i 
lærerutdanningene 

Fakultetene, ALU, SA 

 Vurdere å redusere antall studenter 
per faglig ansatt innen noen 
fagområder der dette kan være en 
kvalitetsmessig utfordring 

Fakultetene, SA 

 Vurdere søknad om nytt SFU 
 
 
 
 
 

Fakultetene, ALU, faglig og 
administrativ ledelse, SA, 
FAA, KA 

 nytt system for ledelsesinformasjon  SA, IT 
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1e Utvikle høy kvalitet i forskerutdanning 

 Ved UiA skal samme 
andel ph.d.-kandidater ha 
gjennomført doktorgrads-
programmene som ved 
gjennomsnittet for 
universitetene ellers 
(d.v.s. nærmere 65 % 
gjennomføring i løpet av 
seks år).  
 
Ved utløpet av 2016 bør 
UiA ha 200 
doktorgradsavtaler og det 
bør være gjennomført 30 
disputaser i løpet av året. 

legge større vekt på inntakskvalitet 1.3 fakultetene, PO 

 gi ph.d.-studentene en god oppstart fakultetene 

 alle nye ph.d.-studenter skal gis 
orientering om bibliotektilbud om 
forskningsstøtte 

UBA 

 integrere stipendiatene faglig og 
fysisk i forskningsgruppene  

fakultetene, Drift 

 vurdere muligheter for deltakelse i 
nasjonale forskerskoler 

Fakultetene, FAA 

 gi gode muligheter for stipendiatene 
å utvikle gode internasjonale 
nettverk, bl.a. vurdere en ordning for 
å støtte ph.d.-kandidater som ønsker 
å reise ut 

Fakultetene, FAA, POA 

 sikre god veiledningskompetanse 
(bl.a. veilederopplæring) 

Fakultetene, FAA 

 aktiv bruk av kvalitetssystemet og 
tett oppfølging gjennom hele 
forløpet 

Fakultetene 

 avslutte doktorgradsavtaler når man 
ser at det er usannsynlig at 
kandidatene gjennomfører 

Fakultetene 

 jobbe med å få flere eksternt 
finansierte stipendiatstillinger fra 
NFR, EU, samarbeid med 
næringslivet og offentlig sektor 

Fakultetene, FAA 

 

1f Utvikle høy kvalitet i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

 Forskningen og 
kunstnerisk 
utviklingsarbeid ved UiA 
skal ha en kvalitet som er 
anerkjent nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
På enkelte områder skal 
forskningen utmerke seg 
gjennom deltakelse i, eller 
ledelse av, sentre for 
fremragende forskning 
eller forskningsdrevet 
innovasjon.  
 
Det skal fortsatt være et 
høyt nivå på forsknings-
publiseringen, i 
gjennomsnitt 1.0 
publikasjonspoeng per 
faglig årsverk.  
 
Det skal tilstrebes 
publisering i de mest 
anerkjente kanaler.  
 

mobilisere for å få fram flere og 
bedre H2020-søknader 

1.7 
og 
2.2 

Fakultetene, FAA, PO, 
rektoratet, KA, økonomi, 
m.fl. 
 

 vurdere insentiver for 
forskningsmiljøer som skriver og 
lykkes med søknader 

Fakultetene, rektoratet, 
FAA, ØA 

 legge til rette til for at vitenskapelige 
ansatte får tid til søknadsskriving 
 

Fakultetene 

 det administrative støtteapparatet 
skal tilpasses behov i ulike faser av 
FoU-prosessene 

Fakultetene, FAA 

 Prosjektteam, som kan gi effektiv 
støtte inn i forskningsprosjekter, fra 
planlegging til formidling 

FAA, ØA, KA, IT, Arkiv, POA 

 rekruttere vitenskapelige ansatte 
med internasjonale kontakter og 
erfaring fra større prosjekter 

Fakultetene, POA 

 Oppmuntre til strategisk 
nettverksbygging, nasjonalt og 
internasjonalt, 

Fakultetene, FAA 

 Videreutvikling av organiseringen i 
forskningsgrupper 

Fakultetene, FAA 

 Videreutvikle og implementere 
rutiner for kvalitetsutvikling av 

Fakultetene, FAA 
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Publiseringen skal øke i 
fagmiljøer som har 
relativt liten publisering i 
dag.  
 
Ekstern inntjening fra NFR 
skal øke fra 2015 til 2016. 

søknader 

 Synliggjør de gode 
forskningsmiljøene 

Fakultetene, KA, FAA 

 Strategisk arbeid mot 
Forskningsrådet for å få flere av de 
vitenskapelige ansatte med i 
programstyrer  

Fakultetene, rektoratet, 
FAA, KA 

 Videreutvikle miljøer som 
konkurrerer i SFF-ordningen og 
andre fremragende senterordninger. 

- Fakultetene, Styret  

 Utvikle bevisst forhold til publisering 
med kvalitet og relevans, i de mest 
anerkjente nasjonale og 
internasjonale kanaler. 

1.6 Fakultetene, FAA, UBA 

 Øke bevissthet for forskningsetiske 
problemstillinger hos alle 
vitenskapelige ansatte og Ph.d.-
kandidater, og videreutvikle 
systematikk for det. 

- Fakultetene, FAA, rektoratet 

 Vurdere hvordan forskningsterminer 
kan brukes mer bevisst på 
institusjonsnivå.  

- rektoratet 

 

2a Økning i inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

 BOA-inntektene skal ha 
25 % relativ økning (som 
andel av inntektene) fra 
2014 til 2016 

Sterkere satsing på eksternt rettet 
virksomhet (se bl.a. pkt. 3a), både 
forskning, utviklingsarbeid og 
utdanningstiltak, herunder EVU. 

2.3 Fakultetene, Rektor, SA, 
FAA, KA, ALU 

 

2b Videre utvikling av samarbeidet med samfunns- og arbeidslivet 

 UiA må ta en tydeligere 
rolle som pådriver for 
innovasjon i regionen.  
 
RSA for UiA må 
oppnevnes, og bl.a. 
involveres i 
strategiarbeidet ved 
universitetet.  
 
Andre samarbeidsarenaer 
opprettholdes og utvikles 
etter konkrete behov 

UiA skal bidra til å kartlegge mulige 
tiltak innenfor kompetansebygging i 
forbindelse med den omfattende 
nedbemanningen som gjennomføres 
av flere store bedrifter i regionen. 
Dette gjennomføres i samarbeid med 
regionens næringsliv og offentlige 
etater 

- Fakultetene, rektor, UU, SA 

 Handlingsplanen for 
Universitetsbyen Kristiansand 
videreutvikles og fornyes for en ny 
periode. 

- Fakultetene, Rektor, UD 

 UiA skal bidra i samarbeidsprosjektet 
Kompetanseregion Kristiansand 
sammen med næringsliv og 
kommune 
 

- Rektor, UD 

 UiA skal arbeide videre med 
prosjektet Utviklingsplan 2020 
Kristiansand kommune, med 
konkrete tiltak for å redusere 
avstand mellom campus og sentrum 
mentalt og fysisk. 
 

- Fakultetene, Rektor, UD 
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 UiA skal delta i den nasjonale 
flyktningedugnaden. Det skal utvikles 
en handlingsplan for UiAs aktiviteter 

- Fakultetene, rektor, UD, SA 

 UiAs samarbeid med arbeids- og 
samfunnsliv videreutvikles, for å 
styrke utdanningsprogrammene, 
forskningen og formidlingens 
relevans for landsdelen og 
samfunnet mer generelt. 

- Fakultetene, Rektor, UD, 
ALU, KA, Service 

 Videreutvikle samarbeid med 
Agderforskning og Teknova og 
vurdere om endringene i 
institusjonslandskapet aktualiserer 
en gjennomgang av UiAs eierforhold 
i de to instituttene 

- Fakultetene, Rektor, UD, 
FAA, ØA 

 

2c Videre satsing på forskningen i MNT- og profesjonsfag 

 Utviklingen av 
forskningsområdene 
innen profesjonsfagene 
skal være betydelig.  
UiA skal ha tre nye 
fagmiljøer som aspirerer 
til å bli fremragende 
senter. 
 
Politisk arbeid for fortsatt 
statstilskudd.  
Regionalt arbeid for 
næringslivsbidrag. 

Styrke forskningen innen 
profesjonsfagene, særlig skole og 
barnehage, helse og velferd 

2.5 Fakultetene, FAA, ALU  

 Videre oppbygging av fagmiljøene og 
forskningsvirksomheten i teknologi, 
matematikk og naturvitenskap10 

- TR, rektoratet 

 Videre bygging av SFI (Offshore 
Mechatronics), SFU (MatRIC) og FME 
(Norcowe) 

- Fakultetene, Rektor, UD, 
FAA 

 Styrking av flere fagmiljøer som kan 
konkurrere om å bli fremragende 
sentre. 

- Fakultetene, FAA, rektoratet 

 Utvikling av Grimstad Innovation lab 
(GIL) 

- Rektor, UD, HI 

 Videre arbeid for realisering av MIL 
("Sørlandslab") 

- Rektor, UD, TR 

 

2 d 

Inn med denne etter styresaken i november 

 

3a God tilgang til fleksible utdanningstilbud 

 UiA skal ha 
utdanningstilbud som er 
tilpasset behovene i 
regionen og ulike 
studentgrupper. 
 

Utvikle utdanningstilbud tilpasset 
behovene for arbeidstakere og 
næringsliv i omstilling, blant annet 
ved å tilby praktisk-pedagogisk 
utdanning i yrkesfag for søkere med 
bakgrunn i MNT-fag. 

3.1 Fakultetene, UD,SA  

                                                           
10 UiA er i forslaget til Statsbudsjett for 2016 tildelt 19 nye stipendiatstillinger, der elleve av stillingene er del av 
tiltakene for omstilling i petroleums- og leverandørindustrien, og skal gjelde for én stipendiatperiode. 
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 UiA skal oppfylle alle 
måltall for 
kandidatproduksjon i 
helse- og 
lærerutdanningene. 
 

Utvikle etter- og 
videreutdanningstilbud for lærere i 
samsvar med bl.a. endrede krav til 
undervisningskompetanse. 

- Fakultetene, SA, ALU  
 

Gå gjennom den interne 
organiseringen og målrette denne 
for å kunne svare systematisk på 
regjeringens satsing på EVU for 
lærere. 

UD, SA, KA, ALU, fakultetene 

 Utarbeide handlingsplan for 
universell utforming og individuell 
tilrettelegging 

- SA, Drift 

 Kartlegge behov for, og iverksette 
tiltak rettet mot flyktninger i 
regionen. 

- Fakultetene, SA 

 

4a Videre utvikling av campusene  

 Begge campuser skal 
videreutvikles for å møte 
framtidige behov for 
bygningsmasse og 
infrastruktur.  

Forventet utvikling av studenttall, 
nye arbeidsformer, antall ansatte og 
forskningsdel av stillingene tas inn i 
arbeidet med ny strategi 2016-2019. 
Må også ses i forhold til 4b og 4c. 

4.1 Fakultetene, Rektor, UD, SA 

 

4b Langsiktig økonomisk planlegging 

 Politisk gjennomslag for 
en finansieringsmodell 
som gir innsyn i kriteriene 
for tildelingene  

Arbeid overfor politiske myndigheter 
for å sikre en forutsigbar og rimelig 
fordeling av den offentlige 
finansieringen 

- Rektor, UD, ØA 

 

4c Bygging av solide fagmiljøer 

 UiA skal ha solide 
fagmiljøer innenfor alle 
sine sentrale fag- og 
utdanningsområder, ikke 
minst "bærebjelkene". 

Det skal bygges opp systematikk for 
å identifisere og vurdere 
robustheten i fagmiljøene ved UiA. 
Må også ses i forhold til 4a og 4b. 

- Fakultetene, SA, FAA, PO 

 Vurdere og iverksette flere tiltak for 
en bedre rekrutteringspolitikk, som 
search-and-find-komiteer, gjøre det 
attraktivt for utenlandske 
vitenskapelige ansatte  å komme til 
UiA. 

- Fakultetene, POA 

 

4d Øke andelen kvinner i dosent- og professorstillinger 

 25 % kvinner i dosent-/ 
professorstillinger  

Bruk av Balanse-programmet 
 

4.2 Fakultetene, PO, FAA  

 

4e Holde andelen midlertidig ansatte lavt 

 Andelen midlertidig 
ansatte skal holdes lavt, 
under 12 %. 

Kritisk holdning til midlertidige 
ansettelser 

4.3 PO 
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5a Risikovurderinger og informasjonssikkerhet 

 Best mulig forberedt til 
kritiske hendelser 

Organisering av kriseberedskap og 
ROS-analyser gjennomgås 

 UD, Drift, IT, PO 

 Styringssystemet for 
informasjonssikkerhet 
klart tidlig i 2016 

Styringssystem for 
informasjonssikkerhet utvikles og 
implementeres 

- UD, Drift, IT 

 

5b Flere lærlinger 

 Flere lærlingplasser i 
2016.  

UiA skal bidra til å øke antallet 
lærlinger i UH-sektoren, og vurdere 
nye tjenesteområder for lærlinger11, 
evt. i samarbeid med Statsbygg og 
Ugland. 

- Service, IT, PO 

 

Forkortelser: 

ALU: 
Drift: 
FAA: 
KA: 
PO: 
PULS: 
SA: 
Service: 
TR: 
UBA: 
UD: 
ØA: 

Avdeling for lærerutdanning 
Driftsavdelingen 
Forskningsadministrativ avdeling 
Kommunikasjonsavdelingen 
Personal- og organisasjonsavdelingen 
Pedagogisk utviklingssenter 
Studieavdelingen 
Servicetorget 
Fakultet for teknologi og realfag 
Universitetsbiblioteket Agder 
Universitetsdirektøren 
Økonomiavdelingen 

 

 

                                                           
11 Høsten 2015 er det 6 lærlingeplasser, men 8 lærlinger ved UiA. Målet er å øke det faste antallet til 10 over en 
toårsperiode . 
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Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

Kommersialisering av forskningsideer 

Forslag til vedtak: 
1. Styret ber Handelshøyskolen/Senter for entreprenørskap om å ivareta en funksjon som 

kommersialiseringskoordinator for UiA. Funksjonen skal benevnes UiA Nyskaping. 

2. UiA Nyskaping skal ha som hovedoppgaver å strukturere idésøk, profesjonalisere prosessen for 

å vurdere kommersialisering av forskningsresultater og forvalte immaterielle rettigheter.  

3. Styret bevilger kr 600.000 til UiA Nyskaping for 2016. Midlene fra styret skal dekke 

oppbygging av UiA Nyskaping, koordinering og felles aktiviteter for ansatte og for studenter 

ved UiA. 

4. UiA Nyskaping skal utarbeide en finansieringsmodell der fakultetene betaler for de direkte 

tjenester deres studenter og ansatte får. UiA Nyskaping må også søke eksterne midler.  

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

Det er en del av universitets samfunnsoppdrag å aktivt bidra til innovasjon og verdiskapning 

basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Kunnskapsdepartementet har som ett av sine styringsparametere Forretningsideer pr faglig 

årsverk. UiA har behov for å systematisere arbeidet med å utvikle forretningsideer og 

tilrettelegge for kommersialisering der det er aktuelt. I 2014 fikk Fakultet for teknologi og 

realfag i oppdrag å ivareta kommersialiseringsfunksjonen inntil videre, og samtidig fremme et 

forslag for universitetsledelsen om en hensiktsmessig organisering. 

 

Dette forslaget foreligger nå i form av denne styresaken, og er et samordnet forslag fra Fakultet 

for teknologi og realfag og Senter for entreprenørskap ved Handelshøyskolen. Her foreslås det 

å opprette en funksjon som kommersialiseringskoordinator for universitetet og legge denne til 

Senter for entreprenørskap. Foreslått benevning av dette er UiA Nyskaping. 

 

Universitetsdirektøren peker på at innovasjon og verdiskapning er en del av fakultetenes 

oppdrag både når det gjelder studentrettet aktivitet og tilrettelegging for ansatte og således bør 

finansieres over fakultetenes budsjett. Det er likevel behov for en felles koordinering av 

virksomheten, med hovedoppgaver å bistå i idésøk, profesjonalisere prosessen for å vurdere 

kommersialisering av forskningsresultater og forvalte de immaterielle rettighetene (IPR – 

Intellectual property rights) som følger med en slik kommersialisering. 
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Saksunderlag 

Bakgrunn 

I sitt møte den 22.09.2011 diskuterte Universitetsstyret hvordan TTO-funksjonen1 best skulle 

ivaretas. Til grunn for denne diskusjonen lå en mulighetsstudie utført av Agderforskning. 

Styret sluttet seg til en anbefaling fra denne studien om å organisere en slik virksomhet i et 

nettverk hvor alle relevante aktører i regionen skulle inviteres inn. Blant disse aktørene er 

inkubatorselskapet Coventure AS (senere fusjonert inn i Innoventus Sør), som er universitetets 

kommersialiseringsaktør i Norges forskningsråds FORNY-program.  

 

I 2012 ble det igangsatt et toårig prøveprosjekt, «Innovation Management» (IMA), i samarbeid 

med de lokale kommersialiseringsaktørene Coventure, Innoventus og Connect Sørlandet. 

Hensikten var å få fram flere forskningsideer og resultater som kan komme til anvendelse via 

kommersialisering (start-ups og lisensiering), industrisamarbeid eller nyskaping i offentlig 

sektor. IMA ble i 2014 evaluert av Oxford Research AS. Hovedanbefalingen var at UiA bør ta 

et sterkere strategisk grep omkring sin kommersialiseringsfunksjon, og at det i fortsettelsen vil 

være mest hensiktsmessig å satse målrettet i en periode på teknologimiljøet i Grimstad, «da 

dette miljøet tidligere har vist evne til å generere både idéer og levekraftige bedrifter». Et slikt 

tilbud måtte imidlertid ikke utelukke idéhavere fra andre fakulteter.  

 

Et samordnet forslag2 

Basert på evalueringen fra Oxford Research fikk Fakultetet for teknologi og realfag i oppdrag å 

ivareta TTO-funksjonen og samtidig fremme et forslag for universitetsledelsen om den videre 

organiseringen. Representanter fra dette fakultetet (Frank Reichert, Rein Terje Torstensen og 

Odd-Jone Linnebo) har hatt flere møter og workshops med representanter for 

Handelshøyskolen ved UiA og spesielt Senter for entreprenørskap (Sigbjørn Sødal, Jan Inge 

Jenssen og Bjørn-Tore Flåten) for å drøfte ulike løsninger som kan ivareta ansvaret for 

kommersialisering av forskningsresultater. I arbeidet er det kartlagt hvordan UiA håndterer 

slike prosesser og identifisert behov og kompetansegap. Det viser seg at det er et mangfold av 

aktiviteter, undervisningstilbud og kompetanse ved alle fakultetene som kan utnyttes bedre. 

Videre er det innhentet erfaringer om hvordan dette håndteres ved andre norske og utenlandske 

universiteter. 

 

Det har i dette arbeidet utkrystallisert seg et tydelig behov for en koordinerende funksjon som 

kan identifisere ideer med potensial for videreutvikling og bidra med klargjøring av 

kompetansebehov i en tidlig fase. Det er behov for en bedre «bestillerkompetanse» overfor 

eksterne tjenesteleverandører. Det finnes et kompetansemiljø ved Senter for entreprenørskap 

som kan bidra både med fagpersoner og dyktige studenter i identifisering av markedsbehov og 

utredning av markedspotensial. Videre finnes det på Fakultet for teknologi og realfag god 

teknisk og produktrelatert forståelse. Sammen kan disse miljøene bidra i arbeidet med å 

verifisere ideene. En koordinator vil kunne være et bindeledd mellom disse miljøene. Det er 

også behov for kjennskap til de ulike aktørene i det regionale innovasjonssystemet, samt TTO-

selskaper og andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. God IPR-kunnskap er også 

en forutsetning for å avklare og unngå konflikter med andre parter og unødig ressursbruk på 

allerede eksisterende løsninger i markedet.  

 

Erfaringer viser at studenter spiller en stadig viktigere rolle i kommersialiseringsprosessene 

ved universitetene. Master i entreprenørskap og NTNU Spark*3 i Trondheim er et eksempel på 

                                                 
1 TTO – Technology transfer office, er blitt en vanlig betegnelse på den funksjonen ved en forskningsinstitusjon 

som ivaretar kommersialisering av forskningsresultater 
2 Forslaget, som er utformet av Bjørn-Tore Flåten og Odd-Jone Linnebo, er innarbeidet i denne saksframstillingen 
3 http://sparkntnu.no/ 



 3 

hvordan studenter bidrar med et økende antall kommersialiseringer – også av idéer fra forskere. 

Det er signalisert at Forskningsrådet vil kanalisere mer av sine finansieringer mot prosjekter 

som involverer studenter. Et eksempel er en nylig ekstra bevilgning på 25 millioner kroner som 

er øremerket stipender til studenter og nyutdannete.4  

 

Forvaltning av IPR 

Erfaringer fra andre institusjoner viser et generelt prinsipp om at rettighetsutnyttelsen skal stå i 

forhold til hvordan forskningen er finansiert og resultatene er skapt. Det er en del av 

universitetets samfunnsoppdrag å gjøre forskningsresultater tilgjengelige for videre forskning 

og at de skal kunne benyttes i undervisningen. Samtidig har universitetet plikt til å sikre seg 

eierskap til forskningsresultatene som er finansiert av den statlige grunnbevilgningen, slik at 

disse kan nyttiggjøres samfunnet i bred forstand. Når det gjelder eventuelle gevinster er det en 

vanlig praksis at forskeren beholder 1/3 av fremtidig netto overskudd og at 2/3 fordeles til 

institusjonen og de som bidrar med kommersialiseringen. 

 

Praksis ved UiA har til nå vært at forskeren og/eller de som bidrar med kommersialisering av 

forskningsresultatene beholder alle rettighetene. Dette har blant annet vært for å motivere og 

stimulere til større idégenerering. Dette er en praksis som bør evalueres parallelt med at UiA 

bygger opp en koordineringsenhet som i større grad kan bidra i hele prosessen fra 

idéinnsamling til kommersialisering. 

 

 

Sammenfatning 

Slik behovet ser ut i dag, vil en nyopprettet funksjon som kommersialiseringskoordinator ha 

følgende arbeidsoppgaver: 

 

 Koordinere og igangsette aktiviteter for bygging av innovasjons- og 

entreprenørskapskultur 

 Koordinere og igangsette kompetansehevingstiltak for ansatte innen IPR og 

entreprenørskap 

 Synliggjøre en rolle i alle fagmiljøer for å fange opp ideer på et tidlig stadium 

 Koordinere og strukturere innhenting og screening av ideer 

 Støtte til innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter blant studenter (UiAStart, 

«UiA Spark*» m. m.) 

 Evaluering og avklaring av IPR 

 Oversikt og kartlegging av intern kompetanse ved UiA 

 Oversikt og kartlegging av ekstern kompetanse og nettverk (Innoventus SØR, 

TTO-miljøer, StartUpLab, etc) 

 Synliggjøring av pågående prosjekter både internt og eksternt 

 Bygge opp et kompetansemiljø bestående av både ansatte og studenter som 

ønsker å være «fødselshjelpere» til kommersialisering av forskningsresultater  

 Koble idéhavere med intern og ekstern kompetanse 

 

 

Universitetsdirektørens vurdering 

Universitetet i Agder deltar aktivt og daglig i det regionale innovasjonssystemet. Denne 

deltakelsen består i hovedsak av at vitenskapelig ansatte og studenter deltar i innovasjon og 

                                                 
4 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=FORNY2020%2FHovedsidemal&cid=1254012347528&

lang=no 
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prosessforbedringer i eksisterende virksomheter, både i privat og i offentlig sektor. I denne 

formen for innovasjon har UiA opparbeidet seg en sterk nasjonal posisjon.  

 

I tillegg til denne formen for innovasjon oppstår det tidvis ideer som kan egne seg for egen 

forretningsutvikling og eventuelt kommersialisering. Det er ikke bare en lovpålagt oppgave, 

men også et ønske, at universitetet gir ansatte og studenter en mulighet til å bringe slike ideer 

videre mot et marked. 

 

Universitetsdirektøren peker på at innovasjon og verdiskapning er en del av fakultetenes 

oppdrag både når det gjelder studentrettet aktivitet og tilrettelegging for ansatte. Det er likevel 

behov for en felles koordinering av virksomheten, med hovedoppgaver å strukturere idésøk, 

profesjonalisere prosessen for å vurdere kommersialisering av forskningsresultater og forvalte 

de immaterielle rettighetene (IPR – Intellectual property rights) som følger med en slik 

kommersialisering. UiA må aktivt ta stilling til hvordan IPR-rettigheter skal forvaltes på 

institusjonsnivå, og det er naturlig å komme tilbake til styret med nærmere beskrivelse av 

denne problemstillingen.  

 

I utviklingen av denne kompetansen er universitetet fortsatt i en oppbyggingsfase. En 

opprettelse av et TTO-selskap krever etter universitetsdirektørens mening langt høyere aktivitet 

enn det er ved UiA i dag, det vurderes derfor som lite formålstjenlig å opprette et eget selskap 

for dette nå. UiA må ha samarbeidsavtaler med slike selskaper og evt andre eksterne 

kompetansemiljøer, som kan bistå våre ansatte og studenter ved behov. Det er da nødvendig 

med intern kompetanse som kan veilede ansatte og studenter i innledende fase videre til 

tjenester fra et eksternt kompetansemiljø. 

 

Senter for entreprenørskap ved Handelshøyskolen har utviklet en verdifull kompetanse og en 

stadig større aktivitet for å hjelpe studenter med å bringe sine ideer mot etablering i et marked. 

Universitetsdirektøren finner det naturlig å utnytte den eksisterende kompetansen til også å ta 

et ansvar for idésøk og tilrettelegging for gode og effektive prosesser når kommersielle ideer 

fra ansatte skal kobles til eksterne kompetansemiljø. I en slik prosess må også IPR ivaretas.  

 

Universitetsdirektøren foreslår å opprette en funksjon som kommersialiseringskoordinator og 

at denne funksjonen legges til det eksisterende Senter for entreprenørskap. I det samordnete 

forslaget foreslås det å kalle denne funksjonen «UiA Nyskaping». Dette kan i så fall være et 

mulig nytt navn på Senter for entreprenørskap for å markere det utvidede mandatet. UiA 

Nyskaping skal betjene studenter og ansatte ved alle fakulteter, og det må legges opp til en 

finansieringsmodell for aktiviteten der fakultetene selv finansierer de tjenester deres studenter 

og ansatte får fra senteret. Universitetsdirektøren har merket seg at Fakultet for teknologi og 

realfag og Handelshøyskolen har samarbeidet godt i forarbeidet til denne saken, og legger til 

grunn at dette samarbeidet fortsetter i utviklingen av UiA Nyskaping. 

 

Universitetsdirektøren foreslår at styret setter av kr 600.000 i budsjettet for 2016 til å dekke 

oppbygging av basisfunksjoner som nettsider og nødvendig avtaleverk, samt sette igang 

koordinerende aktiviteter. Behovene som fremkommer i sammenfatningen i forslaget fra 

Fakultet for teknologi og realfag og Senter for entreprenørskap kan legges til grunn, men 

universitetsdirektøren understreker at det må inngås avtaler med eksterne 

kommersialiseringsaktører når idéer skal markedsvurderes og hjelpes over i en 

kommersialiseringsfase.   

 

Fordeling på lønn, aktivitetsmidler og støtte til evt fellestiltak for studentene (gjennom START 

UiA eller andre) må vurderes av UiA Nyskaping og finansieres innenfor de avsatte midlene i 

denne saken. UiA Nyskaping kan for øvrig skaffe finansiering ved konkrete aktiviteter i 
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fakultetene, og oppfordres til å søke finansiering fra eksterne kilder, både regionalt og 

nasjonalt. I 2016 bør UiA Nyskaping utarbeide en forretningsmodell for sin egen aktivitet som 

er bærekraftig for fremtidig drift. 

 

I 2016 skal det utarbeides en ny strategi for universitetet, etter at den eksisterende utløper i 

2015. Det vil være naturlig å se videre på innovasjon og kommersialisering i strategiarbeidet. 

Universitetsdirektøren tilrår at tildelingen gjøres som en satsing i 2016, og at videreføring av 

denne aktiviteten mer permanent vurderes når strategien foreligger.  
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Universitetets deltagelse i "Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS" 

 

Forslag til vedtak: 
- Styret vedtar at Universitetet i Agder deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS» 

- Styret ber universitetsdirektøren om å sette av 200.000 kr i budsjett for 2016 til internrevisjon 

- Styret ber ____________ om å være kontaktperson mot internrevisjonssjefen 

- Styret vedtar den forelagte revisjonsplanen 

- Styret ber internrevisjonsteamet utarbeide en metodikk for hvordan man skal komme frem til 

forslag til revisjonsplan for fremtiden 

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

 

 

Hva saken gjelder 

Ut fra erfaringer med internrevisjonsprosjektet sammen med HiB, UiN og UiS, samt rundskriv 

fra Finansdepartementet om å vurdere etablering av internrevisjon, har universitetsdirektøren 

konkludert med å anbefale at UiA deltar i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS». UiAs 

størrelse og kompleksitet, samt endret risikobilde (økt digitalisering og økt eksternfinansiert 

virksomhet) er faktorer som støtter opp om denne vurderingen.    

Den foreslåtte løsningen bidrar til å beholde og spre kompetanse i sektoren, samtidig som at 

den er kostnadseffektiv, sammenlignet med andre løsninger. Man skal ikke se bort fra 

eventuelle utfordringer med å gjøre dette i samarbeid med 3 andre virksomheter, men 

universitetsdirektøren mener de positive samarbeidseffektene overskygger dette. Det vil være 

fullt mulig for universitetsstyret å gjør andre vurderinger ved en senere anledning. Ordningen 

skal opp til vurdering minst hvert 4. år.  

Dersom UiA skal delta, må det settes av 200.000 kr i budsjett for 2016, og universitetsstyret 

må oppnevne et av sine styremedlemmer/styreleder til å være kontaktperson mot 

internrevisjonssjefen. 
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Saksunderlag 

Generelt om internrevisjon 

Internrevisjon skal være en systematisk og uavhengig gjennomgang av deler av egen 

virksomhet som har til formål å fastslå om virksomhetsstyringen og tilhørende resultater 

stemmer overens med det som er planlagt, og om disse, samt internkontrollrutiner er effektivt 

gjennomført og er hensiktsmessig for å oppnå målene som er satt. Internrevisjon skal fremme 

og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte bekreftelser, råd og innsikt. 

 

Reglement for Økonomistyring i staten § 14 om internkontroll, stiller krav til at alle enheter 

skal etablere systemer og rutiner som ivaretar internkontroll av virksomheten. Reglementet 

legger vekt på ledelsens ansvar for å etablere en tilfredsstillende internkontroll i virksomheten.  

 

Finansdepartementet har bestemt i rundskriv R-117 (vedlegg 1) at alle statlige virksomheter 

med en årlig omsetning over 300 mill kr, skal vurdere om de skal etablere internrevisjon. Dette 

skal gjøres regelmessig og minst hvert 4. år. Dersom det er endringer i risikobildet eller i 

virksomhetene for øvrig skal en ny vurdering gjøres. Vurderingen skal dokumenteres. 

 

Definisjon av internrevisjon i henhold til the Institute of Internal Auditors (IIA): 

«Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til 

hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.  Den bidrar til at organisasjonen 

oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og 

forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, 

kontroll og governance». 

 

Internkontroll og internrevisjon handler om all vår virksomhet, og eksempler kan være 

prosesser og områder som HMS, personvern, kvalitetssikring, sikkerhet, mislighet, 

rapportering, IT og oppfølging av strategi og styrevedtak mm. 

 

Kort om internrevisjonsprosjektet UiA har vært en del av 

Prosjektet om samarbeid for etablering og gjennomføring av internrevisjon ved virksomheten
e  
Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Nordland (UiN) og  
Høgskolen i Bergen (HiB) ble etablert høsten 2012. Prosjektet har i alt gjennomført tre revisjo
ner. 
 
Tema for revisjonene som er gjennomført presentert i kronologisk rekkefølge: 

 Representasjon og bevertning 

 Anskaffelse/ innkjøp 

 Internkontroll 

Oppstartfasen av prosjektet bar preg av etablering av metodisk rammeverk og etablering av 
nødvendige verktøy til gjennomføringen av selve revisjonene. 
Internrevisjonshåndboken og metodikken ble revidert og oppdatert våren 2015 jf. IIA 
reglementet og føringer fra Norges interne revisorers forening (NIRF). Dette for å få oppdatert 
og justert mal-verket ihht de erfaringer som man har fått gjennom prosjektet. 
 
Prosjektet ble vurdert som vellykket, og man har fått effekter av organisasjonsformen utover 
ren internrevisjon, ved at man har vist til beste praksis på det reviderte området.  
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Arbeidsformen har også vært ressurssparende og sammensetningen skaper også økt 
nøytralitet i arbeidet, i og med at det til enhver tid er med representanter som har 
tilstrekkelig avstand til virksomhetene og tema som er underlagt revisjon. 
Prosjektet har vært organisert med et revisjonsteam bestående av en representant fra hver 
virksomhet, med UiS sin representant om leder for internrevisjonsteamet. I tillegg har det 
vært en styringsgruppe bestående av økonomidirektørene fra de 4 virksomhetene, samt 
Seunn Smith-Tønnessen (UiA) som leder av styringsgruppen (og kontaktpunkt inn mot UHR). 
Samarbeidet mellom virksomhetene har fungert veldig bra. 
 
  
Krav om å vurdere å etablere en internrevisjon 

Innen 1. mai 2016 skal alle virksomheter i UH-sektoren som har samlede utgifter eller samlede 

inntekter over 300 mill. kroner i henhold til siste publiserte årsrapport vurdere om de bør bruke 

internrevisjon. Kravet gjelder for virksomheter som ikke allerede har etablert, eller besluttet å 

etablere, en internrevisjon. 

I vurderingen av behovet for internrevisjon skal følgende vurderingskriterier inngå:  

1. Virksomhetens kompleksitet og størrelse (inklusiv samlede utgifter og inntekter)  

2. Virksomhetens risiko og vesentlighet  

3. Kvaliteten og modenheten på virksomhetens styring og kontroll  

 

Internrevisjonsprosjektet har i fellesskap gjort en slik vurdering for alle de 4 virksomhetene 

som deltar i prosjektet. Denne vurderingen er vedlagt denne styresaken (vedlegg 2). I 

universitets- og høgskolesektoren har virksomhetene egne styrer med helhetlig 

virksomhetsansvar. Målbildet er komplekst og virksomhetsprosessene er preget av stor 

individuell frihet og handlingsrom. Konklusjonene i vurderingene er at virksomhetene er store 

og komplekse, men har en moderat risiko og vesentlighet. Virksomhetene har stort sett god 

kvalitet på styring og kontroll, men mangler i mange sammenhenger system for å se det fulle 

bildet, eller system for oppfølging/læring.  

 

Etablere «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS» 

Ut fra erfaringene fra internrevisjonsprosjektet og ut fra vurderingene gjort etter R-117, 

anbefales det å videreføre samarbeidet og internrevisjonsteamet.  

 

Arbeidsform 

Det foreslås at den praktiske arbeidsformen blir som i prosjektet, men med visse endringer i 

metodikken etter anbefalinger fra UiO og Norske Interne Revisorers Forening (NIRF). Endret 

revisjonshåndbok ligger vedlagt.  

De viktigste endringene går på at internrevisjonen rapporterer til styret, fremfor til direktør. 

Dette gjør at internrevisjonen blir så uavhengig som mulig til virksomheten.  

I tillegg vil medlemmet i revisjonsteamet som arbeider ved den reviderte virksomhet ha en mer 

tilbaketrukket rolle og ikke være signerende part på revisjonsrapporten til den aktuelle 

virksomheten. Dette sikrer ytterligere uavhengighet. 

Revisjonsteamet skal ha en leder, og det blir stilt krav til at denne har en revisorfaglig 

bakgrunn. 

Hvert virksomhetsstyre skal utnevne en kontaktperson som leder for revisjonsteamet kan 

forholde seg til ved evt. behov for avklaringer. Denne kontaktperson kan gjerne, men må ikke, 

være styrets leder. 

Dersom internrevisjonsteamet trenger intern spesialkompetanse til sitt revisjonsarbeid, må 

administrasjonene legge til rette for dette. Slikt arbeid vil bli godtgjort etter avtale med 

internrevisjonssjefen av internrevisjonsteamet. 
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Internrevisjonsteamet vil koordinere sin aktivitet og revisjonsplan med Riksrevisjonen, og 

sørge for god dialog med dem. Det vil være den enkelte virksomhet som evt. sender kopi av 

rapporter fra internrevisjoner til Riksrevisjonen. 

 

Revisjonsplan 

Plan for neste års internrevisjon skal godkjennes av de enkelte virksomhetsstyrene og 

fremlegges derfor i god tid før årsskifte. Det vil være internrevisjonsteamet som utarbeider 

forslag til revisjonsplanen i dialog med virksomhetene. Internrevisjonsteamet bes utarbeide en 

metodikk for hvordan man skal komme frem til forslag til revisjonsplan for fremtiden.  

Det skal i utgangspunktet planlegges to revisjoner per år, dersom det ikke bestemmes annet. 

Dette må også vurderes opp mot økonomiske rammer.  

Den enkelte virksomhet står fritt til å benytte eksterne konsulenter til revisjon av andre områder 

som er særskilte på den enkelte institusjon. 

Revisjonsplanen skal også foreslå mulige områder for fremtidige perioder, slik at de enkelte 

styrene gis mulighet til å gi tilbakemeldinger til revisjonsteamet om mulige tema/retninger. 

Forslag til revisjonsplan og risikovurdering for 2016 følger denne saken (vedlegg 3 og 4) 

 

Økonomi 

«Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS» finansieres ved at virksomhetene deler på 

kostnadene. Forventede kostnader for neste års revisjon må spilles inn i god tid, slik at den 

enkelte virksomhet kan sette av midler i budsjettene.  

Kostnader som i utgangspunktet skal dekkes: 
- Arbeidstimer for internrevisjonsteamet for 2 revisjoner på hver virksomhet 
- Reiseutgifter for internrevisjonsteamet for 2 revisjoner på hver virksomhet 
- Ekstra arbeidstimer for internrevisjonssjefen  
- Evt. kurs for internrevisjonsteamet og reise/litteratur i denne forbindelse. 
- Evt. intern/ekstern bistand i forbindelse med revisjon av områder som krever 

spesialkompetanse 

Styresekretariatet ved virksomheten som har internrevisjonssjefen (pr i dag UiS), vil ha ansvar 

for økonomiforvaltningen i «Internrevisjon for HiB, UiA, UiN og UiS», og vil avregne 

kostnadene mellom virksomhetene ved årets slutt. Satser for arbeidstimer bestemmes av 

sekretariatet. 

Basert på erfaringer fra pilotprosjektet bes virksomhetene å sette av 200.000 kr pr virksomhet 

for 2016.  
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Statsministerens kontor 

 

 

 

 

Nr. Vår ref Dato 
R-117 14/3305 20.05.2015 

 

Internrevisjon i statlige virksomheter 

1.  Innledning 

Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok 2014 (Prop. 1 S for 2013-2014) at en ville 

utrede bruk av internrevisjon i statsforvaltningen. Internrevisjon er en uavhengig, 

objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og 

forbedre organisasjonens drift. Dersom statlige virksomheter bruker internrevisjon, 

inngår denne som en del av virksomhetens system for styring og kontroll, jf. krav til 

virksomhetenes interne styring i bestemmelser om økonomistyring i staten 

(«bestemmelsene») kap. 2.  

 

En arbeidsgruppe som Finansdepartementet opprettet for å utrede spørsmålet, leverte 

sin rapport i juni 2014. Rapporten har vært på høring, og det er mottatt uttalelser fra 

departementene og underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Norges Interne 

Revisorers Forening og Den norske Revisorforening.  

 

På dette grunnlaget fastsetter Finansdepartementet i det foreliggende rundskrivet 

retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter. Formålet med de nye kravene 

er å etablere mer forutsigbare rammer for internrevisjon i staten og tilrettelegge for økt 

bruk av internrevisjon, i hovedsak basert på den enkelte virksomhets vurdering av eget 

behov. Retningslinjene i rundskrivet gjelder fra 1. juni 2015, med en tilpasningsperiode 

fram til 1. mai 2016, jf. omtale i punkt 7. 

 

2.  Rundskrivets innhold 

Rundskrivet inneholder retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter. Det 

stilles krav om at alle virksomheter med samlede utgifter eller samlede inntekter over 

300 mill. kroner, skal vurdere om de bør bruke internrevisjon (jf. punkt 4). Dette gjelder 

for virksomheter som ikke allerede har etablert, eller besluttet å etablere, en 
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internrevisjon. Det stilles i tillegg krav til innrettingen av internrevisjoner i statlige 

virksomheter (jf. punkt 5). Disse kravene skal ivaretas av alle virksomheter som har 

etablert eller velger å etablere internrevisjon. 

 

3. Virkeområde 

Rundskrivet gjelder for alle statlige forvaltningsorganer, jf. reglement for 

økonomistyring i staten § 2. Kravene i punkt 4 i rundskrivet gjelder ikke for 

departementene.  

 

Forvaltningsorganer omfatter ordinære statlige forvaltningsorganer 

(“bruttobudsjetterte virksomheter”), forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til 

bruttoføring utenfor statsbudsjettet (“nettobudsjetterte virksomheter”) og statens 

forvaltningsbedrifter. Disse er i rundskrivet kalt virksomheter. 

 

4. Krav om å vurdere bruk av internrevisjon 

Virksomhetens ledelse har ansvaret for at systemer og rutiner i virksomheten er 

tilpasset risiko og vesentlighet, jf. bestemmelsene pkt. 2.2. Bruk av internrevisjon er ett 

mulig tiltak i en slik tilpasning.  

 

Alle virksomheter som har samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. 

kroner i henhold til siste publiserte årsrapport
1
, skal vurdere om de bør bruke 

internrevisjon. Kravet gjelder for virksomheter som ikke allerede har etablert, eller 

besluttet å etablere, en internrevisjon.  

 

Vurderingen av om virksomheten bør bruke internrevisjon, skal gjøres regelmessig og 

minst hvert fjerde år. Ved vesentlige endringer i risikobildet eller i virksomheten for 

øvrig, skal en ny vurdering gjøres. Vurderingen skal dokumenteres.  

 

I vurderingen av behovet for internrevisjon skal følgende vurderingskriterier inngå: 

1. Virksomhetens kompleksitet og størrelse (inklusiv samlede utgifter og 

inntekter)  

2. Virksomhetens risiko og vesentlighet 

3. Kvaliteten og modenheten på virksomhetens styring og kontroll 

 

Virksomheten skal vurdere nytten og fordelene som etablering av en internrevisjon gir, 

opp mot kostnadene ved tiltaket.  

 

Virksomhetslederen har myndighet til å bestemme om virksomheten skal bruke 

internrevisjon, med mindre overordnet departement har gitt andre instrukser.  

 

                                                 
1 Bruttobudsjetterte virksomheter og statens forvaltningsbedrifter skal ta utgangspunkt i årsregnskapets 

oppstilling av bevilgningsrapporteringen. Nettobudsjetterte virksomheter skal ta utgangspunkt i 

årsregnskapets oppstilling av virksomhetsregnskapet.  
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Virksomhetens vurdering av bruk av internrevisjon skal sendes overordnet 

departement til orientering, med kopi til Riksrevisjonen og til Direktoratet for 

økonomistyring som forvalter av kravene i rundskrivet, jf. punkt 6. 

 

5. Krav til innretting av internrevisjoner i statlige virksomheter 

 

5.1 Organisering 

Internrevisjonen skal organisatorisk være knyttet til og rapportere til 

virksomhetslederen, eller eventuelt til styret i virksomheter med dette. Plasseringen 

skal sikre internrevisjonens uavhengighet fra nivåene under virksomhetslederen og fra 

de områdene og prosessene som skal revideres.  

 

I virksomheter med et styre, skal overordnet departement klargjøre de innbyrdes 

forholdene mellom departementet, styret og virksomhetslederen, jf. bestemmelsene 

pkt. 1.2. I departementets instruks til virksomheten skal fordeling av myndighet og 

ansvar beskrives. Der det i rundskrivet er brukt “virksomhetslederen”, vil det kunne 

gjelde både virksomhetslederen og et eventuelt styre, avhengig av departementets 

instruks til virksomheten.  

 

Internrevisjonens mandat skal være fastsatt i instruks fra virksomhetslederen, med 

mindre overordnet departement fastsetter internrevisjonsinstruksen. 

Internrevisjonsinstruksen skal legge til rette for funksjonens uavhengighet og avklare 

ansvar og myndighet.  

 

Internrevisjonen skal ledes av en internrevisjonssjef.  

 

Virksomhetslederen har innenfor rammene i dette rundskrivet og eventuelle instrukser 

fra overordnet departement, myndighet til å bestemme hvordan internrevisjonen skal 

organiseres. 

 

5.2 Kompetanse og revisjonsplaner 

Den samlede internrevisjonsfunksjonen må inneha nødvendig kompetanse og ressurser 

for å kunne oppfylle sitt formål og ivareta sin rolle. Virksomheten skal sørge for at 

funksjonen og dens tjenester periodisk blir evaluert.  

 

Virksomhetslederen skal gi internrevisjonssjefen faglig frihet, som understøtter den 

faglige uavhengigheten.  

 

Internrevisjonen skal ha hele virksomheten som sitt virkeområde. Internrevisjonssjefen 

har ansvaret for å utarbeide en årlig risikobasert revisjonsplan med prioriteringene til 

internrevisjonens arbeid i samsvar med virksomhetens mål. Revisjonsplanen skal 

godkjennes av virksomhetslederen. Internrevisjonssjefen har også ansvaret for å 

utarbeide en årlig rapport om internrevisjonens virksomhet. 
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5.3 Bruk av anerkjente standarder 

Internrevisjon i statlige virksomheter skal basere seg på anerkjente standarder. Hvilke 

standarder som virksomheten velger å følge, skal omtales i internrevisjonsinstruksen.  

 

IIA-standardene (fastsatt av The Institute of Internal Auditors) regnes i denne 

sammenheng som anerkjente standarder. Også andre anerkjente standarder kan 

brukes dersom de vurderes som mer hensiktsmessige. Begrunnelse for eventuelt valg 

av andre standarder skal fremgå av internrevisjonsinstruksen.  

 

Praksis for internrevisjonen skal, uavhengig av valgt standard, være i samsvar med 

retningslinjene i dette rundskrivet. 

 

5.4 Informasjon fra virksomheten 

Hvilke planer og rapporter fra internrevisjonen som departementet ønsker tilgang til, 

avklares i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. 

Virksomhetslederen har ansvaret for at departementet får tilgang til de ønskede 

planene og rapportene.  

 

Virksomhetslederen har videre ansvaret for at årlig revisjonsplan, årlig rapport om 

internrevisjonens virksomhet og enkeltrapporter fra internrevisjonen gjøres tilgjengelig 

for Riksrevisjonen. 

 

6. Forvaltning 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte 

kravene i dette rundskrivet om internrevisjon i statlige virksomheter.  

 

Veiledningsmateriell er tilgjengelig på nettsidene til DFØ (www.dfo.no).  

 

7. Ikrafttredelse  

Dette rundskrivet gjelder fra 1. juni 2015. Virksomheter som er omfattet av kravet i 

punkt 4 om å vurdere bruk av internrevisjon, skal gjennomføre en første vurdering 

innen 1. mai 2016. Virksomheter som har etablert eller er i ferd med å etablere 

internrevisjon på tidspunktet rundskrivet trer i kraft, skal innen samme frist ha tilpasset 

seg kravene i punkt 5 til innretting av internrevisjoner. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astri Tverstøl e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Knut Klepsvik 

avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Kopi:  

Stortingets administrasjon 

Riksrevisjonen 

Direktoratet for økonomistyring 
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Vurdering av behovet for en internrevisjonsfunksjon ved UiS, NU, HiB og UiA 

Størrelse Medium Stor Svært 
stor 

Vurdering/ 
Kommentar 

Budsjett 
 
Tall for samlede utgifter (kostnader) eller inntekter i siste 
årsrapport. 
 
Bruttobudsjetterte virksomheter tar utgangspunkt i oppstilling av 
bevilgningsrapporteringen. 
Nettobudsjetterte virksomheter tar utgangpunkt i oppstilling av 
virksomhetsregnskapet. 

 

300 mill. kr–1 
mrd. kr 

1–10 mrd. 
Kr 

Over 10 
mrd. kr 

Alle virksomhetene i samarbeidet vil 
frå 2016 ha budsjetter som ligger 
mellom 1 og 1,5 mrd kr.  

Antall årsverk i siste årsrapport 
 

0–500 årsvek 500–2000  
årsverk 

Over 2000  
årsverk 

Alle virksomhetene i samarbeidet vil ha 
mellom 1000 og 1500 årsverk 

Transaksjonsvolum 
 
Et representativt volumtall fra siste årsrapport del II «Introduksjon 
til virksomheten og hovedtall». Volumtall kan for eksempel være 
antall brukere av en tjeneste, antall vedtak, søknader mv.  
 
Virksomheten må velge det volumtallet som synliggjør størrelse, 
og deretter vurdere om virksomheten har medium, stort, eller 
svært stort volum. 
 

 Høy  Det er naturlig å måle 
virksomhetene ut fra omsetning, 
ansatte og studenter. 
 
Virksomhetene har studenttall 
mellom 8000 og 12000 
studenter. 

Balanse 0–1 mrd.  1–10 mrd. Over 10 

mrd. 
Ingen av virksomhetene er 

selvforvaltende, og har derfor 

begrenset størrelse på 
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balansene. Disse ligger mellom 

0,5 og 1 mrd kr 

Kompleksitet Lav/ 
moderat 

Høy Svært 
høy 

Vurdering/kommentar 

Spenn i oppgaveportefølje  Høy  Virksomhetenes hovedoppgaver 

begrenser seg til utdanning, 

forskning og formidling. 

Virksomhetenes størrelse og 

bredde tilsier at det likevel er 

stort spenn i oppgavene. 

Geografisk spredning / antall lokasjoner og 

styringsnivå eller styringslinjer 

 Høy  Alle virksomhetene har flere 

lokasjoner. UiS og UiN vil etter 

fusjoner ha større geografisk 

spredning enn de andre 

virksomhetene. Virksomhetene 

har flere styringsnivåer og blir 

oppfattet som komplekse 

organisasjoner 

Grad av kompliserte vurderinger eller beregninger 

knyttet til produkter eller tjenester  

Moderat   Innenfor studie, forskning og 

administrasjon er de store 

mengdene preget av enkel 

saksbehandling, men på alle 
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områder er det enkeltsaker som 

er svært kompliserte. 

Grad av kvalitetskrav knyttet til tjenester og produkter  Høy  Innenfor alle områder er det 

store kvalitetskrav. Dette gjelder 

spesielt studie og forskning. 

Grad av kompleksitet i IKT-systemer, eksempelvis 

integrerte IKT-systemer internt eller med eksterne 

 Høy  IKT-systemer er i hovedsak 

eksternt utviklet, men mange av 

systemene er avhengige av 

hverandre (autoritative kilder 

mm).  

Grad av påvirkning fra og endringer i eksterne 

rammebetingelser (EU, EØS, markeder, politisk uro 

mv.) 

Middels   Hovedrammebetingelsene 

settes av KD, og påvirkes i liten 

grad av eksterne. 

Enkeltområder er særlig utsatt 

for påvirkning fra markeder 

Underlagt komplekst regelverk (nasjonalt eller 

internasjonalt) 

 Høy  Hovedaktivitetene er underlagt 

regelverk av begrenset 

kompleksitet. Virksomhetenes 

eksterne aktivitet er underlagt 

komplekse regelverk (MVA, 

Statsstøtte, F-07-13) 
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Risiko Lav/ 
moderat 

Høy Svært 
høy 

Vurdering/kommentar 

Grad av produkter eller tjenester med høy risiko for 

misligheter (kunder eller medarbeidere) 

Moderat   De store mengdene produkter 

og tjenester har begrenset risiko 

for misligheter. Innenfor enkelte 

deler av virksomhetene vil 

risikoen være høy. 

Grad av skjønnsmessige vurderinger   Svært 

høy 

Innenfor hele virksomheten er 

det stor grad av skjønnsmessige 

vurderinger 

Grad av avhengighet og samhandling med andre 

statlige virksomheter for leveranser av produkter eller 

tjenester 

Moderat   Det er spesielt innenfor 

forskningsprosjekter og IKT-

systemer det er stor grad av 

samhandling 

Grad av store investeringer  Moderat   Virksomhetene er ikke 

selvforvaltende, og store 

investeringer knyttes i hovedsak 

til inventar og utstyr 

Grad av sikringsverdig informasjon og eller objekter Moderat   Få sikringsverdige objekter. 

Noen forskningsprosjekter som 
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inneholder personsensitive eller 

forretningssensitive data.  

Grad av transaksjonsvolum eller aktiviteter  
antall inn- eller utbetalinger fra eller til virksomheten i forhold til 

økt risiko for bevisste eller ubevisste menneskelige eller 

automatiserte feil eller svikt 

 

 Høy  Virksomhetene har et høyt antall 

transaksjoner, både innenfor 

økonomi og studentdata 

Vesentlighet  Lav/ 
moderat 

Høy Svært 
høy 

Vurdering/kommentar 

Tilskuddsordninger av en viss størrelse Lav   Virksomhetene har begrenset 

ansvar for tilskuddsordninger 

Håndtering av EU/EØS-midler Moderat   Virksomhetene håndterer EU-

midler på forskningsprosjekter 

og studentutveksling. Dette er 

begrenset, men setter store krav 

til kvalitet 

Vedtak med store konsekvenser for  

o enkeltindivider og grupper av brukere  

o mange brukere 

 Høy  Forskningsarbeidet kan få store 

konsekvenser for videre 

vurderinger. Opptakprosessen 
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o utsatte brukere rundt enkeltstudenter har stor 

betydning for den enkelte. 

Produksjon av samfunnskritiske produkter eller 

tjenester1  

Lav   På kort sikt er virksomhetenes 

aktivitet ikke samfunnskritisk 

Grad av tjenester knyttet til beredskap  Lav   Ansvaret er kun knyttet til intern 

beredskap 

Grad av politisk oppmerksomhet knyttet til produkter 

eller tjenester  

 Høy  Det er stor politisk 

oppmerksomhet knyttet til 

virksomhetenes aktiviteter 

                                                 
1 Rapport «Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet risikostyring.» Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap definerer åtte 
kritiske samfunnsfunksjoner: varmeforsyning, matforsyning, vannforsyning, nasjonal sikkerhet, lov og orden, liv og helse, kriseledelse og finansiell trygghet. 
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Samlet vurdering av virksomhetens størrelse, 
kompleksitet, risiko og vesentlighet 

Virksomhetene er store og komplekse, men har en moderat risiko og 

vesentlighet.  

 

 

 

  



Vedlegg til veiledningen Trenger vi en internrevisjon? (http://pub.dfo.no/) 

 

Side 8 av 10  Utgitt av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) mai 2015 

Hovedspørsmål 2: Hvordan er modenheten og kvaliteten på virksomhetens styring og kontroll?  

Spørsmål Ja Nei Vurdering/kommentar 

Oppnår virksomheten i stor grad fastsatte mål og resultatkrav? Ja  De tallfestede kravene oppnås i stor grad 

Har virksomheten et godt opplegg for å identifisere, vurdere, 

håndtere og følge opp risiko  

 på virksomhetsnivå?  

 på lavere og operativt nivå (vesentlige områder eller 

prosesser)? 

 Nei De enkelte virksomhetene har opplegg rundt risiko 

på både høyt og lavt nivå, men ingen har samlede 

opplegg for akkumulering av risiko mv.  

Har virksomheten etablert styrende dokumenter for alle 

vesentlige områder som tydeliggjør 

 hvem som har ansvaret for hva? 

 hvordan risikoutsatte og vesentlige oppgaver skal 

gjennomføres? 

 Nei Det finnes styrende dokumenter for de fleste 

områder, en enkelte områder er ikke på plass og 

alle virksomhetene har ikke hatt en systematisk 

gjennomgang 

Har virksomheten god nok dokumentasjon av gjennomførte 

kontrollhandlinger? 

 Nei Det er god nok dokumentasjon på flere områder, 

men ikke alle. 

Har virksomheten god oppfølging av etterlevelse av interne 

styrende dokumenter og eksterne lover og regler, og klarer 

Ja  Virksomhetene har stort sett god oppfølging, men 

flere mangler å sette dette i system, samt og 

systematisk sette oppfølgingen/læringen i system 
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man å benytte resultatene fra oppfølgingen til læring og 

forbedring? 

Har virksomheten gode IKT-systemer som understøtter 

oppgaveløsningen? 

 Hvordan opplever brukerne og de ansatte dette?  

Ja  Behov for ytterligere digitalisering og 

produktivitetsforbedringer. Enkelte 

prosesser/systemer har stort potensiale for 

forbedringer. 

Er det etablert et hensiktsmessig opplegg for informasjon og 

kommunikasjon tilpasset virksomhetens organisering og 

behov? 

 Hvordan oppleves dette av brukerne og de ansatte? 

   

Er styringsinformasjonen relevant, tilstrekkelig, pålitelig og 

rettidig? 

Ja  Alle virksomhetene har spesielt 

forbedringsmuligheter på formidling av 

styringsinformasjon. Det er komplekse data som 

skal formidles og dette vanskeliggjør 

formidlingsprosessen 

Er det godt samsvar mellom kompetanse og roller, ansvar og 

myndighet? 

Ja  Dette er stort sett godt definert på virksomhetene 
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Har virksomheten en kultur og holdninger som gjenspeiler 

fastsatte etiske verdier? 

Ja  Stort sett, men i store organisasjoner kan det 

oppstå subkulturer som ikke har de samme 

holdningene som resten av organsisasjonen. 

Fanger virksomhetens etablerte styrings- og kontrollsystemer 

opp feil og mangler før virksomheten blir gjort oppmerksom på 

feil og mangler av departement eller etter eksterne 

gjennomganger (RR, tilsyn, evalueringer mv.)? 

Ja  Stort sett har virksomhetene lite kommentarer fra 

departement og tilsyn. Men i enkeltsaker kommer 

det tilbakemeldinger, og virksomhetene tar dette 

med i videre arbeid. 

Samlet vurdering av kvaliteten og modenheten på styring 

og kontroll 

 

Virksomhetene har stort sett god kvalitet på styring og kontroll, 

men mangler i mange sammenhenger system for å se det fulle 

bildet, eller system for oppfølging/læring.  

 

 

 

 

 

 



Utarbeidet i samarbeid mellom



REVISJONSPLAN 2016 Internrevisjonen – UHIRE 

 

Tidligere revisjonstema for internrevisjonen som har blitt revidert: 

1. Anskaffelse/innkjøp 

2. Representasjon og bevertning (forhøyet sats) 

3. Internkontroll og dokumentasjon av denne (overordnet nivå) 

Rapporter er tilgjengelige på forespørsel. 

Internrevisjonens funksjon 

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å 

tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine 

målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre 

effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, styring og 

kontroll og governance. 

 

Risikovurdering 

I tråd med internrevisjonsmetodikken har internrevisjonen gjennomført en risikovurdering som 

grunnlag for utarbeidelse av revisjonsplanen for 2016 (se vedlegg risikovurdering). Risikoanalysen 

har hatt til hensikt å identifisere områder som kan ha en risiko for virksomhetene og der 

internrevisjonen kan bidra til å bekrefte eller avkrefte om kontrolltiltakene er gode, samt områder 

der internrevisjonen kan være mest effektiv og gi størst verdi og ikke overlapper med annet 

revisjonsarbeid fra Riksrevisjonen.  

 

Revisjonsprosjektene har ikke nødvendigvis blitt valgt ut fordi de representerer høyest risiko for 

virksomhetene, men snarere en kombinasjonen av risiko og verdipotensialet internrevisjonen kan ha 

for virksomhetene samlet sett. 

Revisjonsplanen følger kalenderåret 2016. For påfølgende år vil det bli utført en justering av 

risikovurdering som grunnlag for 2017 planen. 

Forslag til revisjonstema - revisjonsplan for 2016:  

Nedenfor er internrevisjonens forslag til internrevisjonsplan for 2016 med beskrivelse av planlagte 

internrevisjonsprosjekter i perioden. Planen skal godkjennes av styret. I tråd med tidligere års 

praksis er vårt forslag oversendt Universitetsdirektør som underlag til aktuell styresak. 

Nedenfor følger en beskrivelse av revisjonsprosjektene som inngår i revisjonsplanen. Disse er 

gjennomgått og diskutert av internrevisjonen. I forbindelse med oppstart av de enkelte 

revisjonsprosjektene vil det i tillegg bli utarbeidet egne planleggingsmemo som gir en detaljert 

oversikt over omfang og gjennomføring av de to endelige valgte tema for revisjon i 2016. Dette 

utføres når tema for revisjon 2016 er vedtatt av styrene. 

Internrevisjonen anbefaler at følgende to internrevisjonsprosjekter vedtas som revisjonstema og blir 

gjennomført i 2016: 

1. Reiseregninger med kontroll av tilhørende prosesser 

Kontroll opp mot reiseregulativene og bruk av rammeavtaler i virksomhetene. 

 

2. Behandling og oppbevaring av personopplysninger 

Våre virksomheter behandler en rekke sensitive personopplysninger, blant annet i forbindelse med 
forskningsprosjekter. Alle virksomhetene har nok hver for seg utarbeidet retningslinjer for 
behandling og oppbevaring av personopplysninger og har hatt fokus på opplæring, bevisstgjøring og 
avvikshåndtering. Brudd på personopplysningsloven vil kunne medføre bøter samt tap av renomme 
for virksomhetene. 
 



Internrevisjonen anbefaler at det gjennomføres et prosjekt med fokus på å kartlegge og vurdere om 
det er etablert tilstrekkelige rutiner for behandling og oppbevaring av sensitive personopplysninger. 
Internrevisjonen vil da også teste etterlevelse av disse gjennom stikkprøver. 
 
 
Forslag til tema for fremtidige revisjoner: 
 

 Kvalitetssystem for utdanning 
 

 Sidegjøremål og roller i næringslivet 

Det er vanlig i UH-sektoren at vitenskapelig ansatte innehar sidegjøremål (bierverv) og roller i andre 

virksomheter som i næringsliv, i organisasjoner og i offentlig virksomhet. Riksrevisjonen har 

tidligere omtalt forholdet i dokument 1 og viser til at det i enkelte tilfeller er mangelfulle rutiner og 

åpenhet rundt dette på de institusjoner som har vært revidert på dette området.  

Internrevisjonen ønsker å gjennomføre et prosjekt med fokus på å se på i hvilken grad fakulteter og 

institutter etterlever lover og regler samt virksomhetenes egne interne retningslinjer som foreligger 

på området. 

 
 Sammenhengene mellom oppfølging av strategi- og handlingsplaner 

 
Internrevisjonen anbefaler at det gjennomføres et prosjekt med fokus på å kartlegge og vurdere 
sammenhengene mellom oppfølging av strategi- og handlingsplaner. (Mangel på sammenheng 
mellom prosesser og plandokument - HMS som også kan vurderes i forhold til punktet overfor) 

 
 Økonomisk oppfølging av eksternt finansierte prosjekter 

 
 HMS-området 

 
 



Risikovurdering 2016 – Internrevisjonsenheten U-HIRE 

Mål: Internrevisjonen ved UiS, UiN, UiA og HiB tilstreber til enhver tid å følge IIA standardene: Internrevisjonen tilstreber å gi bekreftelser 
på virksomhetenes prosesser for governance, risikostyring og kontroll for å hjelpe virksomhetene å nå sine strategiske-, 
operasjonelle-, finansielle- og etterlevelsesmål. Internrevisjonen tilstreber videre å være en pådriver for å forbedre virksomhetenes 
hensiktsmessighet og effektivitet ved at den gir innsikt og anbefalinger basert på analyser og vurderinger av informasjon og 
forretningsprosesser. Gjennom sin integritet og ansvarlighet gir internrevisjonen verdi til de styrende organer og toppledelsen ved at 
den er en objektiv kilde til uavhengige anbefalinger. 

Ev.delmål:   1) Sikring av etterlevelse av myndighetskrav 
2) Sikre at det er tiltak mot bestikkelser og korrupsjon i virksomheten 
3) Sikre at det ikke skjer uheldige tredjepartsrelasjoner 
4) Sikre den strategiske tilpasningen 
5) Internrevisjonsgruppen i seg selv (iboende risiko) 

Kritiske 
suksess-
faktorer 

Gjennom sin integritet og ansvarlighet gir internrevisjonen verdi til de styrende organer og toppledelsen ved at den får mulighet til å 
opptre som en objektiv kilde til uavhengige anbefalinger. 

# 
Identifisere risiko 

(trusler) 

Risikovurdering  
Risikoreduserende tiltak 

(redusere konsekvens og/eller 
sannsynlighet) 

Sannsynlighet 
(Usikkerhet) 

L, M og S 

Konsekvens 
(Hva står på spill) 

L, M og  S 

Akseptabelt 
Risikonivå 
L, M og S 

Foreliggende 
risikonivå 

1) Internrevisjonen 
avdekker direkte brudd 
på gjeldende 
lover/regelverk gjennom 
revisjonen. 

 
M 

 
M-S 

 
L-M 

 
M 

Hvordan kan internrevisjonen bistå: 
- Lage en oversikt over 

myndighetsorganer og -krav 
som påvirker virksomhetene. 

- Evaluere virksomhetenes 
respons til eventuelle 
nevneverdige tilfeller av 
manglende etterlevelse. 

- Sørge for at 
opplæringsprogrammer i 
compliance som tilbys til 
medarbeidere og andre 
interessenter er egnet for 
rollen. 

       



2) Internrevisjonen ser 
viktigheten av å holde 
høyt fokus på, samt 
søke å identifisere 
risikoer som oppstår i 
forbindelse med 
myndighetskrav og 
compliance, så som den 
som introduseres ved 
interaksjon mellom 
tredjeparter. 

 
L-M 

 
S 

 
L 

 
L-M 

- Internrevisjonen kan 
gjennomføre en vurdering av 
virksomhetens eksisterende 
prosedyrer mot bestikkelser 
og korrupsjon i forhold til 
ledende praksis i veiledning 
for myndighetskrav. 

- Sikre at utformingen og den 
driftsmessige effektiviteten til 
virksomhetenes relevante 
kontroller for forebyggelse 
og oppdagelse er god. 

- Forbedre internrevisjonens 
prosedyrer mot bestikkelser 
og korrupsjon i sine 
eksisterende/planlagte 
revisjoner og 
oppsynsaktiviteter overfor 
tredjeparter. 

3) Internrevisjonen ser 
risiko knyttet til 
tredjepartsrelasjoner mht 
motivet for å øke egen 
produktivitet og 
effektivitet.  
Virksomheter kan 
komme til å basere seg i 
stadig større grad på 
tredjeparter for å utføre 
viktige 
forretningsfunksjoner. 
Men bruk av tredjeparter 
kan eksponere 
virksomhetene for nye 
risikoer og potensielle 

 
M 

 
       M-S 

 
      L-M 

 
        L-M 

- Evaluere 
kontraktsforvaltningsprosess
er som brukes av ledelsen 
for å holde oversikt over 
tredjepartsrelasjoner 

- Overvåke utviklinger i 
myndighetskrav relatert til 
tredjeparter. 
 



 

feil som kan føre til 
bøter, søksmål og 
omdømmeskade. 

4) Internrevisjonen ser 
risiko knyttet til det å 
sikre at internrevisjonen 
er samstemt med 
selskapets strategiske 
prioriteringer og forblir 
relevant i lys av 
organisatorisk og annen 
endring. 

 
 
         M 

 
 
         M 

 
 
       L-M 

 
 
         M 

- Sørge for at ressurser blir 
allokert til virksomhetenes 
viktigste målsettinger og 
initiativer. 

- Fastslå hvordan 
virksomheten vurderer risiko 
relatert til større strategiske 
initiativer og hvordan det 
håndterer endring relatert til 
de initiativene. 

- Sørge for at internrevisjonen 
er godt tilpasset selskapets 
strategi. 

5) Internrevisjonen ser 
egen sårbarhet ifbm 
fravær av gruppens 
deltakere. 

 
         L 

 
        L-M 

 
       L-M 

 
       L-M 
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Avdeling for lærerutdanning 46 076 300                                  

Fellesadministrasjonen 186 704 256                                 
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Styret inkl. strategiske avsetninger 53 359 000                                  

Ledelsen, rektor, direktør 47 540 963                                  

Sum styret/ledelsen 100 899 963                                 

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 210 282 662                                 

Ufordelt 6 646 013                                    

Sum budsjettansvarsområdene 1 204 718 693                              

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Internfordeling 2016 

 

Forslag til vedtak: 
1. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2016 for budsjettansvarsområdene:  

 

Inkludert i rammene er strategiske tildelinger, investeringer og særkostnadstildelinger. 

Spesifikasjon framkommer av tabellvedlegget.  

 

Styret gir de enkelte budsjettansvarsområdene fullmakt til å disponere de tildelte rammene iht. 

disposisjonsreglementet og tildelingsbrevet som vil bli sendt budsjettansvarsområdene før 
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budsjettårets start. Styret ber budsjettansvarsområdene ved disponeringen ta spesielt hensyn til 

framtidige budsjettmessige forhold, forventet regnskapsresultat for 2015 og estimerte 

undervisnings- og forskningsresultater i 2015. 

 

2. Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2016:  

 

 
 

3. Styret vedtar avsetninger i samsvar med pkt. 4.3.2 i saksunderlaget.  

 

4. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2016 vedr. kopi/print i samsvar med pkt. 1.1 i 

saksunderlaget.  

 

5. Styret fastsetter UiAs nye satser for 2016 vedr. indirekte kostnader ved eksternt finansiert FoU-

aktivitet, samt UiAs timesatser for 2016 i samsvar med pkt. 6.2 og 6.3 i saksunderlaget.  

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

Universitetsdirektørens forslag til internfordeling for 2016 er utarbeidet i samsvar med styrets 

vedtak om UiAs interne budsjettfordelingsmodell med tilhørende kriterier og vekting av disse, 

jfr S-sak 73/15.  

 

Forslaget til internfordeling for 2016 innebærer at styret fordeler totalt 1.204,7 mill kr. 

Regjeringens forslag til ramme utgjør 1.190,3 mill kr av totalen, jfr orientering gitt ved S-sak 

86/15, korrigert for en estimert konsekvens av Prop. 1S Tillegg 1 (2015-2016) om 

asylankomster. De øvrige midlene (14,4 mill kr) er knyttet til;  

 

 indirekte kostnader ved eksternt finansiert aktivitet innbetalt i 2014/15 (11,8 mill kr)  

 beregnet semesteravgift for 2016 (2,6 mill kr).  

 

Fordelingen av totalen på budsjettansvarsområdene og fakultetenes tilhørende aktivitetskrav, 

framkommer av forslag til vedtak.  

 

Forslag til vedtak innebærer også at styret fastsetter UiAs satser for 2016 ved 

internfaktureringen av kopi/print, samt UiAs satser for indirekte kostnader og UiAs timesatser 

ved eksternt finansiert aktivitet.  

 

Universitetsdirektøren foreslår at det fordeles totalt 168,5 mill kr til strategiske formål. De 

største postene er stipendiater og postdoktorer (99,3 mill kr), strategisk grunntildeling til 

fakultetene (24,5 mill kr), videreføring av «Det digitiale universitet» (3,0 mill kr) og senteret 

Fakultet 2016

Handelshøyskolen 1 358

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 417

Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 871

Fakultet for kunstfag 498

Fakultet for samfunnsvitenskap 1 049

Fakultet for teknologi og realfag 2 111

Ufordelte, til senere disp 7

Sum 8311

Antall studentårsverk
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for fremragende utdanning (MatRIC, 3,0 mill kr), senteret for forskningsdrevet innovasjon 

(offshore mechatronics, 3,0 mill kr) og etter- og videreutdanning for lærere (3,0 mill kr). 

 

Hvert budsjettansvarsområde vil, når styret har fattet vedtak om rammen, få tildelingsbrev fra 

universitetsdirektøren med informasjon om rammen og de krav, forventninger og 

rapporteringer universitetet knytter til denne rammen. Universitetsdirektøren presiserer at 

rammene er foreløpige fordi de bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett som skal 

behandles og vedtas av Stortinget i desember. 
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INNLEDNING 

Teksten til internfordelingen for 2016 er strukturert i henhold til budsjettmodellen som ble 
vedtatt brukt fra budsjettåret 2012. Hovedtall er presentert løpende i teksten, mens detaljerte 
tabeller er samlet i tabellvedlegget. Nummereringen av tabellene i tabellvedlegget følger 
nummerinndelingen i teksten. Forkortelser som er benyttet i dette saksunderlaget er listet i 
slutten av dokumentet. 
 
Det er ikke hensiktsmessig å kommentere/begrunne alle tildelinger i internfordelingen. 
Kommentarene er derfor begrenset med spesielt fokus på felles, institusjonsoverbyggende 
strategiske tildelinger. Tabellverket har i tillegg en detaljoversikt som viser alle tildelinger 
fordelt på BAOene. Den elektroniske versjonen av tabellverket inneholder kommentarbokser 
utarbeidet med tanke på bl.a. å gi utfyllende informasjon til ledelsen ved BAOene om 
grunnlaget for enkelttildelinger. 
 
BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN 

Styret vedtok ved S-sak 73/15 UiAs interne budsjettfordelingsmodell med kriterier og 
vektinger for 2016. Modellens hovedstruktur er den samme som for budsjettåret 2015 og er 
vist nedenfor: 
 

 
Forslaget til internfordeling for 2016 er utarbeidet i samsvar med denne hovedstrukturen og 
vedtaket i S-sak 73/15.  
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UNIVERSITETSDIREKTØRENS KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSENE 

Økonomiavdelingen har, som tidligere år, utarbeidet en høringsversjon av forslaget til 
internfordeling. Denne ble i henhold til oppsatt plan for budsjettarbeidet sendt ut 11. 
november 2015 med høringsfrist 16. november 2015. De innkommende høringsuttalelsene 
følger som vedlegg til saken. 
 
Universitetsdirektøren har følgende kommentarer til høringsuttalelsene: 
 

Handelshøyskolen 
Fakultetet ber om at Bachelor i rettsvitenskap legges i en studiekategori med høyere vekting, 
med begrunnelse i prosessen i forkant av opprettelsesvedtaket i styret. Ved opprettelse av 
studiet ble det tatt høyde for en kostnadskrevende undervisningsform ved innplassering av 
emner i emnetype 2. Fakultetet ble i tillegg gitt et forskudd på resultatmidler i forbindelse 
med innføring av studiet. Denne forskutteringen er ikke tilbakebetalt, og er synliggjort som en 
negativ avsetning ved styret. 

Ved overgang til ny modell for innplassering av studier, der studiets egenart (ikke 
undervisningsform) er bestemmende for innplassering, kommer Bachelor i rettsvitenskap 
isolert sett dårligere ut enn i eksisterende modell. 

Universitetsdirektøren mener at egenarten for et studie i rettsvitenskap tilsier at studiet 
plasseres i kategori T1. Rettsvitenskap er et fagområde med hovedvekt på teoretiske fag. Valg 
av undervisningsform er ikke et kriterium for innplassering i studiekategori. Dersom studiet 
skal behandles forskjellig fra resten av universitetets studieportefølje, bør dette skje ut fra en 
strategisk vurdering. I dag er ingen studieprogram foreslått innplassering i studiekategori etter 
strategiske vurderinger. Det er kun signaturstudiene, Master i mekatronikk og Master i 
rytmisk musikk som får særskilte strategiske midler. 

Ved opprettelsen av studiet i S-sak 10/11, tok styret stilling til studiet isolert. Dersom styret 
mener at Bachelor i rettsvitenskap er i en strategisk særstilling, vil det være mulig for styret å 
innplassere studiet i en annen kategori, eller å tildele studiet strategiske midler på linje med 
signaturstudiene. Universitetsdirektøren mener at det er viktig å se studiet opp mot de øvrige 
studiene i universitetets portefølje. 

Universitetsdirektøren viser til fakultetets ansvar for å prioritere innenfor egen ramme. Det er 
ikke meningen å se et enkelt studie isolert i budsjettmodellen. Fakultetet vil samlet sett 
komme styrket ut av de endringene som innføres ved ny budsjettmodell for studier, og vil ha 
det handlingsrommet som er nødvendig for å kunne prioritere en videre satsing på Bachelor i 
rettsvitenskap. Se omtale av konsekvensene ved innføring av ny modell i pkt. 2.1.1. 

Videre peker fakultetet på at det ikke er sammenheng mellom tallbudsjettet og beskrivelsen 
når det gjelder de to halve postdoktorstillingene som er gitt Handelshøyskolen og Fakultet for 
samfunnsvitenskap i forbindelse med delingen av Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitenskap. Styret vedtok i S-sak 93/15 at postdoktorstillingene skulle refordeles 
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sammen med stipendiatstillingene. Universitetsdirektøren mener da at det er naturlig å trekke 
ut den ekstra stillingen som ble gitt i en overgangsperiode. Finansieringsperioden for den 
ekstra stillingen går ut 31.12.15. I økonomiavdelingens høringsutkast ble dette korrigert i 
tallbudsjettet, men ble ved en feil ikke tatt ut av beskrivelsen. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Fakultetet ber om at Master i idrett løftes fra kategori S1 til kategori S2, på grunn av økende 
bruk av idrettslaboratorium i studiet. Fakultetet har i flere år pekt på utviklingen om stadig 
mer bruk av laboratorium, blant annet i forbindelse med studentenes arbeid med 
masteroppgaven. Universitetsdirektøren ser at dette studiet er i utvikling, og at det på sikt må 
vurderes om det vil kunne komme inn under kriteriene for kategori S2. Universitetsdirektøren 
foreslår å opprettholde den opprinnelige kategoriseringen, men vil følge studiets utvikling og 
eventuelt komme tilbake med forslag om kategoriendring hvis omfanget av laboratoriebruken 
øker vesentlig. 

Fakultet for kunstfag 
Fakultetet ber om støtte til Eksamensfestivalen. Universitetsdirektøren viser til den økte 
strategiske rammen som foreslås til fakultetene, og omtalen av denne i pkt. 2.3.1. 

Fakultet for teknologi og realfag 
Fakultetet ber om at emnemodulen styrkes med 205 studiepoeng, som de mener er trukket ut 
av fakultetets ramme på feil grunnlag. Fakultetet mener at disse studiepoengene ikke lenger 
finansieres i modellen. 

Universitetsdirektøren viser til at det i forbindelse med styrets vedtak om ny modell, ble 
vedtatt at oppgaveemner ikke lenger skulle tildeles fast tildeling, selv om oppgavene ble 
skrevet helt eller delvis basert på arbeid i laboratorium. De 205 studiepoengene som fakultetet 
omtaler som trukket ut av rammen, er ikke trukket ut, men finansieres på en annen måte enn 
tidligere (ved en høyere variabel tildeling). Ingen emner foreslås nedlagt i forbindelse med ny 
finansieringsmodell. 

Høringsuttalelsen fra fakultetet er basert på en oppfatning av at studiepoeng kun finansieres 
dersom de mottar fast tildeling, noe som er en misforståelse av den omlagte modellen.  

Fakultet for samfunnsvitenskap 
Fakultetet ber om støtte til Eilert Sundtprisen. Universitetsdirektøren viser til den økte 
strategiske rammen som foreslås til fakultetene, og omtalen av denne i pkt. 2.3.1. 

Videre peker fakultetet på avviket mellom tallbudsjettet og beskrivelsen når det gjelder en 
halv postdoktorstilling. Se omtale under Handelshøyskolen. 

Avdeling for lærerutdanning 
Avdelingen ber om utviklingsmidler til ny 5-årig grunnskolelærerutdanning. 
Universitetsdirektøren viser til at avdelingen har en strategisk ramme som er dimensjonert for 
blant annet å ivareta de utviklingskostnadene som oppstår i forbindelse med omlegging av 
studiene avdelingen har ansvar for. 
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REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 

Styret fikk ved S-sak 86/15 en orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. 
Der foreslås det å gi UiA en ramme på 1,191 mrd. kr.  
 
Eventuelle endringer som fremkommer etter Stortingets behandling i desember 2015, vil 
måtte innarbeides i revidert budsjett i juni 2016. Det samme gjelder midler i forslag til 
statsbudsjett som ikke er fordelt på institusjon. UiA mottar som regel tildelingsbrevet, der 
eventuelle endringer fremkommer, i slutten av desember. 
 
Premiesatsen til SPK er redusert med 0,4 prosentpoeng fra 2015 til 2016, og arbeidsgivers 
andel er nå 12,3 %. I samsvar med etablert praksis er BAOenes rammer foreslått korrigert for 
endringene i pensjonspremien. Rammetildelingen til UiA er basert på en premie på 12 %, men 
rammen korrigeres foreløpig ikke for svingninger i pensjonspremien.  
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1. HOVEDTALL 
 

1.1. DISPONIBEL RAMME OG GENERELLE RAMMEJUSTERINGER 

Universitetsdirektøren har lagt til grunn følgende inntektsanslag for 2016: 
 

 
 

Inntekter ved BOA til dekning av sentrale indirekte kostnader 
Universitetsdirektøren foreslår at inntektene som er innbetalt til universitetet foregående år til 
dekning av sentrale indirekte kostnader ved bidrags- og oppdragsaktiviteten (11,8 mill kr) 
tilføres rammen for 2016. Dette er i samsvar med praksis innført fra og med internfordelingen 
for 2008.  
 
Semesteravgiften 
Semesteravgiften er på til sammen kr 780 per semester og består av følgende elementer 
(høsten 2015): 

 Semesteravgift til SiA (inkl. medlemsavgift NSO)    kr 425 

 Frivillig støtte til SAIH       kr   30 
o Kreves inn av UiA for videreforsendelse   kr 455 

 

 Betaling for div. materiell      kr 150 

 Studentdelen av vederlaget til Kopinor    kr 175 
 
Andelen av semesteravgiften som går til betaling for diverse materiell utgjør kr 150. På grunn 
av digitalisering av både pensum, undervisning og eksamen, vil det i fremtiden være mindre 
behov for materiell. Universitetsdirektøren foreslår derfor å redusere denne delen av 
semesteravgiften med kr 50 fra høsten 2016. 
 
UiAs inntekter av semesteravgiften, eksklusiv Kopinor, anslås til 2,6 mill kr. Det er da lagt til 
grunn at det for 2016 vil være 10.500 ordinære studenter (gjennomsnitt for vår og høst) som 
betaler semesteravgift. 
 
Disse inntektsanslagene gir en samlet disponibel ramme på 1204,7 mill kr for 2016. 
 
 

Tabell 1.1 - Disponibel ramme og rammejusteringer

Inntekter (i 1000 kr) 2015 2016

Netto utgiftsbevilgning - kap. 260 fra KD iht. regjeringens forslag til statsbudsjett 1 106 819              1 191 283              
Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet (estimert konsekvens) -                        -1 000                    
Rammeøkning i Stortingets vedtatte statsbudsjett 9 903                     -                        
Overført fra regnskapet foregående år 15 344                   -                        
Forskuttering av 6 nye stipendiater -                        2 016                     
Indirekte kostnader fra foregående år 9 035                     11 836                   

Semesteravgift 3 000                     2 600                     

Total inntekt 1 144 101              1 204 719              
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Trykkeriet – kopiering/print
Trykkeritjenestene (inkl. kopiering og print) budsjetteres som en non - profit tjeneste og
påvirker derfor ikke disponibel ramme. Dette budsjettprinsippet ble innført i budsjettet for
2010 . Siden 201 4 har prisene per side kopi/pr int vært kr 0,40 og kr 1, 0 0 for henholdsvis
s vart /h vitt og farge.

Universitetsdirektøren foreslår at prisen e per side på kr 0,40 (svart/hvitt) og kr 1,00 (farge)
videreføres uendret.

Lønns - og prisvekst
Den disponible rammen for 201 6 er fordelt på de enkelte modulene i budsjettmodellen
og justert for lønns - og prisvekst på 0,06 % inkludert endring i premiesatsen til SPK .
Modulenes rammer for 201 5 ble tilpasset prisnivået pr. september 20 1 4 og lønnsnivået
p r . 01.01.15 . Rammen for de en kelte modulene i 2016 er derfor justert og tilpasset
prisnivået p r . september 20 1 5 og lønnsnivået p r . 01.01.1 6 .

For å kompensere merkostnadene som følge av lønnsoppgjøret i budsjettåret, får
BAOene hvert år oppjustert sine rammer i ht . faktiske merkostnader .
Universitetsdirektøren foreslår å gjøre en sentral avsetning til dekning av disse
rammejusteringene ut fra en antatt ramme på 5 % for lønnsoppgjøret i 201 6 .

Aktivitets - og resultatendringer
Rammen for de enkelte modulene er i tille gg til lønns - og prisvekst justert for å møte
kostnadsøkninger kn yttet til s tyrevedtatte aktivitetsøkninger. For emneporteføljen
(fakultetenes basis studier) er rammen justert slik at poengverdien for variable kostnader
opprettholder sin realverdi.

Moduler med fast ramme og s tykkpriser
som er bestemmende for størrelsen på
moduler med åpen ramme er justert for
lønns - og prisvekst.

Ut fra ovenstående foreslår
universitetsdirektøren at disponibel
ramme for 2016 fordeles på modulene
som vist til høyre.
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1.2. TOTALRAMME FOR BAOENE 

Universitetsdirektøren foreslår at UiAs disponible ramme for 2016 fordeles på BAOene som 
vist nedenfor: 
 

 

 
Gjennom vedtaket i S-sak 140/07 har styret delegert fullmakt til universitetsdirektøren til å 
viderefordele den styrevedtatte rammen til fellesadministrasjonen på de enkelte avdelingene. 
 
Tabellen viser at 6,6 mill kr er foreslått beholdt ufordelt. Dette har sammenheng med følgende 
forhold: 

 19 stipendiatstillinger med 1/3-årsvirkning til MNT-fag gitt i statsbudsjettet for 2016. 

 2,5 stipendiatstillinger er trukket ut til strategisk fordeling iht. vedtak i S-sak 93/15. 

 30 stp. er holdt ufordelt i forbindelse med nedleggelsen av Ex.phil/Ex.fac på Lesbos. 
Studiepoengene vil kunne brukes dersom det er mulig å gjennomføre et annet kurs på 
Metochi i samme periode. 
 

Universitetsdirektøren vil senest komme tilbake til disse fordelingene i revidert budsjett. 
  

2016
Budsjettansvarsområde Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 72 045 413                                  
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 106 949 956                                 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 131 346 537                                 
Fakultet for kunstfag 65 601 103                                  
Fakultet for samfunnsvitenskap 70 288 524                                  
Fakultet for teknologi og realfag 178 270 544                                 

Sum fakultetene 624 502 077                                 

Universitetsbiblioteket 29 607 422                                  
Avdeling for lærerutdanning 46 076 300                                  

Fellesadministrasjonen 186 704 256                                 
Sum fellestjenestene 262 387 978                                 

Styret inkl. strategiske avsetninger 53 359 000                                  
Ledelsen, rektor, direktør 47 540 963                                  
Sum styret/ledelsen 100 899 963                                 

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 210 282 662                                 

Ufordelt 6 646 013                                    

Sum budsjettansvarsområdene 1 204 718 693                              
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1.3. BUDSJETTUTVIKLING 

Den nominelle budsjettutviklingen for BAOene fremkommer av tabell 1.2 og viser følgende: 
 

 
 
Hvordan endringene er fordelt på de tre modulene basis, resultat og strategisk, og de enkelte 
kriteriene innenfor disse modulene, er vist i tabell 1.3. Den nominelle endringen viser 
forskjellen mellom revidert budsjett 2015 og foreløpig budsjett 2016. Dette kan i noen tilfeller 
være vanskelig å lese, da revidert budsjett inneholder noen elementer som vanligvis ikke 
ligger inne i foreløpig budsjett. Et eksempel på dette er endringer i tildeling på bakgrunn av 
oppnåelse ift. aktivitetskrav. Andre endringer som f.eks. bortfall av særskilte tildelinger som 
investeringsmidler og omstillingsmidler er også med på å påvirke bildet. 
 
Økningen i UiAs totale ramme utgjør 5,3 %. Av dette utgjør lønns- og prisvekst, samt endret 
pensjonspremie, 0,06 prosentpoeng. 
 
Samlet sett øker fakultetene 4,3 % - vesentlig mer enn lønns- og prisvekst. Dette skyldes i all 
hovedsak økte resultatuttellinger og økte forpliktelser knyttet til økt antall studenter. Alle 
fakultetene har en økning som er større enn lønns- og prisvekst.  
 
Fellestjenestenes økning er på 3,8 %. Økningen utover lønns- og prisvekst knytter seg til nye 
stillinger til PULS og universitetsbiblioteket, samt en økning i tildelinger knyttet til nye 
stipendiatstillinger. 
 

2015 2016
Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett Nominell % Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 63 741 027                 8 304 386     13,0 % 72 045 413                
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 105 883 066               1 066 890     1,0 % 106 949 956              
Fakultet for humaniora og pedagogikk 129 230 047               2 116 490     1,6 % 131 346 537              
Fakultet for kunstfag 60 942 538                 4 658 565     7,6 % 65 601 103                
Fakultet for samfunnsvitenskap 66 633 421                 3 655 103     5,5 % 70 288 524                
Fakultet for teknologi og realfag 172 373 749               5 896 795     3,4 % 178 270 544              

Sum fakultetene 598 803 848               25 698 229   4,3 % 624 502 077              
                                              

Universitetsbiblioteket 28 677 183                 930 239        3,2 % 29 607 422                
Avdeling for lærerutdanning 43 919 000                 2 157 300     4,9 % 46 076 300                

Fellesadministrasjonen 180 201 318               6 502 938     3,6 % 186 704 256              
Sum fellestjenestene 252 797 501               9 590 477     3,8 % 262 387 978              

                                              
Styret inkl. strategiske avsetninger 39 754 015                 13 604 985   34,2 % 53 359 000                
Ledelsen, rektor, direktør 43 207 057                 4 333 906     10,0 % 47 540 963                
Sum styret/ledelsen 82 961 072                 17 938 891   21,6 % 100 899 963              

                                              
UiAs fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998               743 664        0,4 % 210 282 662              

                                              
Ufordelt                               6 646 013     0,0 % 6 646 013                  

                                              
Sum budsjettansvarsområdene 1 144 101 419             60 617 274   5,3 % 1 204 718 693           

Endring 2015 - 2016
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UiAs fullbudsjetterte særkostnader viser en økning på 0,4 %, vesentlig mindre enn økningen i 
UiAs totale ramme, men noe større enn lønns- og prisvekst. De fullbudsjetterte særkostnadene 
er i stor grad regulert av prisveksten, som for budsjett 2016 er på 2,11%. 
 
Styret, inkludert strategiske avsetninger, viser en økning på 34,2 %. Økningen er knyttet til 
avsetninger til investeringsfond. 
 
Ledelsen, rektor, direktør viser en økning på 10 %. Ledelsens lønnsbudsjett er foreslått økt til 
realbudsjettert nivå, og tilpasset lønnsnivået til nytt rektorat. 
 
Fakultetenes andel av UiAs totale ramme reduseres fra 52,34 % i 2015 til 51,84 % i 2016. 
Andelen vil komme opp på nivå med fjoråret når de ufordelte midlene tilføres fakultetene. 
 
1.4. SÆRKOSTNADER 

Alle BAOer ved universitetet har ansvar for et ulikt omfang aktiviteter/tiltak som det ikke gis 
midler til gjennom andre moduler. Det er et viktig skille mellom fullbudsjetterte særkostnader 
og andre særkostnader. 
 

 Fullbudsjetterte særkostnader er kostnadsarter der BAOene ikke har mulighet til å påvirke 
kostnadsnivået. Ved de årlige regnskapsgjennomgangene vil merforbruk bli dekket, 
samtidig som eventuelle ubrukte midler trekkes inn til styrets disposisjon. 

 Andre særkostnader er tildelinger der mindre-/merforbruk ikke automatisk blir stilt til 
styrets disposisjon eller utløser en forpliktelse for universitetsstyret til å finne dekning. 

 
Alle særkostnadstildelingene, med unntak av dem som er gitt som supplement til ordinære 
driftsmidler, følges opp gjennom regnskapet. Disse er gjenstand for særlige vurderinger ved 
hver regnskapsavslutning. 
 
Alle BAOer har kommet med innspill i forhold til de særkostnadene de har ansvar for å 
forvalte, eller mener å ha et spesielt behov for å få dekket. Som tidligere er disse innspillene 
hovedsakelig videreført fra foregående år justert for lønns- eller prisvekst når det ikke er 
endringer i forutsetningene for tildelingene. Det er ikke hensiktsmessig i dette dokumentet å 
kommentere alle særkostnadstildelingene, hvorfor de er gitt, eventuelt ikke gitt eller endret. 
De viktigste særkostnadene som er lagt til BAOene er gitt korte kommentarer i eget punkt 
under omtalen av henholdsvis fakultetene, fellestjenestene og styret/ledelsen. I den 
elektroniske versjonen av tabellverket er det i tillegg gitt en rekke kommentarer til 
enkelttildelingene som informasjon til de ansvarlige ved BAOene. Tabellen under viser 
omfanget av universitetsdirektørens forslag til tildeling av særkostnader: 
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1.5. INVESTERINGER 

Enkelte fakulteter og administrative BAOer har en årlig ramme til investeringer som følge av 
at de har ansvar for virksomhet som krever oppdatert utstyr. Midler tildelt som 
investeringsmidler er øremerket formålet og kan ikke uten videre omdisponeres til løpende 
drift. Slik omdisponering kan bare unntaksvis skje i samråd med universitetsdirektøren. 
Bruken av investeringsmidler er gjenstand for særskilt vurdering ved 
regnskapsgjennomgangen pr. 31.12. Det er imidlertid full anledning for BAOene til å supplere 
investeringsmidler med generelle driftsmidler. Tabellen nedenfor viser omfanget av 
universitetsdirektørens forslag til tildeling av investeringsmidler: 

Tabell 1.4 - Særkostnader

Budsjettansvarsområde 2015 2016

Handelshøyskolen 1 996 291                            1 301 000                            
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 3 672 935                            1 006 000                            
Fakultet for humaniora og pedagogikk 875 582                               2 538 000                            
Fakultet for kunstfag 5 707 047                            2 922 000                            
Fakultet for samfunnsvitenskap -147 687                              -                                      
Fakultet for teknologi og realfag 7 646 417                            6 887 000                            

Sum fakultetene 19 750 585                          14 654 000                          

Universitetsbiblioteket 10 339 000                          10 783 000                          
Avdeling for lærerutdanning 29 751 000                          31 840 000                          

Fellesadministrasjonen 26 642 500                          29 987 500                          
Sum fellestjenestene 66 732 500                          72 610 500                          

Styret 1 231 000                            1 710 000                            
Ledelsen 10 021 432                          12 214 000                          
Sum styret/ledelsen 11 252 432                          13 924 000                          

Sum fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998                         210 282 662                         

Sum budsjettansvarsområdene 307 274 515                         311 471 162                         
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I tillegg kommer 1,2 mill kr i årlig investeringsnivå knyttet til kopi/print. Det er tatt høyde for 
dette investeringsnivået i forslaget til priser for kopi/print.  
 
Investeringene knyttet til styret gjelder avsetningene til investeringsfond. 
 

  

Tabell 1.5 - Investeringer

Budsjettansvarsområde 2015 2016

Handelshøyskolen -                                        -                                        
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 000 000                              2 200 000                              
Fakultet for humaniora og pedagogikk 875 000                                 500 000                                 
Fakultet for kunstfag 823 000                                 1 100 000                              
Fakultet for samfunnsvitenskap -                                        -                                        
Fakultet for teknologi og realfag 7 500 000                              7 808 000                              

Sum fakultetene 11 198 000                            11 608 000                            

Universitetsbiblioteket 961 000                                 555 000                                 
Avdeling for lærerutdanning -                                        -                                        

Fellesadministrasjonen 15 592 000                            15 002 000                            
Sum fellestjenestene 16 553 000                            15 557 000                            

Styret 19 351 015                            30 736 000                            
Ledelsen 4 249 000                              3 460 000                              
Sum styret/ledelsen 23 600 015                            34 196 000                            

Sum budsjettansvarsområdene 51 351 015                            61 361 000                            
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2. FAKULTETENE 

Nedenfor er det gitt korte kommentarer til beregningen av fakultetenes tildelinger i de enkelte 
modulene og hvordan tildelingene relaterer seg til kriteriene innenfor hver modul. 
Universitetsdirektøren understreker at det er den samlede rammen fra alle moduler som står til 
fakultetenes disposisjon. Modulene og kriteriene legger ingen føringer på hvordan fakultetene 
disponerer sine ressurser, med unntak av de øremerkede tildelingene, dvs. særkostnader og 
investeringer (jfr. kap. 2.1.4) og de øremerkede strategiske tildelingene (jfr. kap. 2.3.2 og 
2.3.3). 
 
2.1. BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 

 Studier 

 Forskerutdanninger 

 Vitenskapelige stillinger 

 Særkostnader og investeringer 
 
2.1.1.  Studier 
Universitetets emneportefølje er nøye gjennomgått i dialog med fakultetene med fokus på 
endringer siden budsjettet for 2015. En oversikt over foreslåtte endringer er gitt her: 
 
Omfordeling i forbindelse med ny modell for studiekategorier 
I S-sak 73/15 vedtok styret en ny modell for beregning av variabel tildeling:  
 

 Ny modell for kategorisering av studier: 
i. Studiekategorier erstatter dagens emnetyper. Styret vedtar 7 studiekategorier med 

beskrivelse som i saksfremlegget.  
ii. De syv studiekategoriene gis følgende vektinger: 

 

iii. Bachelor- og masteroppgaver vektes likt på tvers av studiekategori, med unntak av 
tilsvarende emner i studiekategori S2. Vekten settes til 3,0 i studiekategori S2, mens den 
settes til 2,5 for de øvrige kategoriene.  

iv. Tidligere særkostnadstildelinger til gjentakende undervisning, arbeidstøy og besøksreiser 
trekkes inn, og tilsvarende beløp legges inn i basismodulens undervisningskomponent. 

 
Den nye modellen er lagt til grunn ved internfordelingen. Flere av fakultetene har bedt om at 
enkelte studieprogrammer løftes til en kategori med høyere vekting. Universitetsdirektørens 
forslag til endelig innplassering i studiekategori, med begrunnelse, er vedlagt saken (Vedlegg 
3). 

Studiekategori Vekting 

T1 1,00 
S1 1,25 
S2 1,65 
P1 1,35 

SP1 1,45 
SP2 1,90 
U1 4,00 
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En modellendring skal, ifølge sikringsbestemmelsen som styret vedtok i S-sak 73/15, ikke 
medføre endringer større enn +/- 3 % for en enkelt enhet. Endringer som følge av innføring av 
studiekategorier ble simulert ved fastsettelse av vektinger, men da på grunnlag av 
studieporteføljen for 2015. På grunn av endringer i studenttall, emne- og studietilbud, vil en 
simulering på tall for 2016 kunne gi et noe annet bilde enn tidligere. Økonomiavdelingen har 
derfor utarbeidet en emneportefølje basert på gammel modell for å kunne simulere endringene 
i innføringsåret. Modellendringene har konsekvenser for både faste og variable kostnader i 
basismodulens studiekomponent, og uttellingen i resultatmodulens studiekomponent. Disse 
elementene er derfor simulert samlet, og viser følgende avvik: 
 

 
 
Avvikene varierer fra -0,7 % til +0,8 % internt i de endrede modulene, og fra -0,38 % til 
+0,57 % av total tildeling. Dette er vesentlig lavere enn sikringsbestemmelsen på +/- 3%. 
Universitetsdirektøren vil komme tilbake til vurderinger av studiekategoriene og tilhørende 
vektinger ved behandling av budsjettmodell og kriterier for 2017. 
 
Ved innføring av modellen er det gjort to endringer i prinsipper for fast tildeling (kun 
modelltekniske endringer):  

 Oppgaveemner skal ikke lenger tildeles faste kostnader, selv på 
laboratorietunge fagområder. Dette gir en reduksjon i emner med fast tildeling 
i modellen på 205 (stp.).  

 Utøvende emner skal legges inn med fast tildeling, men kun ha uttelling for 
50% av satsen pr studiepoeng. Dette gir en økning på 672,5 studiepoeng med 
fast tildeling i modellen. 

NB! Dette har ingen konsekvenser for hvilke emner som tilbys eller finansieres. 
Ingen emner legges ned eller opprettes i forbindelse med denne modellendringen. 

 
Netto modellteknisk effekt blir en økning av emner med fast tildeling på 467,5 studiepoeng. 
 
GLU master 
Styret vedtok i S-sak 126/10 å etablere 5-årig GLU master med fem spesialiseringer, og å 
tildele 30 nye studiepoeng til hver av de 5 fagretningene som tilbys. Halvparten av denne 
tildelingen ble lagt inn i budsjettet for 2014, og tre av fem spesialiseringer fikk den andre 
halvparten i budsjettet for 2015. Engelsk og RLE hadde ingen studenter i første opptak, og 
fikk derfor ikke tilført de siste 15 stp. i fjorårets budsjett. Ved opptaket høsten 2015, ble det 
også tatt opp studenter i engelsk. Universitetsdirektøren foreslår derfor å legge inn de siste 15 
stp. i emneporteføljen. 

Simulering, fra gammel til ny modell

Fakultet Endring FK Endring VK Endring resultat Samlet endring Avvik i prosent Avvik av tildeling

Handelshøyskolen -317 755 487 858 239 633 409 736 0,8 % 0,57 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap -464 164 523 544 135 846 195 226 0,2 % 0,18 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk -577 651 911 826 -508 104 -173 929 -0,2 % -0,13 %
Fakultet for kunstfag 1 192 806 -1 112 503 -128 805 -48 501 -0,1 % -0,07 %
Fakultet for samfunnsvitenskap -351 006 554 032 85 889 288 915 0,6 % 0,41 %
Fakultet for teknologi og realfag -3 291 001 2 429 451 175 541 -686 009 -0,7 % -0,38 %



17 
 

 
Universitetsdirektøren vil følge opptaket på GLU master, og komme tilbake til hvorvidt det 
vil være behov for nye studiepoeng til spesialiseringen i RLE. 
 
Overgang fra FLU til BLU 
Overgangen fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning skal i utgangspunktet 
ikke føre til økt antall studiepoeng i emneporteføljen. Innfasing av nye emner i BLU 
balanseres ved utfasing av tilsvarende studiepoeng i FLU. Unntaket fra dette er valgemnene 
som gis i 5. semester i BLU (høsten 2015) og 6. semester i FLU (våren 2015). Det ble 
midlertidig lagt inn studiepoeng for å dekke denne dubleringen i 2015. Disse studiepoengene 
trekkes ut igjen i budsjettet for 2016.  
 
I tillegg legges det inn studiepoeng for siste semester i BLU (våren 2016). Netto utgjør dette 
et trekk på 205 studiepoeng. Overgangen fra FLU til BLU vil da være sluttført. 
 
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
UiA tilbyr, i samarbeid med Universitetet i Nordland, en deltids barnehagelærerutdanning 
som er spesielt tilpasset ansatte i barnehager. Studiet er fullfinansiert av KD og 
utdanningsdirektoratet, og tilbys som et samlingsbasert studie med stor grad av nettstøttet 
undervisning. Studiet samkjøres derfor ikke med UiAs ordinære barnehagelærerutdanning og 
må tilføres 22,5 studiepoeng i budsjettet for 2016.  
 
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 
Universitetsdirektøren foreslår flere endringer i praktisk pedagogisk utdanning i budsjettet for 
2016: 

 PPU for yrkesfag har fått ny rammeplan, og kan ikke lenger samkjøre generell 
pedagogikk med PPU for allmenne fag. 15 av 30 studiepoeng ble innarbeidet i 
budsjettet for 2015. Universitetsdirektøren foreslår å innarbeide de siste 15 stp. i 
budsjettet for 2016. 

 «Emneportefølje år 0» for lærerutdanningene ble vedtatt i S-sak 111/14. Vedtaket 
innebærer følgende endringer med budsjettmessig konsekvens for PPU i 2016: 

o Fagdidaktikk for økonomi, mat & helse og drama legges ned. (45 stp.) 
o Fagdidaktikk for fremmedspråk samkjøres. I dag tilbys tre ulike 

didaktikkemner i tysk, fransk og spansk. Universitetsdirektøren foreslår at 
studentene tilbys et felles fremmedsspråkdidaktikkemne på 10 stp., og et 
spesialisert emne pr. språk på 5 stp. Dette gir en total reduksjon på 20 stp., men 
ble ved en feiltagelse trukket ut i budsjettet for 2015. Endringen har derfor 
ingen konsekvens for budsjettrammen for 2016. 

o PPU deltid gikk ut fra høsten 2015. 7,5 studiepoeng ble trukket ut i budsjettet 
for 2015, og de resterende 7,5 studiepoengene trekkes ut i budsjettet for 2016. 
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Lektorutdanning 8-13 
Lektorutdanningen ble vedtatt opprettet i S-sak 82/13. Studiet gjenbruker i stor grad emner fra 
disiplinutdanningene og PPU, men har behov for et eget emne (30 stp.) i pedagogikk. 15 av 
studiepoengene vil komme i 2016. 
 
Det vil være behov for ytterligere 15 studiepoeng i budsjettet for 2018. 
 
Bachelor i markedsføring og ledelse  
Styret vedtok i S-sak 5/13 å etablere bachelorprogram i bedriftsøkonomi og ledelse. Studiet 
gjenbruker i stor grad eksisterende emner i økonomiutdanningene, men har behov for totalt 
52,5 nye studiepoeng, hvorav 22,5 ble lagt inn i budsjettet for 2014. De resterende 30 
studiepoengene foreslås lagt inn i budsjett 2016. 
 
Andre mindre endringer 
Universitetsdirektøren foreslår i tillegg flere mindre endringer i emneporteføljen: 

 Det ble i budsjettene for 2014 og 2015 midlertidig lagt inn et emne i akademisk 
skriving for to-språklige studenter. Avdeling for lærerutdanning ønsker å videreføre 
tilbudet, enten som studiepoenggivende emner eller som kurs uten studiepoeng. Etter 
innspill fra Studieavdelingen er emnene trukket ut av emneporteføljen og lagt inn i 
universitetets portefølje for kurs i studiestrategi.  

 Universitetet har hvert år et tilbud til to-språklige lærere, der fagdidaktikktilbudet 
varierer fra år til år. Høsten 2015 ble det, som i 2014, tatt opp studenter i mat og helse. 
Fra høsten 2016 vil tilbudet være i RLE. 15 av 30 studiepoeng flyttes derfor fra 
fakultet for helse- og idrettsvitenskap til fakultet for humaniora og pedagogikk. 

 Grunnskolelærerutdanningen har fremdeles ikke satt seg helt, og det må gjøres små 
endringer basert på hvordan studentene velger fag i utdanningsløpet. I 2015 ble 
studieretningen i musikk i GLU 5-10 (45 stp.) midlertidig tatt ut, og må legges inn 
igjen i 2016. Det gjøres også endringer i samkjøringen mellom Kristiansand og 
Grimstad, og et naturfagsemne i GLU 5-10 legges midlertidig inn i budsjettet for 
2016. Netto effekt i 2016 er 60 stp., hvorav 30 stp. er midlertidige. 

 
Totalt gir dette en netto økning av studieporteføljen på 357,5 studiepoeng (hvorav 30 er 
midlertidig), tilsvarende 3,3 %. Korrigert for den tekniske omleggingen som gir en økning på 
467,5 studiepoeng (første prikkpunkt), er endringen en netto reduksjon på 110 studiepoeng, 
tilsvarende 1,1 %. Antall studentårsverk er økt med 5 % til 8311 heltidsekvivalenter (se 
nedenfor). 
 
Aktivitetskrav 
Fakultetenes aktivitetskrav er knyttet til den undervisningsaktiviteten som er lagt til grunn for 
fakultetenes emneportefølje. Universitetsdirektøren foreslår følgende aktivitetskrav for 
fakultetene for 2016: 
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Aktivitetskravene er satt ut fra antall studenter som antas å møte til ordinær eksamen pluss de 
studentene som har gyldig fravær (studenter med gyldig fravær forutsettes å møte til utsatt 
eksamen). 
 
Den kraftige økningen ved Handelshøyskolen, skyldes flere år der opptaket har vært vesentlig 
høyere enn fakultetets estimat for hvor mange som møter til eksamen. Fakultetet har i forkant 
av årets budsjettbehandling gått nøye gjennom porteføljen, og vurdert studenttallet på alle 
emner. 
 
2.1.2. Forskerutdanninger 
Stykkprisen for studenter på egne programmer er justert for lønns- og prisvekst, og redusert 
med 0,017 mill kr som følger av økningen i resultatuttellingen for avlagte doktorgrader i 
henhold til styrets vedtak i S-sak 72/15. Fordelingen mellom fakultetene framkommer av 
tabell 2.1.2. 
 
2.1.3.  Vitenskapelige stillinger  
Rammen for vitenskapelige stillinger er videreført fra budsjettet for 2015 med tillegg for pris- 
og lønnsjustering. For 2016 blir satsen for Professor og dosent lik 74.420,- kr pr. årsverk, 
mens satsen for Øvrige førstestillinger blir på 67.654,- kr pr. årsverk. Satsene har en nominell 
økning på 0,9 % som skyldes at tildelingen er relativ. Økningen i satsene skyldes en marginal 
reduksjon i totalt antall førstestillinger. Fordelingen mellom fakultetene fremkommer i tabell 
2.1.3. 
 
2.1.4. Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
fakultetene. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
 
Særkostnader 
Særkostnader til gjentagende undervisning, arbeidstøy og besøksreise for fagoversetterstudiet, 
er trukket ut av modulen og lagt over i emnemodulen. 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk er ansvarlig for drift av nettsidene Skolebibliotek og 
informasjonskompetanse. Midler til dette er tidligere gitt direkte fra Kunnskapsdepartementet, 

Aktivitetskrav

Fakultet 2015 2015 - 2016 2016 Endring

Handelshøyskolen 1 153 205 1 358 17,8 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 363 54 1 417 4,0 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 1 816 55 1 871 3,0 %
Fakultet for kunstfag 505 -7 498 -1,4 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 1 006 43 1 049 4,3 %
Fakultet for teknologi og realfag 2 076 35 2 111 1,7 %

Ufordelte, til senere disp 0 7 7 0,0 %

Sum 7 919             392               8311 5,0 %
Antall studentårsverk
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men er fra budsjettet for 2016 lagt inn i UiAs ordinære ramme. Universitetsdirektøren foreslår 
å sette av 0,65 mill kr som særkostnad til fakultetet.  
 
Andre særkostnader er videreført som i budsjett for 2015 justert for pris- og lønnsvekst, 
eventuelt med små endringer som skyldes endringer i studenttall. 
 
Investeringer 
Fakulteter med løpende ansvar for investeringer har i utgangspunktet fått tildelt tilsvarende 
som for 2015 justert for prisvekst. 
 
I tillegg har flere av fakultetene med ansvar for investeringer fått oppjustert sine 
investeringsrammer noe som følger av økt behov for reinvestering eller økt studenttall. 
 

2.2. RESULTAT 
 
2.2.1. Studiepoeng 
Avlagte studiepoeng har økt med 4,7 % til 7.560 heltidsekvivalenter. Dette gir grunnlag for 
fordeling av 127,4 mill kr i budsjettet for 2016. Fordelingen mellom fakultetene fremkommer 
i tabell 2.2.1.  
 
Endringene ved innføring av studiekategorier har også konsekvens for resultatuttellingen. 
Konsekvensene er omtalt i kapittel 2.1.1. 
 
2.2.2.  Studentutvekslinger 
Antall studentutvekslinger på 3 mnd. eller mer har økt med 7,9 % til 627 utvekslinger. 
 
Fakultetenes andel av uttellingen for studentutvekslinger er satt til 80 % av tildelte midler i 
KDs finansieringsmodell. For 2016 utgjør dette 3,9 mill kr. Fordelingen mellom fakultetene 
fremkommer i tabell 2.2.2. 
 
2.2.3.  Avlagte doktorgrader 
Det ble avlagt totalt 27 doktorgrader ved UiAs programmer i 2014. Etter endringene i 
kriteriene vedtatt i S-sak 73/15, tildeles kr 200.000 pr. avlagte doktorgrad. Doktorgrader 
avlagt innenfor normert tid eller inntil et halvt år utover normert tid, er gitt en ekstra uttelling 
på henholdsvis kr 100.000 eller kr 50.000. Av de avlagte doktorgradene i 2014 ble 5 avlagt på 
normert tid og 5 ble avlagt innen et halvt år utover normert tid. Fordelingen mellom 
fakultetene fremkommer i tabell 2.2.3. 
 
2.2.4.  Forskning og ekstern aktivitet 
 
Publiseringspoeng 
Produksjonen av publiseringspoeng økte med 5,5 % til 599 publiseringspoeng fra 2013 til 
2014. Publiseringspoeng tildeles som en relativ fordeling der fakultetenes andel av 
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publiseringspoeng angir hvor mye av den totale potten på 22,8 mill kr de tildeles. Fakultet for 
kunstfag beregnes som et gjennomsnitt av de andre fakultetene korrigert for antall 
vitenskapelige årsverk ved fakultetet.  
 
Formidlingspoeng 
Antall formidlingspoeng økte med 0,5 % fra 2013 til 2014 og brukes som kriterium for relativ 
fordeling av en pott på 2,8 mill kr.  
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Omsetning av bidrags- og oppdragsaktivitet er økt med 2,7 % til 68,1 mill kr fra 2013 til 
2014. Fakultetenes relative andel av denne omsetningen benyttes som kriterium for fordeling 
av en pott på 2,8 mill kr.  
 
Inntekter fra NFR, RFF & PKU 
Fakultetene omsatte i 2014 for 22,7 mill kr på NFR-, RFF- og PKUprosjekter, en økning på 
22,7 % siden 2013. Stykkprisen for NFR- og RFF-midler er, etter styrets vedtak i S-sak 73/15, 
satt til 200 % av tilsvarende uttelling i KDs finansieringsmodell (kr 0,32 pr omsatt kr). Samlet 
tildeling for 2016 blir 7,2 mill kr.  
 
Inntekter fra EU 
Det ble i 2014 omsatt for 1,0 mill kr på EU-prosjekter, en reduksjon på 66 % siden 2013. 
Stykkprisen for EU-midler er, etter styrets vedtak i S-sak 73/15, satt til 100 % av tilsvarende 
uttelling i KDs finansieringsmodell (kr 1,24 pr omsatt kr). Samlet tildeling for 2016 blir 1,2 
mill kr.  
 
Fordelingen mellom fakultetene fremkommer i tabell 2.2.4. 
 
Effektene av modellendringen for resultatmodulens forskningskomponent er simulert for å 
vurdere om disse gir store nok utslag til å rammes av sikringsbestemmelsen på +/- 3 %. 
Simuleringen viser at avvikene varierer fra -0,67 % til + 0,54 %.  
 

  
 

  

Simulering, fra gammel til ny modell
Tildeling Tildeling

Fakultet ny modell gammel modell Endring Avvik i prosent Avvik av tildeling

Handelshøyskolen 4 016 041 3 625 613 390 428 10,8 % 0,54 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 4 034 017 4 024 968 9 049 0,2 % 0,01 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 9 734 986 10 616 671 -881 685 -8,3 % -0,67 %
Fakultet for kunstfag 2 982 029 3 346 805 -364 776 -10,9 % -0,55 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 5 351 199 5 147 213 203 986 4,0 % 0,29 %
Fakultet for teknologi og realfag 10 721 903 10 078 904 642 999 6,4 % 0,36 %
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2.3. STRATEGISK 
 
2.3.1.  Strategiske tildelinger 
Strategisk grunnbevilgning 
Fakultetenes rammetildeling for inneværende år (2015) fratrukket strategiske tildelinger er 
benyttet som kriterium for fordeling av den strategiske grunntildelingen i henhold til styrets 
vedtak i S-sak 99/12. Dette kriteriet har i seg både dimensjonen omfang og dimensjonen 
kompleksitet/ressurskrevende. Fordelingen framkommer av tabell 2.3.1. 

 
Universitetsdirektøren foreslår å øke den samlede grunntildeling til fakultetene med 1,5 mill 
kr, til 24,5 mill kr. Økningen foreslås for å gi fakultetene et økt strategisk handlingsrom for 
blant annet å kunne følge opp innovasjons- og kommersialiseringssatsingen under betegnelsen 
UiA nyskaping (ref egen styresak), formidlingsaktiviteter på fakultetsnivå som for eksempel 
Eilert Sundtprisen og Eksamensfestivalen og for å videreføre arbeidet med økt fokus på EU- 
og NFRprosjekter. 
 
Universitetsdirektøren vil i tildelingsbrevet til fakultetene gi en nærmere omtale av hva styret 
forventer at fakultetene selv skal ivareta av strategiske tiltak med dekning i grunntildelingen. 
Tildelingsbrevet vil bli sendt budsjettansvarsområdene før nytt budsjettår. 
 
2.3.2.  Særskilt begrunnede tildelinger 
Toppsatsinger 
Fordelingen av midlene framkommer av tabell 2.3.1. 
 
I henhold til S-sak 41/14 er CIEM etablert som et toppsatsingsområde og skal motta 1,0 mill 
kr pr. år i fire år. CIEM er et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet 
for samfunnsvitenskap, men i henhold til vedtaket er det fakultetet som har ledelse av senteret 
som skal motta midlene. Det innebærer at midlene tildeles Fakultet for teknologi og realfag. 
 
Satsingen på eHelse- og omsorgsteknologi ble evaluert i S-sak 95/15 og videreføres med 2,2 
mill kr. Dette inkluderer en stipendiatstilling som ble lagt inn som en styrking av satsingen i 
2014, og økningen på 0,5 mill kr som ble vedtatt av styret ved behandling av S-sak 95/15.  
 
SFU 
8. november 2013 ble MatRIC tildelt status som senter for fremragende undervisning (SFU). 
MatRIC ble tildelt 3,0 mill kr i budsjettet for 2014 og 2015, og universitetsdirektøren foreslår 
å videreføre denne tildelingen.  
 
SFI 
Offshore mechatronics ble i 2014 tildelt status som senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI). Universitetsdirektøren foreslår at senteret tildeles 3,0 mill kr i strategiske midler. 
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Signaturstudier 
I S-sak 54/13 ble studiene i hhv. mekatronikk og rytmisk musikk definert som signaturstudier. 
Studiene har de siste to årene mottatt en strategisk tildeling på 0,5 mill kr hver for å utvikle 
og profilere studiene. Universitetsdirektøren foreslår å videreføre tildelingen. 
 
Øremerkede satsinger 
I S-sak 96/14 vedtok styret følgende: 
 

1. Styret stiller seg positiv til at Handelshøyskolen søker akkreditering i AACSB International. 
2. Styret vil komme tilbake til spørsmål om særtilskudd for dekning av kostnader i forbindelse med 

akkrediteringsprosessen i budsjettbehandlingen de kommende årene. 
 
Universitetsdirektøren foreslår at Handelshøyskolen i 2016, som i 2015, tildeles 1,0 mill kr til 
den innledende akkrediteringsprosessen. Universitetsdirektøren gjør oppmerksom på at 
løpende kostnader til akkrediteringsarbeidet, må fakultetet finne rom for innenfor sin ordinære 
ramme. Den innledende akkrediteringsprosessen er ventet å vare ut 2017. 
 
I S-sak 99/14 vedtok styret at nåværende inndeling av fakultetene videreføres. Det innebar at 
delingen av Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap ble permanent. Fakultetene 
beregnet at årlige merkostnader knyttet til deling av administrasjonen utgjør 3,0 mill kr. Disse 
kostnadene må innarbeides i fakultetenes rammer over tid. For å gi fakultetene tid til denne 
omstillingen, foreslo universitetsdirektøren i forbindelse med internfordelingen for 2015 å gi 
en særskilt tildeling som gradvis trappes ned over 3 år. For 2016 foreslår 
universitetsdirektøren å tildele 1,0 mill kr til hvert av de to fakultetene. 
 
2.3.3.  Stipendiater og postdoktorer 
Statsbudsjettet for 2015 inneholdt 19 nye stipendiatstillinger øremerket MNT-fag. 11 av 
stillingene er midlertidige og er gitt som en del av tiltakspakken rettet mot oljeindustrien. 
Universitetsdirektøren forslår å holde stillingene ufordelt foreløpig, og komme tilbake til 
styret med forslag om hvordan stillingene best kan møte de utfordringene industrien i 
regionen står overfor. 
 
Regjeringen har i tillegg satt av midler til 50 nye stillinger til lærerutdanning. Stillingene er 
ikke fordelt, men ventes å fordeles i forbindelse med tildelingsbrevet som kommer etter 
Stortingets behandling av statsbudsjettet. 
 
Styret vedtok i S-sak 93/15 nye prinsipper for fordeling av KD-finansierte stipendiatstillinger. 
Vedtaket innebærer at 40 stillinger skal fordeles basert på fakultetenes andel årsverk i 
førsteamanuensis- og professorstillinger. Tabellen under viser fordeling av årsverk, og hvor 
mange stipendiatstillinger hvert enkelt fakultet vil få med denne fordelingen: 
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Stillingene skal omfordeles når finansieringsperioden for de ulike stillingene utløper. Ingen 
fakultet har i dag færre stillinger totalt enn de skal ha etter den kriteriebaserte fordelingen.  
 
Universitetsdirektøren foreslår at stillingene fordeles på samme måte som ved forrige 
omfordeling. Stillinger som ble gitt strategisk, refordeles strategisk når de blir ledige. For å 
tilpasse antallet stillinger i den nye 60/40-fordelingen, endres en av de tidligere 
kriteriefordelte stillingene til strategisk. Dette innebærer at 6 stillinger kan fordeles strategisk i 
2016, mens 21 stillinger fordeles i 2018. Finansieringsperiodens start for stillingene som kan 
fordeles strategisk i 2016, varierer mellom 1.1.2016-1.1.2017. 

 
Denne metoden vil etter universitetsdirektørens mening gibedre kontroll med stillingene og 
sannsynligvis være mer oversiktlig over tid, særlig dersom UiA tildeles nye 
stipendiatstillinger fra KD uten øremerkinger. De høringsuttalelsene som har omtalt 
problemstillingen, støtter universitetsdirektørens syn. 
 
Totalt inneholder UiAs ramme fra KD for 2016 96,3 stipendiatstillinger og ett 
kvinneprofessorat. Totalt utgjør tildelingen for de 97,3 årsverkene 99,3 mill kr. Fordelingen 
av midlene framkommer av tabell 2.3.2. 
 
 

  

Fakultet Andel tellende stillinger Antall stipendiatstillinger

Handelshøyskolen 13,1 % 5
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 11,6 % 5
Fakultet for humaniora og pedagogikk 22,7 % 9
Fakultet for kunstfag 8,0 % 3
Fakultet for samfunnsvitenskap 13,8 % 6
Fakultet for teknologi og realfag 30,8 % 12

Sum 100,0 % 40
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3. FELLESTJENESTENE 

Fellestjenestene består av enhetene Universitetsbiblioteket, Avdeling for lærerutdanning og 
Fellesadministrasjonen.  
 
3.1.  BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 

 Historisk ramme 

 Aktivitetsjusteringer 

 Særkostnader og investeringer 
 
3.1.1.  Historisk ramme 
Fellestjenestenes historiske ramme består av lønns- og driftsmidler til 232,6 årsverk, samt 
indirekte kostnader knyttet til KD-stipendiater. Tabell 3.1.1 viser fordelingen mellom de tre 
enhetene. Rammene er pris- og lønnsjustert. I tillegg foreslår universitetsdirektøren, i 
forbindelse med skifte av ledelse, å oppjustere rammen for avdelingen for lærerutdanning med 
0,6 mill kr for å kompensere for lønnsglidning de siste årene.  
 
I henhold til styrets vedtak i S-sak 64/13 skal driftsavdelingen kompenseres for merkostnader 
som følge av at de ansatte i avdelingen ofte har en høyere lønnsøkning enn gjennomsnittet 
som legges til grunn i lønnskompensasjonen. Dette skyldes at avdelingen har lavere 
gjennomsnittlig lønnstrinn enn de andre avdelingene ved UiA. Kompensasjonen gjøres ved at 
driftsavdelingens andel av historisk ramme gis et ekstra påslag, som utgjør 0,2 %.  
 
3.1.2.  Aktivitetsjusteringer 
Styret skal ta stilling til aktivitetsjusteringer i fellestjenestene. 
 
For 2016 foreslår universitetsdirektøren følgende justeringer som innebærer økte 
lønnsforpliktelser: 

 1 årsverk tilføres PULS som et ledd i å legge digitalisering av undervisningen inn i 
driften. Ved tilføringen av ekstra ressurser, må PULS ta et økt ansvar for drift av 
DDU-tiltak. Den strategiske tildelingen til DDU er samtidig redusert med 1,0 mill kr 
(se omtale under 4.3.1).  

 1 årsverk tilføres universitetsbiblioteket som følge av flere år med økt studenttall. I sitt 
innspill ber universitetsbiblioteket om at stillingen gis som fagansvarlig for 
Handelshøyskolen.  

 0,5 årsverk tilføres Avdeling for lærerutdanning til praksisarbeid med den nye 
lektorutdanningen 8-13. 

 
3.1.3.  Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
fellestjenestene. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
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Særkostnader 
Forslaget til særkostnadstildelinger til fellestjenestene viser en økning på ca 5,9 mill kr i 
forhold til budsjett 2015. Følgende tildelinger utgjør de største endringene i 
særkostnadstildelingene for fellestjenestene: 

 Praksiskostnadene for lærerutdanningene er beregnet å øke med 2,6 mill kr. Denne 
posten er økt med nærmere 10 mill kr, eller i underkant av 50 %, siden 2012. Denne 
økningen kan bare delvis knyttes til økt studenttall, og universitetsdirektøren vil se 
nærmere på hvorfor økningen har vært så stor. Før denne gjennomgangen foreslår 
universitetsdirektøren å sette av 30 mill kr (en økning på 1,4 mill kr fra 2015), og 
eventuelt komme tilbake til styret i revidert budsjett. 

 Det foreslås avsatt 0,99 mill kr til utvikling og drift av en ny arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning (ABLU). UiA har fått midler av Utdanningsdirektoratet til å 
tilby dette studiet sammen med UiN fra høsten 2015. Det ble i 2015 gitt 1,11 mill kr til 
samme oppgave som strategisk tildeling. 

 Tidligere strategiske tildelinger til utvikling av web (1,4 mill kr) og TEFT (0,56 mill 
kr) er flyttet til særkostnader ved kommunikasjonsavdelingen. 
 

Investeringer 
Forslaget til investeringer til fellestjenestene viser en reduksjon på ca 2,6 mill kr i forhold til 
budsjett 2015. Dette skyldes at engangsinvesteringer ved IT-avdelingen knyttet til 
videokonferanse og infrastruktur for streaming ikke gjentas.  
 
3.2. RESULTAT 

Resultattildelinger gir enhetene uttelling for avlagte resultater. For fellestjenestene er følgende 
resultatutsatt: 

 Studentutvekslinger 

 Indirekte kostnader 
 
3.2.1.  Studentutvekslinger 
Fellesadministrasjonens andel av uttellingen for studentutvekslinger på 3 mnd. eller mer er 
satt til 20 % av tildelte midler i KDs finansieringsmodell. For 2016 utgjør dette 1,0 mill kr. 
 
Universitetsstyret vedtok i S-sak 85/14 å gi 20 % av uttellingen for lærerstudenter i 
utveksling, til Avdeling for lærerutdanning. For 2014 er det rapportert 7 studenter ved 
avdelingen. I budsjett 2016 gir dette en uttelling på 0,01 mill kr. 
 
3.2.2.  Indirekte kostnader 
Alle eksterne prosjekter ved UiA belastes indirekte kostnader for å dekke infrastruktur og 
fellestjenester som ikke direkte kostnadsføres i prosjektene. De indirekte kostnadene avsettes 
på et internt prosjekt og tilføres budsjettet året etter de er opptjent. Fellestjenestenes andel av 
indirekte kostnader er i modellen satt til 48,5 %. For 2016 utgjør dette 5,7 mill kr, en økning 
på 29,5 % fra 2015. Fordelingen mellom enhetene fremkommer i tabell 3.2.2. 
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3.3. STRATEGISK 

Strategiske midler som stilles til disposisjon for fellestjenestene gis som særskilt begrunnede 
tildelinger. Hvordan tildelingene fordeler seg i fht. strategiplanen framkommer av tabell 3.3.1. 
 
3.3.1.  Særskilt begrunnede tildelinger 
 
Universitetsbiblioteket 
Det foreslås avsatt 0,447 mill kr til implementering av det nye biblioteksystemet Alma. 
Omleggingen av biblioteksystemet er omfattende, og vil ha store opplæringskostnader. De 
avsatte midlene vil gå til frikjøp av prosjektleder i 50 % stilling, å engasjere studentvakter for 
å opprettholde kundeservice i biblioteket i opplæringsperioden samt økt møte- og 
seminaraktivitet. 
 
Avdeling for lærerutdanning 
Det foreslås avsatt 0,517 mill kr til samlede strategiske tiltak på avdelingen. Dette tilsvarer 
midlene som ble avsatt i budsjettet for 2015. Avdelingsstyret må prioritere de tiltakene de 
mener er viktigst innenfor denne rammen. Rammens størrelse ble økt i forbindelse med 
internfordelingen for 2014, og er dimensjonert for å kunne ivareta utviklingsmidler for de 
studieprogrammene avdelingen har ansvaret for. 
 
Det foreslås avsatt 0,279 mill kr til samarbeids- og implementeringsressurs til profesjonsfaget 
i lektorutdanningen for 8-13. Det er behov for dette tiltaket når profesjonsfaget implementeres 
høsten 2016 og skal samkjøres med PPU som følge av gammel modell. 
 
Fellesadministrasjonen 
Kommunikasjonsavdelingen 
I 2015 ble det avsatt 0,35 mill kr til stillingsressurs som skal arbeide med kompetansetorget. 
Det foreslås en videreføring av avsetningen på 0,35 mill kr. Dette både for å ivareta den 
videre utviklingen til torget, og samtidig styrke veiledningskapasiteten ved Karrieresenteret 
for å møte utfordringene knyttet til et ustabilt arbeidsmarked i regionen.  
 
Det foreslås avsatt 0,6 mill kr til kandidatundersøkelse. Forrige kandidatundersøkelse ble 
gjennomført i 2013, og ny undersøkelse må gjennomføres i 2016 for at hvert bachelorkull skal 
delta. 
 
PULS 
Det foreslås avsatt 0,1 mill kr til forskning på nye læringsformer (ADILA), i tillegg til 
overføring av ubrukte midler fra 2015. Tross ubrukte midler fra 2015 foreslås det avsatt 0,1 
mill kr da aktiviteten i ADILA er økende og det er behov for koordinering av virksomheten. 
 
Det er behov for opprettelse av et språksenter ved UiA, både for tjenester knyttet til engelsk 
språkbruk og til norskopplæring. Universitetsdirektøren foreslår avsatt 0,6 mill kr til dette 
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tiltaket. Avsatte midler skal gå til opprettelse av et språksenter, engasjement av 
engelskfilolog, norskopplæring og til sekretariatsfunksjoner knyttet til senteret. 
 
Forskningsadministrativ avdeling 
Under betegnelsen tiltak for økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 2,1 mill kr. Aktuelle tiltak 
er gjestestipendordning, økt ekstern finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og 
tiltak i forhold til handlingsplanen for forskerutdanning. 
 
Ordningen med publiseringsstøtte videreføres fra budsjett 2015 og det foreslås avsatt 2,85 
mill kr i 2016. Dette er belønningsmidler som, via fakultetene, tilføres den enkelte forskers 
KFU-konto ved godkjent publisering. Midlene som avsettes på KFU, disponeres i samråd 
med den enkelte til faglig utvikling. 
 
Midler avsatt til dekning av UiAs forpliktelser i samarbeidsavtalen med SSHF foreslås å være 
0,05 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,45 mill kr fra budsjett 2015, grunnet at det ikke er 
planlagt flere fellesaktiviteter i fremtiden etter at flåttforskningsprosjektet har gått inn i 
ordinær drift. Foreslått avsetning skal gå til planlegging og bevertning av felles konferanser. 
 
I enkelte tilfeller er det aktuelt å ta opp stipendiater med eksternfinansiering selv om den 
eksterne finansieringen ikke dekker alle kostnader. Det foreslås å videreføre ordningen og å 
sette av 0,15 mill kr til dette. 
 
Ett av målene i UiAs reviderte strategi er at UiA sammen med Agderforskning og Teknova 
skal være en attraktiv forsknings- og utviklingspartner for teknisk-industrielle miljøer i Sør-
Norge. Det foreslås å videreføre avsetningen på 0,4 mill kr til utveksling av personell og 
professor II-stillinger. 
 

Det er behov for å gi bedre administrativ støtte til forskningsprosjekter, og at organisasjonen 
må bli mer profesjonell på gjennomføring av prosjektene. Universitetsdirektøren foreslår å 
etablere et prosjektteam som skal gi støtte ved ulike administrative problemstillinger. 
Prosjektteamet skal være koordinert fra forskningsadministrativ avdeling og vil ha 
representanter fra involverte administrative avdelinger. Prosjektteamet skal opprette nettsider 
hvor informasjon samles for prosjektgjennomføringen. Oppgavene bør kunne gjennomføres i 
linjen, men det er behov for starthjelp over en 2 års periode. Universitetsdirektøren foreslår å 
avsette 0,35 mill kr til oppstartprosjektet i 2016.  
 
Studieavdelingen 
Det foreslås avsatt 2,19 mill kr til prosjektet Digital eksamen – videreutvikling og pilotering.  
Dette er en reduksjon fra 3,5 mill kr i budsjett 2015, grunnet lavere kostnader relatert til bruk 
av konsulenter, kurs og administrasjon. I foreslått avsatt beløp inngår også system og 
driftsrelaterte kostnader. Økte personalkostnader ved IT-avdelingen kommer i tillegg.   
 
Det uttrykkes behov for å gjøre studiedata og annen type data lettere tilgjengelig slik at de kan 
benyttes som styringsverktøy og beslutningsgrunnlag for ledere på ulike nivå, både faglig og 
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administrativt. Universitetsdirektøren foreslår avsatt 0,15 mill kr til dette. Avsatte midler skal 
gå til å avklare behov og muligheter, definere autoritative datakilder samt vurdering av ulike 
verktøy.  
 
Personal- og organisasjonsavdelingen  
Det er ønskelig med en økning av ressursnivået i hovedverneombudet med 20 % fra dagens 
50 %, tiltenkt en ny rolle som varahovedverneombud og oppnevnt fra det campus 
hovedverneombudet ikke har sitt daglige virke. Det er behov for en representant med særlig 
kunnskap om, og tilstedeværelse på, den andre campus enn den hovedverneombudet har 
tilknytning til. Universitetsdirektøren foreslår en avsetning på 0,156 mill kr til dette tiltaket.  
 
Det foreslås avsatt 0,63 mill kr til lederutvikling. I denne avsatte rammen skal 0,18 mill kr gå 
til individuelle tiltak, opplæringsprogram for nye ledere samt mentorprogram. Resterende er 
tiltenkt en ny runde med opplæringsprogram for forskningsledelse. Programmet i 
forskningsledelse vil, basert på erfaringer fra forrige runde, sannsynligvis ha en total kostnad 
på 0,9 mill kr. Programmet vil gå over to år, og tildeling for år 2 må vurderes i forbindelse 
med internfordelingen for 2017. 
 
Det foreslås avsatt 0,1 mill kr til ARK – arbeidsmiljøundersøkelse for sektoren. Dette er en 
videreføring av avsetning for budsjett 2015, og skal gå til oppfølging og etterarbeid. 
  
Internasjonalisering er et strategisk satsningsområde for UiA, og i arbeidet med å rekruttere 
internasjonal vitenskapelig kompetanse er det behov for å synliggjøre UiA som arbeidsplass i 
utenlandske miljøer. Prosjektet Task Force – Onboarding innebærer å markedsføre, tiltrekke 
og beholde de som kommer til universitetet. Det foreslås avsatt 0,1 mill kr til dette prosjektet 
hvilket vil gå til arbeidet med etablering av en overordnet struktur, rutiner og rammer, i tillegg 
til informative nettsider på engelsk samt kjøp av tjenester eksternt.  
 
Økonomiavdelingen 
Det foreslås avsatt 0,6 mill kr til å dekke 80 % av en stilling som prosjektøkonom for å styrke 
den administrative støtten til eksternt finansierte prosjekter. De resterende 20 % finansieres 
gjennom en effektivisering i økonomiavdelingen. Prosjektøkonomen er foreløpig planlagt 
som en 2-årig prosjektstilling, og må evalueres i forkant av internfordelingen for 2017. 
 
IT-avdelingen 
UiA har pr. 2015 seks lærlinger, fire kontorlærlinger og to IT-lærlinger. 
Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2015 signalisert en forventning om at 
universiteter og høgskoler samlet øker antall lærlinger med 50 % i forhold til 2014 innen 
utgangen av 2016. Det ble lagt inn en ekstra IT-lærling i budsjettet for 2015, og 
universitetsdirektøren foreslår sette av 0,3 mill kr for å kunne øke med ytterligere to IT-
læringer fra mars 2016.  
 
Digital eksamen medfører økt aktivitet hos IT-avdelingen, og det foreslås avsatt 0,6 mill kr 
for å dekke den økte arbeidsmengden i 2016. Dette er en reduksjon på 0,4 mill kr fra budsjett 
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2015, hvilket blant annet skyldes at det nå er to lærlinger tilgjengelige til å bidra i 
gjennomføringen av digital eksamen, og at behovet for ekstra midler dermed anses som lavere 
enn året før. 
 
Det er behov for utskifting av trådløse aksesspunkter. Trådløst nett er primærnett, og det 
krever høy funksjonalitet og moderne utstyr. Det er dermed ønskelig å bytte trådløse 
aksesspunkter. Det gir også mulighet til å vurdere kapasitet og bruk av auditorier gjennom å 
lage rapporter på antall påloggede i rommene. Neste generasjons aksesspunkter vil også 
ivareta bedre sikkerhet, styring og oppetid basert på at tråløst nett benyttes som primærnett. 
Universitetsdirektøren foreslår avsatt 1,2 mill kr til dette tiltaket. 
 
Over en lengre periode har IT-avdelingen jobbet med rutiner og metodikk knyttet til 
strukturert prosjektledelse for prosjekter i fellesadministrasjonen, samt bidratt til 
kompetanseheving på dette området. Det er videre ønskelig å få på plass en tydeligere 
porteføljestyring for prosjekter i fellesadministrasjonen, dette for å få til en struktur som 
underbygger kontroll, gevinstrealisering og porteføljestyring. Det foreslås en avsetning på 0,1 
mill kr til prosjektkontor for å få økt fokus på gevinstrealisering. 
 
Driftsavdelingen 
Det er behov for etablering av flere musikkrom til undervisning i G-bygget tilhørende fakultet 
for kunstfag. Det foreslås en avsetning på 0,66 mill kr, og disse midlene skal gå til etablering 
av 3 musikkrom med strenge lydkrav i form av en ombygging i G-bygget samt anskaffelse av 
inventar og utstyr. 
 
Det er behov for oppgradering av dagens adgangskontroll ved UiA. Dagens operativsystem 
tillater kun Windows XP, og ettersom dette er utdatert, er det ikke lenger muligheter for 
support eller oppdateringer. Dette utgjør en risiko for systemets stabilitet, spesielt da antallet 
aktive brukere stadig vokser. Det foreslås avsatt 0,75 mill kr til dette tiltaket, hvilket også vil 
inkludere midler til oppdeling av lan-kjeder.  
 
Servicetorget 
Det foreslås avsatt 0,35 mill kr til 360 Process Engine – modul for automatisering av 
arbeidsprosesser i 360. Process Engine vil kunne tilrettelegge for automatisering av 
repeterende deler av en saksflyt, og på den måten vil hele eller deler av en arbeidsprosess 
kunne automatiseres. Dette vil gjelde for eksterne henvendelser så vel som i forbindelse med 
intern saksflyt. Midlene vil gå til innkjøp av modulen, service og vedlikehold, implementering 
av prosesser m.m. 
 
Det er behov for skolering av fadderne ved UiA – for eksempel i form av en fadderskole. Det 
er ønskelig å gjøre kursene obligatoriske, og fadderne må delta på 2 dagers kurs med 
opplæring i blant annet førstehjelp, for å få lov til å være fadder. Det foreslås en avsetning på 
0,15 mill kr til dette tiltaket.  
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4. STYRET OG LEDELSEN 

 

4.1. BASIS 

Basistildelinger er aktivitetsbaserte og knyttet til følgende aktiviteter: 

 Historisk ramme 

 Aktivitetsjusteringer 

 Særkostnader og investeringer 
 

4.1.1.  Historisk ramme 
Ledelsens historiske ramme består av lønns- og driftsmidler til 10 årsverk. Den historiske 
rammen er kompensert med lønns- og prisvekst. I tillegg foreslår universitetsdirektøren å 
oppjustere rammen med 0,9 mill kr, slik at den tilpasses det reelle lønnsnivået i avdelingen.  
 
Styret har ingen historisk ramme. 
 
4.1.2.  Aktivitetsjusteringer 
Styret skal ta stilling til aktivitetsjusteringer i ledelsen. 
 
For 2016 foreslår universitetsdirektøren ingen justeringer som innebærer økte 
lønnsforpliktelser. 
 
4.1.3.  Særkostnader og investeringer 
Nedenfor er det gitt en kort omtale av de viktigste særkostnads- og investeringstildelingene til 
styret og ledelsen. For generelle kommentarer vises det til punktene 1.4 og 1.5. 
 
Særkostnader 
Forslaget til særkostnadstildelinger innenfor styret og ledelsens ansvarsområde viser en 
økning på ca 2 mill kr. Endringen er bl.a. knyttet til følgende forhold: 

 Det settes av 2,3 mill kr til forskningstermin for rektor og dekan for lærerutdanning, 
en økning på 1,3 mill kr siden 2015. Kostnaden er beregnet til totalt 3,3 mill kr, og vil 
være sluttført med denne tildelingen. 

 Posten for kjøp av konsulenttjenester er økt, spesielt med tanke på en eventuell 
gjennomgang av bruk av skytjenester. 

 Rektoratet har fått en egen pott på 1,0 mill kr for mindre tiltak gjennom året. Potten 
erstatter tidligere tildelinger til viserektor for utdanning og rektors midler for å støtte 
faglige studentaktiviteter. 

 Det settes av 0,2 mill kr til internrevisjon. UiA har fått pålegg om å vurdere behovet 
for internrevisjon. Det er i denne sammenheng inngått et samarbeid med UiN, UiS og 
HiB om en felles prosess/revisjon av hverandres universiteter. 
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Investeringer 
Forslaget til investeringer innfor styret og ledelsens ansvarsområde viser en liten økning i 
investeringstilskuddet til Metochi (økning på 0,16 mill kr, til totalt 0,4 mill kr).  
 
4.2. RESULTAT 

Resultattildelinger gir enhetene uttelling for avlagte resultater. For ledelsen er følgende 
resultatutsatt (styret har ingen resultatutsatte kriterier): 
 

 Indirekte kostnader 
 
Etter omleggingen av indirekte kostnader til TDI-modellen, er ikke lenger ledelsen spesifisert 
som egen kostnadsdriver i beregningene. Universitetsdirektøren vil derfor i modell- og 
kriteriesaken i forkant av internfordelingen for 2017, komme tilbake til om resultatelementet 
for ledelsen bør utgå. 
 
4.2.1.  Indirekte kostnader 
Ledelsens andel av indirekte kostnader er beregnet til 5,5 %. For 2016 utgjør dette 0,65 mill 
kr, en økning på 30 % fra 2015. 
 
4.3. STRATEGISK 

Strategiske midler som stilles til disposisjon for styret og ledelsen gis som særskilt 
begrunnede tildelinger og omfatter hovedsakelig institusjonsovergripende tiltak. Hvordan 
tildelingene fordeler seg i forhold til strategiplanen framkommer av tabell 4.3.1. 
 
4.3.1.  Særskilt begrunnede tildelinger 
 
Det digitale universitet (DDU) 
DDU startet opp i 2012 som et fellesprogram for UiAs satsing på bruk av teknologi og 
kommunikasjonsmedier, med en budsjettramme for 2012 på 10 mill kr. Dette er i tråd med 
UiAs reviderte strategiplan, som sier at 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. Fra budsjett 2014 ble satsingen redusert til 4,0 mill kr, samtidig som noen av 
tiltakene ble flyttet over i ordinær drift. Dette ble videreført til budsjett 2015. DDU har hatt en 
god utvikling i 2015 med fokus på blant annet blended learning, alternative vurderingsformer 
samt synliggjøring og gjenbruk. Det er fortsatt viktig å satse på fellesprogrammet Det digitale 
universitet, dog foreslås avsetning redusert til 3,0 mill kr. Dette med bakgrunn i at midler 
omdisponeres og det foreslås opprettelse av ny stilling på pedagogisk utviklingssenter 
(PULS).  
 
Tiltak for økt profesjonsrettet forskning 
Tildeling til tiltak for økt profesjonsrettet forskning, rettet mot profesjonene innen skole og 
innen helse- og sosialfag, foreslås å opprettholdes med 3,1 mill kr som i 2015 for å støtte den 
nyopprettede forskerskolen PROFRES. Beløpet inkluderer også blant annet midler til et 
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internt forum for profesjonsrettet forskning og lærerutdanningsrelevant FoU. 
 
SAR (Scholar at risk) 
SAR er et internasjonalt nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner som har til oppgave å 
fremme akademisk frihet og forsvare forskeres menneskerettigheter verden over. Med 
henvisning til styrets behandling av S-sak 70/13 ble det i budsjett 2015 foreslått en 
videreføring av tildeling på 0,5 mill kr fra budsjett 2014. I lys av flyktningsituasjonen i verden 
i dag er behovet for denne ordningen større enn noen gang. Grunnet dette foreslår 
universitetsdirektøren å utvide fra opptak av forsker annethvert år til løpende opptak, og 
dermed øke tildelingen fra 0,5 mill kr til 1,0 mill kr i året. 
 
Regional samhandling og samarbeid 
Til regionale utviklingstiltak, fellesprosjekter og samarbeid med aktører i regionen, foreslås 
avsatt til sammen 3,6 mill kr. Dette er en økning på 0,9 mill kr fra budsjett 2015. 
Flykningssituasjonen, krisen i oljemarkedet og påfølgende arbeidsledighet skaper usikkerhet i 
regionen. Universitetsdirektøren foreslår å avsette 1,0 mill kr ekstra for å møte disse 
utfordringene. I tillegg foreslås det avsatt 0,1 mill kr til Lilletunforelesning, og en 
omdisponering av 0,2 mill som overføres til punktet om universitetsbymeldinger.  
 
Likestilling 
Det foreslås avsatt 2,0 mill kr til tiltak for likestilling. Dette innebærer midler til egeninnsats i 
forbindelse med Balanse-prosjektet, oppfølging av tiltak beskrevet i Balanse-søknaden samt 
andre tiltak for likestilling. Det foreslås i tillegg avsatt 1,0 mill kr til Senter for likestilling 
som særkostnad ved fakultet for humaniora og pedagogikk. I tillegg kommer ressurser brukt i 
fakultetene til likestillingsrelevant forskning.  
 
Ombygginger Kafé Kampus  
Det foreslås avsatt 1,56 mill kr til utskifting av kassesystem ved Kafè Kampus Kristiansand 
og Grimstad (0,78 mill kr til hver kampus). Dagens system vil ikke oppfylle kommende krav 
fra lov om kassesystem, og behovet for utskiftning er sterkt. Kassene gikk ut av produksjon i 
2013, og det er allerede vanskeligheter tilknyttet anskaffelse av reservedeler. Dessuten er ikke 
dagens kasser kompatible med nye betalingsløsninger, og begrenses til kun en betalingsform 
tilknyttet. Målet er å få et kontantfritt system i tiden fremover, og det er ønskelig at løsningen 
implementeres i dialog med studentene ved UiA. Midlene overføres Studentsamskipnaden i 
Agder. 
 
Satsing på etter- og videreutdanning for lærere 
UiA fikk i statsbudsjettet 3,0 mill kr til oppfølging av regjeringens satsing på etter- og 
videreutdanning for lærere. Midlene er fra 2015 lagt inn i UiAs ordinære ramme. 
Universitetsdirektøren foreslår å videreføre den strategiske tildelingen til tiltaket.  
 
Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene (PROFUND) 
Det foreslås en videreføring av avsatte midler fra budsjett 2015 på 0,48 mill kr til samarbeid 
mellom profesjonsutdanningene ved UiA og Sørlandets Sykehus (SSHF). Samarbeidet 
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organiseres som et prosjekt, og har som mål å bidra til at UiA kan utdanne «kompetente 
profesjonsutøvere som samarbeider godt fordi de har kjennskap til hverandres profesjoner». 
 

Støttetiltak til EU-forskning   
To av UiAs vitenskapelige ansatte kom til siste runde i vurderingen av ERC-grants, en av de 
mest prestisjetunge tildelingene i EU. Midlene som ble avsatt i 2015 ble brukt til å støtte hver 
av forskerne med en halv postdoc. De respektive fakultetene bidrar med den andre halvparten. 
Dette tiltaket er toårig, og det er behov for 1,0 mill kr også i 2016. 
 

Utvidelse av campus Grimstad og Mechatronics Innovation Lab 
Universitetsstyret vedtok i S-sak 54/15 å utvide campus Grimstad og etablere Mechatronics 
Innovation Lab AS (MIL AS). Ugland Eiendom AS skal bygge to bygg på campus, og leie 
disse ut til universitetet. Det ene bygget skal fremleies til MIL AS. Selv om Ugland Eiendom 
skal bygge bygget, og MIL AS (og kanskje andre) skal leie store deler av bygningsmassen, vil 
det kreve innsats fra UiA å sikre at bygget blir tilpasset brukernes behov, samt å følge opp 
fremdriften. Deler av byggene krever stor kompetanse spesielt innen elektro, hydraulikk og 
HMS, og det vil kunne være behov for å trekke inn ekstern ekspertise for å sikre denne 
kompetansen. For å sikre prosjektets fremdrift, koordinering og ledelse foreslår 
universitetsdirektøren å avsette 1,0 mill kr til prosjektet. Det vil også bli behov for midler i 
2017 – frem til prosjektets ferdigstillelse forsommeren 2017. 

 
UiA Nyskaping  
Det er en del av universitets samfunnsoppdrag å aktivt bidra til innovasjon og verdiskapning 
basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Universitetsdirektøren foreslår i egen styresak i novembermøtet å opprette en funksjon som 
kommersialiseringskoordinator for UiA under navnet UiA Nyskaping, og å koble denne til 
Senter for entreprenørskap ved Handelshøyskolen. Det foreslås avsatt 0,6 mill kr i 
satsingsmidler i 2016 til oppbygging av funksjonen, koordinering og felles aktiviteter for 
ansatte og for studenter ved UiA. 
 

Andre tiltak 
UiA har en avtale med Berkeley senter (The Peder Saether Center for Advanced Study) som 
innebærer at studenter og ansatte ved UiA får mulighet til å studere/forske ved Berkeley. UiA 
har forpliktet seg til å bidra årlig med 0,3 mill kr i 7 år – 2013-2019. Universitetsdirektøren 
foreslår avsatt midler i samsvar med dette. 
 
For å utvikle ny tiltaksplan i forbindelse med universitetsbymeldingen i Kristiansand foreslås 
det en økning i avsetning fra 0,2 mill kr til 0,4 mill kr i budsjett 2016. 
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Det foreslås å sette av 1,0 mill kr til rektoratet for mindre satsninger. Denne avsetningen 
inkluderer tidligere avsatte midler til tiltak til viserektor for utdanning samt faglige 
studentarrangementer i regi av linjeforeningene ved UiA.  
 
Det foreslås 0,55 mill kr til snl.no (Store norske leksikon på nett). UiA har sammen med de 
andre norske universitetene inngått en avtale om innholdsproduksjon av leksikonet. 
 

4.3.2.  Avsetninger 
 

Styrets disposisjonsfond 
Fondet er i dag på ca 13,7 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår ingen nye avsetninger til 
fondet. 
 
UI-fondet (fondet er knyttet til utdanningsinsentivet) 
Fondet er pr. i dag på ca 32,4 mill kr. Handlingsregelen for fondet tilsier at det skal avsettes 
55 % av den økte resultattildelingen for studier for å kunne møte eventuelle ufrivillige 
nedganger i studenttallene. Universitetsdirektøren anser at fondet pr. i dag er stort nok til å 
møte eventuelle nedganger i studenttallet de nærmeste årene og foreslår derfor ikke å sette av 
midler til fondet i 2016. Dersom studenttallet fortsetter å øke, må størrelsen vurderes på nytt 
ved fremtidige budsjettbehandlinger.  
 
Lønnsoppgjørsfondet 
Avsetningen vedrørende lønnsoppgjør var før lønnsoppgjøret for 2015 på ca 40,5 mill kr. 
Beregninger viser at lønnsoppgjøret i 2015 vil legge beslag på ca 0,8 mill kr av denne 
avsetningen. 
 
For årets avsetning legges det til grunn at lønnsoppgjøret i 2016 antas å få en ramme på 5 %, 
bestående av; hovedoppgjør 3 % (virkning fra 01.05), sentrale justeringsoppgjør 1 % 
(virkning fra 01.07) og lokalt oppgjøret 1 % (virkning fra 01.08). Virkningen i 2016 av dette 
er beregnet til 20,9 mill kr. Det foreslås avsatt midler i samsvar med dette. 
Lønnsoppgjørsfondet vil etter denne avsetningen være på 60,6 mill kr. Universitetsdirektøren 
vil komme tilbake til en eventuell reduksjon av fondet i regnskapssaken for 2015 eller revidert 
budsjett for 2016. 
 
Avsetningen vedrørende lønnsoppgjør bør som et minimum alltid stå igjen med en buffer på 
2-3 mill kr som sikkerhet i tilfelle årets lønnsoppgjør skulle bli større enn forventet. 
 
Investeringsfondet - generelt 
Fondet er pr. i dag på 46,2 mill kr. Universitetsdirektøren foreslår å avsette 8,9 mill kr i 
henhold til gjeldende handlingsregel. Behovet for generelle investeringsmidler vil øke raskt i 
årene som kommer fordi inventar og utstyr på Campus Kristiansand til en verdi på mer enn 
100 mill kr ble anskaffet i år 2000. 
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Brukertilskudd musikkbygg 
Universitetet har inngått leieavtale med Statsbygg vedrørende nye lokaler til den utøvende 
musikkutdanningen. Leieavtalen forutsatte et kontantinnskudd på 25 mill kr – jfr. pkt. 6 i 
saksframstillingen til S-sak 65/08. Kontantinnskuddet ble betalt inn i 2008 og er synliggjort i 
UiAs regnskap som en negativ avsetning. Den negative avsetningen vil bli utlignet over 20 år 
ved at det fra og med budsjettåret 2011 avsettes 1,25 mill kr som blir å betrakte som en 
husleiekostnad i perioden. Beløpet er innarbeidet i husleiebudsjettet. 

Investeringsfond – Campus Kristiansand 
Fondet vil ved utgangen av 2015 være på ca. 5,5 mill kr og er knyttet til vedtatte prosjekter. 
Universitetsdirektøren foreslår å sette av ytterligere 16,95 mill kr til kjente byggeprosjekter 
som er i planleggingsfasen. 
 
Investeringsfond – Campus Grimstad 
Fondet vil ved utgangen av 2015 være på ca. 3,4 mill kr og er knyttet til vedtatte prosjekter. 
Universitetsdirektøren foreslår å sette av ytterligere 4,9 mill kr til kjente byggeprosjekter som 
er i planleggingsfasen. 
 
Forskutterte stipendiater 
Styret har fra og med høsten 2008 forskuttert midler slik at UiA kan disponere 6 flere 
stipendiatstillinger enn de som er finansiert av KD. Dette er gjort for å kompensere for det 
”underforbruk” av KDs stipendiatstillinger som skyldes ledighet i stillingene. I budsjettet for 
2011 ble ordningen fornyet for 3 nye år. Samlet er det forskuttert 25,5 mill kr. Denne 
forpliktelsen har universitetsdirektøren valgt å synliggjøre som en negativ avsetning.  
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5. FULLBUDSJETTERTE SÆRKOSTNADER 

Fullbudsjetterte særkostnader er budsjetteknisk håndtert som en egen budsjettenhet. Samtidig 
er det ikke foretatt endringer i forhold til hvem internt ved UiA som har ansvaret for å følge 
opp postene. De tildelte midlene kan ikke omdisponeres. Det er foreslått tildelt totalt 213,56 
mill kr til dekning av UiAs fullbudsjetterte særkostnader. I forhold til revidert budsjett for 
2015 er dette en økning på ca 4,0 mill kr som også inkluderer lønns- og prisvekst. De største 
endringene i de fullbudsjetterte særkostnadene er knyttet til følgende forhold: 
 

 Honorar til bedømmelseskommisjoner øker med 0,3 mill kr som følge av økende 
antall bedømmelseskomisjoner.  

 Basisbevilgningen til STA øker med 0,3 mill kr, og dette som følge av at rektoratet 
mener at det er behov for å 1) øke nestleder i STA-styret fra 50 % til 100 % da 
aktivitetsnivået øker for leder og 2) øke leder i STA-Grimstad fra 20 % til 50 % for å 
få aktivitetsnivået opp.  

 Henvendelsessystem UiA øker med 0,2 mill kr. UiA har inngått kontrakt om nytt 
henvendelsessystem ServiceNow, som skal tas i bruk i større deler av organisasjonen. 
Det nye systemet er noe dyrere enn systemet som fases ut, og derfor øker tildelingen.  

 
Følgende poster utgjør hovedtyngden av de fullbudsjetterte særkostnadene som for øvrig 
framkommer i sin helhet av tabell 5: 
 

 
 

  

Fullbudsjetterte særkostnader

Særkostnad Beløp

 Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 159 300 000                        
 Energi 13 500 000                          
 Administrative datasystemer 8 493 982                            
 Honorar til eksamensinspeksjon 7 000 000                            
 Fristasjonsavtalen med SIA 2 628 680                            
 Honorar til bedømmelseskommisjoner 2 600 000                            

 Porto 2 566 000                            

 Basisbevigning til STA 1 747 000                            

 Øvrige fullbudsjetterte særkostnader 12 447 000                          
Sum 210 282 662                        
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6. EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET (EFV) 
 

6.1. BUDSJETTERT EFV 

EFV defineres av universitetet som midler som tilføres utover KDs generelle tildelinger. 
Universitetets EFV-anslag for 2016 er ca 131,7 mill kr og utgjør ca 10,93 % av den totale 
omsetningen. Til sammenligning var anslaget for 2015 på ca 10,2 % av total omsetning. 
Foreløpig resultat (budsjettert overskudd) på EFV for 2016 er ca 0,687 mill kr. 
 
Anslaget for EFV-aktiviteten viser at den forventes å omfatte ca 96 årsverk i 2016, en økning 
på 12 årsverk i forhold til 2015. 
 
Av det totale anslaget for EFV utgjør inntekter fra NFR og RFF ca 40,2 mill kr, mens 
inntekter fra EU utgjør ca 12,2 mill kr. 
 
6.2. INDIREKTE KOSTNADER 

Satsene for indirekte kostnader per årsverk fastsettes av styret. Alle BAOer må forholde seg 
til disse satsene når de skal utarbeide tilbud på eksternt finansierte prosjekter. På denne måten 
sikrer UiA at fakultetene og øvrige BAOer framstår enhetlig i forhold til nivået på disse 
kostnadene, og at dette nivået tilfredsstiller kravene til full kostnadsdekning som framkommer 
av KDs reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 
 
I budsjettet for 2014 ble det vedtatt at UiA skal benytte TDI-modellen ved beregning av 
indirekte kostnader for nye forskningsprosjekter, men at eksisterende forskningsprosjekter der 
satsene før innføringen av TDI-modellen ble brukt, skal kunne fortsette å bruke de gamle 
satsene. Videre ble det vedtatt at EVU-prosjekter skal bruke samme satser som tidligere. 
Universitetsdirektøren foreslår å videreføre denne ordningen. 
 
Det er utarbeidet egne satser for indirekte kostnader for fremmede stipendiater. For disse 
satsene er det bl.a. lagt til grunn arbeidsplass i landskap eller tilsvarende, at stipendiaten 
medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.  
 
I budsjettet for 2013 ble det innført en minstesats for stipendiater som ikke bruker UiAs 
fasiliteter, men kun får veiledning/dr.grads kurs. I praksis er dette stipendiater som arbeider et 
annet sted. Minstesatsen foreslås videreført i budsjettet for 2016. 
 
De foreslåtte satsene for 2016 fremkommer i tabell 6.2a og 6.2b. Tabell 6.2a viser satsene 
basert på TDI-modellen, mens tabell 6.2b viser satsene som ble benyttet før innføringen av 
TDI-modellen, justert for pris- og lønnsøkning. 
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6.3. TIMESATSER 

På samme måte som for indirekte kostnader har universitetet behov for at BAOene opererer 
med enhetlig beregning av timepriser ved kalkulering av eksternt finansierte oppdrag. I dialog 
med BAOene har økonomiavdelingen utarbeidet timesatser der det i tillegg til de 
styrefastsatte indirekte kostnadene er lagt inn kostnader knyttet til såkalt ufakturerbar tid som 
er satt til 30 %. Dette er å betrakte som en normert sats for tid medgått til arbeid som ikke 
direkte kan henføres/belastes det enkelte prosjekt eller som ikke inngår i de indirekte 
kostnadene. Ufakturerbar tid er en kostnad alle kommersielle aktører må beregne dekning av. 
UiA har derfor ingen anledning til å utelate disse kostnadene fra sine kalkyler. 
 
Ettersom universitetsdirektøren foreslår to ulike satser for indirekte kostnader (jfr. punkt 6.2), 
må man også operere med to ulike sett av timesatser. I prosjekter der de nye satsene for 
indirekte kostnader er lagt til grunn, foreslår universitetsdirektøren følgende satser for 2016:  
 
Faglige stillinger 

 høy sats   kr 1314 

 normal sats   kr 1044 

 stipendiater   kr   907  
 
Administrative stillinger 

 høy sats   kr   892 

 normal sats   kr   739 
 

I prosjekter der de tidligere satsene for indirekte kostnader lå til grunn, foreslår 
universitetsdirektøren følgende timesatser: 
 
Faglige stillinger 

 høy sats   kr 1085 

 normal sats   kr   815 

 stipendiater   kr   687  
 
Administrative stillinger 

 høy sats   kr   874 

 normal sats   kr   721 
 
Det vises forøvrig til tabell 6.3a og tabell 6.3b. 
 
Satsene inkluderer rimelig fortjeneste (5 %) iht. KDs rundskriv F-07-13. Det er fullt mulig å 
legge inn høyere fortjeneste. Universitetsdirektøren legger til grunn at BAOene vurderer 
fortjenesteelementet i hvert enkelt tilfelle.  
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7. TILDELING OG RAPPORTERING 

Tildelingsbrev 
Budsjett for 2016 er satt opp på grunnlag av dokumentet Plan 2016 som vil bli behandlet som 
en egen sak i samme styremøte. Dokumentet Plan 2016 og detaljene i budsjettet vil danne 
grunnlag for et tildelingsbrev til det enkelte budsjettansvarsområdet. Tildelingsbrevet vil 
inneholde detaljer om tildelingen, strategiske føringer i forhold til universitetets strategi og 
departementets mål, evt. spesielle føringer knyttet til rammen og aktivitetskrav. 
Tildelingsbrevet vil bli sendt budsjettansvarsområdene før nytt budsjettår. 
 
Rapportering for 2016 
Tertialrapportene fra BAOene gjøres som en kort vurdering av den økonomiske situasjonen, 
samt en prognose for resten av året. Det er kun vesentlige avvik og beløp som BAOene 
trenger å kommentere. For å sikre at BAOene har kontroll på alle detaljer gjennomføres 
dialogmøter mellom økonomiavdelingen og økonomikonsulenter ved BAOene i forbindelse 
med hver tertialavslutning. Eventuell tilleggsrapportering vil komme frem av tildelingsbrevet. 
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8. FORKORTELSER 

Følgende forkortelser er benyttet i dette saksunderlaget: 
 
AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
ABLU  - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 
ADILA - Agder Digital Learning Arena 
BAO  - Budsjettansvarsområde 
BLU  - Barnehagelærerutdanning 
BOA  - Bidrag- og oppdragsaktivitet 
CIEM  - Centre for Integrated Emergency Management 
DDU  - Det digitale universitetet (strategisk program) 
EFV  - Eksternt finansiert virksomhet 
ERC  - European Research Council 
EVU  - Etter- og videreutdanning 
FLU  - Førskolelærerutdanning 
FoU  - Forskning og utvikling 
GLU  - Grunnskolelærerutdanning 
HiB  - Høgskolen i Bergen 
KD  - Kunnskapsdepartementet 
MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching 
MIL  - Mechatronics Innovation Lab 
MNT  - Matematikk-Naturvitenskap-Teknologi 
NFR  - Norges forskningsråd 
NSO  - Norsk studentorganisasjon 
PKU  - Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
PPU  - Praktisk pedagogisk utdanning 
PULS  - Pedagogisk utviklingssenter 
RFF  - Regionale forskningsfond 
RLE  - Religion, livssyn og etikk 
SAIH  - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 
SAR  - Scholar at Risk 
SFI  - Senter for forskningsdrevet innovasjon 
SFU  - Senter for fremragende utdanning 
SiA  - Studentsamskipnaden i Agder 
SPK  - Statens pensjonskasse 
SSHF  - Sørlandet sykehus helseforetak 
STA  - Studentorganisasjonen i Agder 
TDI  - Tid, direkte kostnader, indirekte kostnader 
UI  - Utdanningsinsentiv 
UiA  - Universitetet i Agder 
UiN  - Universitetet i Nordland 
UiS  - Universitetet i Stavanger 
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Tabell 1.1 - Disponibel ramme og rammejusteringer 2016
2015 2016

Inntekter 2015 (i 1000 kr) 2016 (i 1000 kr)

Netto utgiftsbevilgning - kap. 260 fra KD iht. regjeringens forslag til statsbudsjett 1 106 819 1 191 283

Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet (estimert konsekvens) -1 000

Rammeøkning i Stortingets vedtatte statsbudsjett 9 903

Rammeøkning i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet

Midler tildelt over kap. 281

Overført fra regnskapet foregående år 15 344

Forskuttering av 6 nye stipendiater

Indirekte kostnader fra foregående år 9 035 11 836

Semesteravgift 3 000 2 600

Total inntekt 1 144 101 1 204 719

Kostnader 2016 (i 1000 kr)

Basistildelinger
Studier 284 776

Emnemodulen budsjett 2015 274 701

Lønns- og prisjustering 170

Netto endring studieplasser/årsverk 7 436

Tidligere særkostnader som flyttes inn i emnemodulen 2 469

Forskerutdanninger 15 718

Budsjett 2015 15 700

Lønns- og prisjustering 10

Aktivitetsendring 8

Førstestillinger 24 114

Budsjett 2015 24 099

Styrkning/reduksjon

Administrative enheter 141 081

Bevilgningsfinansiert administrasjon 2015 131 539

Lønnsjustering -189

Aktivitetsjusteringer 1 815

Generelle driftsmidler (Kriteriefordelte) 7 917

Særkostnader og investeringer 337 129

Særkostnader og investeringer fakulteter 26 262

Særkostnader og investeringer fellestjenester, styret og ledelsen 100 585

Fullbudsjetterte særkostnader 210 283

Resultattildelinger
Studierelaterte 137 527

Stykkpris studiepoeng 2016 189kr       127 435

Stykkpris utveksling 2016 6 400kr    3 942

Stykkpris avlagt doktorgrad Flere 6 150

Forskningsrelaterte 36 840

Budsjett 2015 39 131

Lønns- og prisjustering 24

Endret uttelling i statsbudsjettet ekskl. doktorgradskandidater -2 314

Administrasjon 7 406

Eksterntfinansiert administrasjon 6 391

Stykkpris utveksling 2016 1 600kr    1 014

Strategiske tildelinger
Strategiske tildelinger 168 478

Stipendiater og postdoktor 99 262

Indirekte kostnader til infrastruktur stipendiater -6 911

Strategiske tildelinger 71 160

Strategiske investeringer 4 967

Strategiske avsetninger 51 649

Styrets disposisjonsfond

Avsetning til UI-fondet (tidl. RBF-fondet)

Årets ordinære avsetning til investeringsfond 8 886

Investeringsfond Campus Kristiansand 16 950

Investeringsfond Campus Grimstad 4 900

Lønnsoppgjør 2016 20 913

Ufordelt 0

Ufordelt ved styret

Total kostnad BFV 1 204 719



Tabell 1.2 - Totalramme for budsjettansvarsområdene

2015 2016

Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett Nominell % Foreløpig budsjett

Handelshøyskolen 63 741 027                       8 304 386                 13,0 % 72 045 413                          

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 105 883 066                     1 066 890                 1,0 % 106 949 956                        

Fakultet for humaniora og pedagogikk 129 230 047                     2 116 490                 1,6 % 131 346 537                        

Fakultet for kunstfag 60 942 538                       4 658 565                 7,6 % 65 601 103                          

Fakultet for samfunnsvitenskap 66 633 421                       3 655 103                 5,5 % 70 288 524                          

Fakultet for teknologi og realfag 172 373 749                     5 896 795                 3,4 % 178 270 544                        

Sum fakultetene 598 803 848                     25 698 229               4,3 % 624 502 077                        

Universitetsbiblioteket 28 677 183                       930 239                    3,2 % 29 607 422                          

Avdeling for lærerutdanning 43 919 000                       2 157 300                 4,9 % 46 076 300                          

Fellesadministrasjonen 180 201 318                     6 502 938                 3,6 % 186 704 256                        

Sum fellestjenestene 252 797 501                     9 590 477                 3,8 % 262 387 978                        

Styret inkl. strategiske avsetninger 39 754 015                       13 604 985               34,2 % 53 359 000                          

Ledelsen, rektor, direktør 43 207 057                       4 333 906                 10,0 % 47 540 963                          

Sum styret/ledelsen 82 961 072                       17 938 891               21,6 % 100 899 963                        

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998                     743 664                    0,4 % 210 282 662                        

Ufordelt                                      6 646 013                 0,0 % 6 646 013                            

Sum budsjettansvarsområdene 1 144 101 419                  60 617 274               5,3 % 1 204 718 693                     

0

Tallene fra 2015 er hentet fra revidert budsjett.

Endring 2015 - 2016



Tabell 1.3 - Budsjettutvikling

Endring siden forrige budsjettår
Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for Universitets- Avdeling for Felles- UiAs fullbudsj.

høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag samf.vit. tekn/real biblioteket lærerutdanning adm. Styret Ledelsen særkostnader Sum

Basis 3 348 381             -1 887 069            2 184 929             -78 162                 1 645 336             -272 017               1 428 534         2 977 100             6 563 767             479 000            3 232 868         743 664              17 017 950       

Studie (Tabell 2.1.1) 3 257 837             592 933                840 952                2 697 964             1 340 342             864 955                -                    -                        -                        -                    -                    -                      6 337 146         

Forskerutdanning (Tabell 2.1.2) 622 000                -188 000               537 000                -136 000               -120 000               -697 000               -                    -                        -                        -                    -                    -                      -604 000           

Andel av professor og dosent (Tabell 2.1.3) 100 296                65 592                  87 185                  -15 414                 173 498                89 324                  -                    -                        -                        -                    -                    -                      400 185            

Andel av øvrige førstestillinger (Tabell 2.1.4) 63 539                  109 341                -567 626               -116 665               103 809                -77 879                 -                    -                        -                        -                    -                    -                      -549 020           

Historisk ramme (Tabell 3.1.1/4.1.1) -                        -                        -                        -                        -                        -                        329 334            570 000                7 563 267             -                    1 214 000         -                      9 676 601         

Aktivitetsjusteringer (Tabell 3.1.2/4.1.2) -                        -                        -                        -                        -                        -                        653 200            318 100                -1 774 500            -                    -337 700           -                      -1 140 900        

Særkostnader og investeringer -695 291               -2 466 935            1 287 418             -2 508 047            147 687                -451 417               446 000            2 089 000             775 000                479 000            2 356 568         743 664              2 897 938         

Ordinære driftsmidler -645 291               -2 686 935            1 062 418             -2 293 047            147 687                -759 417               439 000            -                        983 000                479 000            -416 432           -                      -3 044 726        

Fullbudsjetterte -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    -                        -                        -                    -                    743 664              743 664            

Begrenset budsjetterte -50 000                 20 000                  600 000                -492 000               -                        -                        5 000                2 089 000             2 362 000             -                    2 609 000         -                      7 193 000         

Investeringer -                        200 000                -375 000               277 000                -                        308 000                2 000                -                        -2 570 000            -                    164 000            -                      -1 994 000        

Resultat 3 146 437             849 959                -869 007               3 352 095             1 110 335             1 392 680             263 265            -                        1 168 671             -                    154 038            -                      7 422 036         

Studie (Tabell 2.2.1) 1 685 011             1 302 502             137 620                3 341 542             -185 764               2 529 668             -                    -                        -                        -                    -                    -                      7 125 568         

Utveksling (Tabell 2.2.2) 140 800                25 600                  147 200                89 600                  -134 400               -6 400                   -                    -                        73 600                  -                    -                    -                      195 200            

Forskerutdanning (Tabell 2.2.3) 400 000                300 000                750 000                400 000                50 000                  300 000                -                    -                        -                        -                    -                    -                      1 800 000         

Publiseringspoeng (Tabell 2.2.4) 191 056                -422 991               -1 627 143            -487 841               213 576                -2 498 182            -                    -                        -                        -                    -                    -                      -4 822 581        

Formidlingspoeng (Tabell 2.2.5) -62 635                 38 726                  -346 244               -60 980                 -28 145                 -119 663               -                    -                        -                        -                    -                    -                      -516 306           

Bidrags- og oppdragsaktivitet -466 008               200 877                -216 203               24                         -69 623                 -28 008                 263 265            -                        1 095 071             -                    154 038            -                      1 399 441         

NFR-midler (Tabell 2.2.7) 1 258 213             -135 848               285 763                69 750                  1 264 691             1 319 767             -                    -                        -                        -                    -                    -                      2 804 123         

EU-midler (Tabell 2.2.8) -                        -458 907               -                        -                        -                        -104 502               -                    -                        -                        -                    -                    -                      -563 409           

Strategisk 1 809 568             2 104 000             800 568                1 384 632             899 432                4 776 132             -761 560           -831 000               -1 229 500            13 125 985       947 000            -                      21 215 689       

Stipendiater (Tabell 2.3.3) 1 586 168             1 147 000             1 371 668             978 332                685 832                2 657 332             -                    -                        -                        -                    -                    -                      6 840 164         

Andre strategiske tildelinger 223 400                957 000                -571 100               406 300                213 600                2 118 800             -761 560           -831 000               -1 229 500            -                    947 000            -                      1 249 540         

Strategiske avsetninger (Tabell 4.3.2) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    -                        -                        13 125 985       -                    -                      13 125 985       

8 304 386             1 066 890             2 116 490             4 658 565             3 655 103             5 896 795             930 239            2 146 100             6 502 938             13 604 985       4 333 906         743 664              53 960 061       

Modul



Budsjettansvarsområde 2015 2016

Handelshøyskolen 1 996 291               1 301 000                

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 3 672 935               1 006 000                

Fakultet for humaniora og pedagogikk 875 582                  2 538 000                

Fakultet for kunstfag 5 707 047               2 922 000                

Fakultet for samfunnsvitenskap -147 687                 -                          

Fakultet for teknologi og realfag 7 646 417               6 887 000                

Sum fakultetene 19 750 585             14 654 000              

Universitetsbiblioteket 10 339 000             10 783 000              

Avdeling for lærerutdanning 29 751 000             31 840 000              

Fellesadministrasjonen 26 642 500             29 987 500              

Sum fellestjenestene 66 732 500             72 610 500              

Styret 1 231 000               1 710 000                

Ledelsen 10 021 432             12 214 000              

Sum styret/ledelsen 11 252 432             13 924 000              

Sum fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998           210 282 662            

Sum budsjettansvarsområdene 307 274 515           311 471 162            

Tabell 1.4 - Særkostnader



Budsjettansvarsområde 2015 2016

Handelshøyskolen -                        -                        

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 000 000              2 200 000              

Fakultet for humaniora og pedagogikk 875 000                 500 000                 

Fakultet for kunstfag 823 000                 1 100 000              

Fakultet for samfunnsvitenskap -                        -                        

Fakultet for teknologi og realfag 7 500 000              7 808 000              

Sum fakultetene 11 198 000            11 608 000            

Universitetsbiblioteket 961 000                 555 000                 

Avdeling for lærerutdanning -                        -                        

Fellesadministrasjonen 15 592 000            15 002 000            

Sum fellestjenestene 16 553 000            15 557 000            

Styret 19 351 015            30 736 000            

Ledelsen 4 249 000              3 460 000              

Sum styret/ledelsen 23 600 015            34 196 000            

Sum budsjettansvarsområdene 51 351 015            61 361 000            

Tabell 1.5 - Investeringer



Rapp. Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for

grp. høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag samf.vit. tekn/real Sum

Basistildelinger 39 466 178              59 638 745              76 216 170      40 094 238        38 153 710          96 820 902          350 389 943          

Studie (Tabell 2.1.1) A10 32 941 656              50 561 095              64 696 365      33 173 707        33 234 066          69 689 054          284 295 943          

Forskerutdanning (Tabell 2.1.2) A10 2 242 000                2 242 000                2 832 000        944 000             1 770 000            5 688 000            15 718 000            

Andel av professor og dosent (Tabell 2.1.3) A10 1 332 112                744 197                   2 351 661        759 081             1 268 855            2 593 525            9 049 431              

Andel av øvrige førstestillinger (Tabell 2.1.3) A10 1 649 410                2 885 453                3 298 144        1 195 450          1 880 789            4 155 323            15 064 569            

Særkostnader og investeringer (Tabell 2.1.4) 1 301 000                3 206 000                3 038 000        4 022 000          -                      14 695 000          26 262 000            

Ordinære driftsmidler A10 851 000                   436 000                   888 000           529 000             -                      6 849 000            9 553 000              

Begrenset budsjetterte B30 450 000                   570 000                   1 650 000        2 393 000          -                      38 000                 5 101 000              

Investeringer B40 -                          2 200 000                500 000           1 100 000          -                      7 808 000            11 608 000            

Resultattildelinger 21 675 735              32 602 711              35 853 867      18 846 365        21 435 314          43 953 142          174 367 134          

Studie (Tabell 2.2.1) A10 15 733 294              27 833 494              23 501 281      14 929 936        14 456 915          30 979 639          127 434 559          

Utveksling (Tabell 2.2.2) A10 1 126 400                435 200                   1 017 600        134 400             627 200               601 600               3 942 400              

Forskerutdanning (Tabell 2.2.3) A10 800 000                   300 000                   1 600 000        800 000             1 000 000            1 650 000            6 150 000              

Publiseringspoeng (Tabell 2.2.4) A10 2 014 178                2 337 206                7 247 239        2 253 703          2 816 048            6 107 139            22 775 513            

Formidlingspoeng (Tabell 2.2.4) A10 172 843                   395 605                   1 196 047        281 713             303 268               497 463               2 846 939              

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 2.2.4) A10 329 621                   391 165                   501 254           351 813             726 006               547 080               2 846 939              

NFR-midler (Tabell 2.2.4) A10 1 499 399                910 041                   790 446           94 800               1 505 877            2 358 719            7 159 282              

EU-midler (Tabell 2.2.4) A10 -                          -                          -                  -                    -                      1 211 502            1 211 502              

Strategiske tildelinger 10 903 500              14 708 500              19 276 500      6 660 500          10 699 500          37 496 500          99 745 000            

Stipendiater (Tabell 2.3.2) B10 6 282 000                8 027 000                13 960 000      3 490 000          6 980 000            23 308 000          62 047 000            

Andre strategiske tildelinger (Tabell 2.3.1) B10 4 621 500                6 681 500                5 316 500        3 170 500          3 719 500            14 188 500          37 698 000            

Sum fakultetene 72 045 413              106 949 956            131 346 537    65 601 103        70 288 524          178 270 544        624 502 077          

Tabell 2 - Fakultetenes tildelinger



Tabell 2.1.1 - Fakultetene - Basis studier t.o.m. master

2016 Budsjettert Faste Sum 

Fakultet Stp. årsverk kostnader Poeng Kronebeløp studie Fordeling

Handelshøyskolen 1 490                1 358                15 300 430       90 109              17 641 226       32 941 656             11,6 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 168                1 417                22 350 248       144 097            28 210 847       50 561 095             17,8 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 3 866                1 871                37 463 458       139 102            27 232 907       64 696 365             22,7 %

Fakultet for kunstfag 2 075                498                   17 133 899       81 929              16 039 808       33 173 707             11,6 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 2 837                2 111                28 367 126       211 066            41 321 928       69 689 054             24,5 %

Fakultet for teknologi og realfag 1 562                1 049                16 901 488       83 424              16 332 578       33 234 066             11,7 %

Ufordelte, til senere disp 30                     7                       387 353            475                   92 994              480 347                  0,2 %

Sum 14 028              8 311                137 904 002     750 202            146 872 288     284 776 290           100,0 %

Andel av 
emnemodulen

Emnemodulens ramme budsjett 2016: 284 776 290           

Medgår til "Faste kostnader": 137 904 002           48 %

Rest til "Variable kostander": 146 872 288           52 %

Poengverdi  "Variable kostnader": 195,78                    

Variable kostnader



Antall Sum

Fakultet studenter Tildeling

Handelshøyskolen 19 2 242 000

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 19 2 242 000

Fakultet for humaniora og pedagogikk 24 2 832 000

Fakultet for kunstfag 8 944 000

Fakultet for samfunnsvitenskap 15 1 770 000

Fakultet for teknologi og realfag 41 10 5 688 000

Sum 126 15 718 000

Satser

Tildeling pr. student 118 000

Tillegg pr. student på mekatronikk 85 000

Studenter 
m/tillegg

Tabell 2.1.2 - Fakultetene - Basis forskerutdanning



Tabell 2.1.3 - Fakultetene - Basis vitenskapelige stillinger

Antall Andel Antall Andel

Fakultet årsverk prof./dosent Tildeling årsverk førstestillinger Tildeling Tildeling Fordeling

Handelshøyskolen 18            15 % 1 332 112         24               11 % 1 649 410          2 981 522            12 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 10            8 % 744 197            43               19 % 2 885 453          3 629 650            15 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 32            26 % 2 351 661         49               22 % 3 298 144          5 649 805            23 %

Fakultet for kunstfag 10            8 % 759 081            18               8 % 1 195 450          1 954 531            8 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 17            14 % 1 268 855         28               12 % 1 880 789          3 149 644            13 %

Fakultet for teknologi og realfag 35            29 % 2 593 525         61               28 % 4 155 323          6 748 848            28 %

Sum 122          100 % 9 049 431         223             100 % 15 064 569        24 114 000          100 %

Ekstra uttelling for professor og dosent 10 %

Uttelling pr. professor/dosent 74 420

Uttelling pr. øvrig førstestilling 67 654

Professor og dosent Øvrige førstestillinger Sum tildeling



Tabell 2.1.4 - Fakultetene - Basis særkostnader og investeringer

Tildeling

Fakultet 2016

Handelshøyskolen 851 000            450 000                -                    1 301 000              

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 436 000            570 000                2 200 000          3 206 000              

Fakultet for humaniora og pedagogikk 888 000            1 650 000             500 000             3 038 000              

Fakultet for kunstfag 529 000            2 393 000             1 100 000          4 022 000              

Fakultet for samfunnsvitenskap -                   -                        -                    -                         

Fakultet for teknologi og realfag 6 849 000         38 000                  7 808 000          14 695 000            

Sum 9 553 000         5 101 000             11 608 000        26 262 000            

Ord. driftsm. Begrenset budsj. Investeringer



Tabell 2.2.1 - Fakultetene - Resultat studier t.o.m. master

Fakultet

Sum 
studiepoeng 

bestått
Heltidsekv. 

bestått

Resultat-
poeng 

(H14/V15) %-andel
Resultatfordeling 

2016

Handelshøyskolen 75 681              1 261                83 369              12,3 % 15 733 294                

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 87 634              1 461                147 486            21,8 % 27 833 494                

Fakultet for humaniora og pedagogikk 101 321            1 689                124 530            18,4 % 23 501 281                

Fakultet for kunstfag 28 735              479                   79 112              11,7 % 14 929 936                

Fakultet for samfunnsvitenskap 58 336              972                   76 605              11,3 % 14 456 915                

Fakultet for teknologi og realfag 101 897            1 698                164 157            24,3 % 30 979 639                

Sum 453 604            7 560                675 259            100 % 127 434 559              

Stykkpris resultatpoeng 2016 189kr               



Fakultet
Antall studenter 

(2014) %-andel
Resultatfordeling 

2016

Handelshøyskolen 176                         28,6 % 1 126 400                

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 68                          11,0 % 435 200                   

Fakultet for humaniora og pedagogikk 159                         25,8 % 1 017 600                

Fakultet for kunstfag 21                          3,4 % 134 400                   

Fakultet for samfunnsvitenskap 94                          15,3 % 627 200                   

Fakultet for teknologi og realfag 98                          15,9 % 601 600                   

Sum 616                         100,0 % 3 942 400                

Stykkpris utveksling 2016 8 000kr                  

Andel fakultetene 80 %

Andel fellestjenestene 20 %

Tabell 2.2.2 - Fakultetene - Resultat studentutveksling



2014

Fakultet

Antall 
kandidater 

(2014)

Ekstra 
tildeling 

Normert tid
Ekstra tildeling 
Normert + 0,5

Resultatfordeling 
2016

Handelshøyskolen 4                       -                   -                     800 000                     

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1                       1                      -                     300 000                     

Fakultet for humaniora og pedagogikk 8                       -                   -                     1 600 000                  

Fakultet for kunstfag 3                       2                      -                     800 000                     

Fakultet for samfunnsvitenskap 4                       1                      2                        1 000 000                  

Fakultet for teknologi og realfag 7                       1                      3                        1 650 000                  

Sum 27                     5                      5                        6 150 000                  

Resultatuttelling forskerutdanning 200 000kr              

Ekstra tildeling ved inntil 3 år nettotid 100 000kr              

Ekstra tildeling ved inntil 3,5 år nettotid 50 000kr                

Tabell 2.2.3 - Fakultetene - Resultat forskerutdanninger



Tabell 2.2.4 - Fakultetene - Resultat forskning og ekstern aktivitet -               

Sum

Poeng Andel Poeng Andel Inntekter Resultatford.

2014 poeng Beløp 2014 poeng Beløp 2014 Andel Beløp 2016

53                 9 % 2 014 178           120              6 % 172 843         7 887 382        11,6 % 329 621       2 516 642        

62                 10 % 2 337 206           274              14 % 395 605         9 360 027        13,7 % 391 165       3 123 976        

191               32 % 7 247 239           829              42 % 1 196 047      11 994 309      17,6 % 501 254       8 944 540        

59                 10 % 2 253 703           195              10 % 281 713         8 418 393        12,4 % 351 813       2 887 229        

74                 12 % 2 816 048           210              11 % 303 268         17 372 312      25,5 % 726 006       3 845 322        

161               27 % 6 107 139           345              17 % 497 463         13 090 862      19,2 % 547 080       7 151 682        

599               100 % 22 775 513          1 973           100 % 2 846 939       68 123 285      100 % 2 846 939    28 469 391       

Sum

Inntekter Inntekter Resultatford.

2014 Andel Beløp 2014 Andel Beløp 2016

4 744 935     20,9 % 1 499 399           -               0,0 % -                 1 499 399        

2 879 877     12,7 % 910 041              -               0,0 % -                 910 041           

2 501 410     11,0 % 790 446              -               0,0 % -                 790 446           

300 000        1,3 % 94 800                -               0,0 % -                 94 800             

4 765 434     21,0 % 1 505 877           -               0,0 % -                 1 505 877        

7 464 301     32,9 % 2 358 719           977 806       100,0 % 1 211 502      3 570 221        

22 655 957   100 % 7 159 282            977 806       100 % 1 211 502       8 370 784         

Sum resultatmodulen FoU og formidling 36 840 175       

Stykkpris Sum

Fordelinger stykkpris

Stykkpris EU - 100 % av KDs tildeling 1,24                    1 211 502    

Stykkpris NFR/RFF/PKU - 200 % av KDs tildeling 0,32                    7 159 282    

Sum fordeling stykkprismodell 8 370 784    

Fordelinger relativ modell 22775513

Publiseringer 38 003         80,0 % 22 775 513  OK

Formidlinger (Tabell 3.2b) 1 443           10,0 % 2 846 939    

Bidrags- og oppdragsaktivitet 0,04             10,0 % 2 846 939    

Sum tildelt relativ modell 100,0 % 28 469 391  

36 840 175         36 840 175  

Sum

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Ramme FoU og formidling

Sum tildeling FoU og formidling

Uttellig pr. poeng/kr

Fakultet for teknologi og realfag

Fakultet for samfunnsvitenskap

Inntekter fra EU

Formidlingspoeng Bidrags- og oppdragsaktivitetRelativt fordelte

Sum

Publiseringspoeng

Handelshøyskolen

Fakultet

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for kunstfag

Inntekter fra NFR, RFF og PKUStykkprisfordelte

Fakultet for teknologi og realfag

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet

Handelshøyskolen

Fakultet for kunstfag

Fakultet for humaniora og pedagogikk



Tabell 2.3.1 - Fakultetene - Strategiske tildelinger (ekskl. stipendiater/postdoktor)

Fakultet Prosjektnr. Grunnbevilgning
Særskilt begrunnede 

tildelinger Sum

Handelshøyskolen 53980 2 621 500                     2 000 000                            4 621 500          

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 53930 4 483 500                     2 198 000                            6 681 500          

Fakultet for humaniora og pedagogikk 53940 5 316 500                     -                                       5 316 500          

Fakultet for kunstfag 53950 2 670 500                     500 000                               3 170 500          

Fakultet for samfunnsvitenskap 53970 2 719 500                     1 000 000                            3 719 500          

Fakultet for teknologi og realfag 53960 6 688 500                     7 500 000                            14 188 500        

Sum 24 500 000                   13 198 000                          37 698 000        

Faglige strategiske midler vedr. lærerutdanningene er tildelt i tabell 3.3.1



Tabell 2.3.2 - Fakultetene - Strategiske tildelinger rekrutteringsstillinger

Rapportgruppe B30 Handels- Fak. for hel.- Fak. for Fak. for Fak. for Fak. for Til senere 

høyskolen og idr.vit. hum/ped kunstfag samf.vit. tek/real ford./ufordelt Sum

Strategisk fordeling

- ant. årsverk rekrutteringsstillinger 9,0                    11,5                  20,0                  5,0                    10,0                  32,0                  8,8                    96,3                  

- ant. årsverk kvinneprofessorater 1,0                    1,0                    

- tildeling rekrutteringsstillinger 6 282 000         8 027 000         13 960 000       3 490 000         6 980 000         22 336 000       6 165 666         67 240 666       

- tildeling kvinneprofessorater -                    -                    -                    -                    -                    972 000            -                    972 000            

Sum fakultets kostnader 6 282 000         8 027 000         13 960 000       3 490 000         6 980 000         23 308 000       6 165 666         68 212 666       

Rapportgruppe A10

Arealkostnader 639 000            816 500            1 420 000         355 000            710 000            2 343 000         627 167            6 910 667         

Øvrige arbeidsplasskostnader 711 000            908 500            1 580 000         395 000            790 000            2 607 000         697 833            7 689 333         

Bibliotek 153 000            195 500            340 000            85 000              170 000            561 000            150 167            1 654 667         

Øvrig 1 368 000         1 748 000         3 040 000         760 000            1 520 000         5 016 000         1 342 667         14 794 667       

Sum ford. til fellestjenester 2 871 000         3 668 500         6 380 000         1 595 000         3 190 000         10 527 000       2 817 834         31 049 334       

Sum 9 153 000         11 695 500       20 340 000       5 085 000         10 170 000       33 835 000       8 983 500         99 262 000       

Satser

Rekrutteringsstillinger 1 017 000         

Kvinneprofessorat 1 291 000         



Tabell 3 - Fellestjenestenes tildelinger
BIB LÆRER FELLES

Universitets- Avdeling for Felles-

biblioteket lærerutd. administrasjonen Sum

Basistildelinger 28 047 867       45 269 100     165 477 300              238 794 267       

Historisk ramme (Tabell 3.1.1) 16 503 667       13 111 000     122 604 600              152 219 267       

Aktivitetsjusteringer (Tabell 3.1.2) 653 200            318 100          843 200                    1 814 500           

Særkostnader og investeringer (Tabell 3.1.3) 10 891 000       31 840 000     42 029 500                84 760 500         

Ordinære driftsmidler 10 733 000       -                 9 374 000                 20 107 000         

Begrenset budsjetterte 50 000              31 840 000     20 613 500                52 503 500         

Investeringer 108 000            -                 12 042 000                12 150 000         

Resultattildelinger 1 112 555         11 200            5 630 956                 6 754 711           

Studentutveksling (Tabell 3.2.1) -                    11 200            1 003 200                 1 014 400           

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 3.2.2) 1 112 555         -                 4 627 756                 5 740 311           

Strategiske tildelinger 447 000            796 000          15 596 000                16 839 000         

Særskilt begrunnede tildelinger (Tabell 3.3.1) 447 000            796 000          15 596 000                16 839 000         

Sum fellestjenestene 29 607 422       46 076 300     186 704 256              262 387 978       



Tabell 3.1.1 - Fellestjenestene - Basis historisk ramme

Generelle Midler for Sum

Fellestjeneste Årsverk Lønn driftsmidler KD stipendiater tildelt

Universitetsbiblioteket 24,5            13 971 000       878 000                     1 654 667               16 503 667             

Avdeling for lærerutdanning 18,4            12 403 000       708 000                     -                          13 111 000             

Fellesadministrasjonen 189,6           94 592 600       5 528 000                   22 484 000             122 604 600           

Sum 232,6           120 966 600     7 114 000                   24 138 667             152 219 267           



34226,3191
Generelle Sum

Stilling Årsverk Lønn driftsmidler tildelt

PULS - Digitalisering av undervisning 1,0                    809 000            34 200              843 200            

Universitetsbiblioteket - Fagansvarlig for HH 1,0                    619 000            34 200              653 200            

Lærerutdanning - Praksiskonsulent 8-13 0,5                    301 000            17 100              318 100            

Sum 2,5                    1 729 000         85 500              1 814 500         

Tabell 3.1.2 - Fellestjenestene - Basis aktivitetsjusteringer



Tabell 3.1.3 - Fellestjenestene - Basis særkostnader og investeringer

Tildeling

Fellestjeneste 2016

Universitetsbiblioteket 10 733 000       50 000              108 000            10 891 000       

Avdeling for lærerutdanning -                   31 840 000       -                   31 840 000       

Fellesadministrasjonen 9 374 000         20 613 500       12 042 000       42 029 500       

Sum 20 107 000       52 503 500       12 150 000       84 760 500       

Ord. driftsm.
Begrenset 

budsj. Investeringer



Fellestjeneste
Antall studenter 

(2014) Resultatfordeling 2016

Fellesadministrasjonen (Internasjonal avd.) 627                            1 003 200                     

Avdeling for lærerutdanning 7                                11 200                          

Sum 627                            1 014 400                     

Stykkpris utveksling 2016 8 000kr                      

Andel fakultetene 80 %

Andel fellesadministrasjonen 20 %

Andel avdeling for lærerutdanning 20 %

Tabell 3.2.1 - Fellestjenestene - Resultat studentutvekslinger



Tabell 3.2.2 - Fellestjenestene - Resultat bidrags- og oppdragsaktivitet

Sum

Fellestjeneste tildelt

Universitetsbiblioteket 9,4 % 1 112 555         

Avdeling for lærerutdanning 0,0 % -                    

Fellesadministrasjonen 39,1 % 4 627 756         

Sum 48,5 % 5 740 311         

Andel av indirekte 
kost.



UTD FORSK SAM ORG Sum

Fellestjeneste Utdanning Forskning Samfunnsutvikling Org.kultur og infrastruktur tildelt

Universitetsbiblioteket -                    -                    -                                 447 000                                     447 000            

Avdeling for lærerutdanning 796 000            -                    -                                 -                                             796 000            

Fellesadministrasjonen 250 000            5 950 000         1 000 000                      8 396 000                                  15 596 000       

Sum 1 046 000         5 950 000         1 000 000                      8 843 000                                  16 839 000       

Tabell 3.3.1 - Fellestjenestene - Strategiske tildelinger



Tabell 4 - Styret/ledelsens tildelinger
STY LED

Til senere 

Styret Ledelsen ford./ufordelt Sum

Basistildelinger 1 710 000    25 300 000  -                    27 010 000         

Historisk ramme (Tabell 4.1.1) -               11 186 000  -                    11 186 000         

Aktivitetsjusteringer (Tabell 4.1.2) -               -               -                    -                      

Særkostnader og investeringer (Tabell 4.1.3) 1 710 000    14 114 000  -                    15 824 000         

Ordinære driftsmidler 1 710 000    -               -                    1 710 000           

Begrenset budsjetterte -               12 214 000  -                    12 214 000         

Investeringer -               1 900 000    -                    1 900 000           

Resultattildelinger -               650 963       -                    650 963              

Bidrags- og oppdragsaktivitet (Tabell 4.2.1) -               650 963       -                    650 963              

Strategiske tildelinger 51 649 000  21 590 000  -                    73 239 000         

Særskilt begrunnede tildelinger (Tabell 4.3.1) -               21 590 000  -                    21 590 000         

Strategiske avsetninger (Tabell 4.3.2) 51 649 000  -               -                    51 649 000         

Ufordelt -               -               6 646 013         6 646 013           

Studier -               -               480 347            480 347              

Stipendiater -               -               6 165 666         6 165 666           

Andre ufordelte midler -               -               -                    -                      

Sum styret og ledelsen 53 359 000  47 540 963  6 646 013         107 545 976       



Tabell 4.1.1 - Styret/Ledelsen - Basis historisk ramme

Generelle Midler for Sum

Enhet Årsverk Lønn driftsmidler KD stipendiater tildelt

Ledelsen, rektor, direktør 10,0                    10 383 000       803 000              -                          11 186 000             

Sum 10,0                    10 383 000       803 000              -                          11 186 000             



Tabell 4.1.3 - Styret/Ledelsen - Basis særkostnader og investeringer

Ord. driftsm.
Begrenset 

budsj. Investeringer Tildeling

Enhet A B 30 B 40 2016

Styret 1 710 000         -                   -                   1 710 000         

Ledelsen -                   12 214 000       1 900 000         14 114 000       

Sum 1 710 000         12 214 000       1 900 000         15 824 000       



Tabell 4.2.1 - Styret/Ledelsen - Resultat bidrags- og oppdragsaktivitet

Sum

Enhet tildelt

Ledelsen 5,5 % 650 963            

Sum 5,5 % 650 963            

Andel av indirekte 
kost.



FELLES UTD FORSK SAM ORG Sum

Enhet Fellestiltak Utdanning Forskning Samfunnsutvikling Org.kultur og infrastruktur tildelt

Ledelsen -               3 480 000          5 700 000          5 850 000                      6 560 000                                      21 590 000         

Sum -               3 480 000          5 700 000          5 850 000                      6 560 000                                      21 590 000         

Tabell 4.3.1 - Styret/Ledelsen - Strategiske tildelinger



Styrets disposisjonsfond 14 081 042        (310 000)                   13 771 042               -                     13 771 042         

UI-fond 32 399 135        32 399 135               -                     32 399 135         

Avsetning til lønnsoppgjøret 40 503 136        (810 321)                   39 692 815               20 913 000        60 605 815         

Investeringsfond, generelt 46 192 226        46 192 226               8 886 000          55 078 226         

Brukertilskudd musikkbygg (20 000 000)       1 250 000                 (18 750 000)              -                     (18 750 000)        

Investeringsfond, Campus Kristiansand 5 578 997          5 578 997                 16 950 000        22 528 997         

Investeringsfond, Campus Grimstad 3 420 388          3 420 388                 4 900 000          8 320 388           

Fellesløftet NFR 377 667             377 667                    -                     377 667              

Forskuttering av stipendiater (25 500 000)       (25 500 000)              -                     (25 500 000)        

Netto avsetning 97 052 591        -                       129 679                    97 182 270               51 649 000        148 831 270       

Tabell 4.3.2 - Styret - Strategiske avsetninger

Styrets avsetninger Beholdning per 
01.01.15

Revidert budsjett S-
sak 56/15

 Estimert Forbruk / 
Tilskudd

Estimert beholdning 
per 31.12.15

Budsjett 2016
Ny beholdning per 

01.01.16



Tabell 5 - UiAs fullbudsjetterte særkostnader

Særkostnad Prosjektnummer Beløp

 Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 62386 159 300 000   

 Energi 62385 13 500 000     

 Administrative datasystemer 62168 8 493 982       

 Honorar til eksamensinspeksjon 54016 7 000 000       

 Fristasjonsavtalen med SIA 62166 2 628 680       

 Honorar til bedømmelseskommisjoner 54004 2 600 000       

 Porto 54002 2 566 000       

 Basisbevigning til STA 54015 1 747 000       

 Hovedtillitsvalgt 54029 1 551 000       

 Bibsys og referansehåndteringsverktøy 62396 1 484 000       

 Microsoft Campuslisens 54042 1 150 000       

 Lisenser ClassFronter, Syllabus og plagiatkontroll 62376 1 050 000       

 Henvendelsessystem UiA 54041 850 000          

 Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 62397 737 000          

 Yrkesskadeforsikring 54003 650 000          

 Open Access, avgifter 53109 600 000          

 Medlemskontigenter (UHR m.m.) 62391 450 000          

 Datafaglig saksbehandling 62395 450 000          

 Vederlag til Kopinor og Norwaco 54019 450 000          

 Lisens SPSS 54051 425 000          

 Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 54054 371 000          

 Hovedvernombud (0,5 årsv.) 54030 354 000          

 Reiser for bedøm.komm., jobbintervjuer m.m. 54005 250 000          

 Transport mellom virksomhetsstedene 54001 214 000          

 Forskning.no, medlemskap 54044 190 000          

 Kostnader ved betalinger 54017 188 000          

 Spørreverktøy 53081 163 000          

 Gaver til ansatte ved jubileer 54023 150 000          

 Compendia håndbøker, abonnemnet (årlig leie) 54050 150 000          

 Sakkyndig vurd. av nye phd progr. 54045 120 000          

 Vederlag rettighetsinnehavere (Bono, Tono, Teater) 54052 120 000          

 Honorar vedr tilsettingsutvalget 62374 100 000          

 Leie lokaler turnhallen 54006 70 000            

 Lisenser NRK/GET 54034 60 000            

 Sakkyndig vurd. av nye masterprogr. 54037 50 000            

 Service for gassanlegg, bygg J og G 54009 50 000            

Sum 210 282 662   



Sum eksternt finansiert virksomhet  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 11 747 636              1 167 175             6 269 342                409 944                   6 235 525                -                        5,2                     16,3 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 16 600 000              2 200 000             14 750 000              1 660 000                1 823 333                566 667                16,6                   15,5 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 17 043 000              1 920 000             15 372 000              400 000                   3 191 000                -                        12,1                   13,0 %

Fakultet for kunstfag 8 400 000                2 300 000             3 850 000                3 400 000                3 450 000                -                        9,0                     12,8 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 20 775 315              1 701 553             13 669 923              409 944                   8 397 001                -                        7,4                     29,6 %

Fakultet for teknologi og realfag 53 330 000              -                        39 287 000              6 910 000                7 133 000                -                        44,9                   29,9 %

Avdeling for lærerutdanning 3 829 000                -                        2 585 000                -                           1 124 000                120 000                1,0                     8,3 %

Sum eksternt finansiert virksomhet 131 724 951            9 288 728             95 783 265              13 189 888              31 353 860              686 667                96,2                   10,9 %

NFR/RFF  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 870 576                   104 469                199 459                   409 944                   365 642                   -                        0,2                     1,2 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 7 500 000                2 000 000             8 300 000                250 000                   950 000                   -                        7,2                     7,0 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 4 559 000                1 540 000             4 628 000                50 000                     1 421 000                -                        3,9                     3,5 %

Fakultet for kunstfag -                        0,0 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 5 245 175                681 873                3 261 679                409 944                   2 255 425                -                        2,7                     7,5 %

Fakultet for teknologi og realfag 22 060 000              -                        18 044 000              1 810 000                2 206 000                -                        19                      12,4 %

Avdeling for lærerutdanning -                        0,0 %

Sum NFR 40 234 751              4 326 342             34 433 138              2 929 888                7 198 067                -                        33                      3,3 %

EU  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 250 000                   -                        225 000                   -                           25 000                     -                        0,2                     0,3 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2 000 000                -                        1 550 000                250 000                   200 000                   -                        2,4                     1,9 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk -                        0,0 %

Fakultet for kunstfag -                        0,0 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 5 333 333                -                        4 800 000                -                           533 333                   -                        -                     7,6 %

Fakultet for teknologi og realfag 4 630 000                -                        3 047 000                1 120 000                463 000                   -                        5                        2,6 %

Avdeling for lærerutdanning -                        0,0 %

Sum EU 12 213 333              -                        9 622 000                1 370 000                1 221 333                -                        8                        1,0 %

Annen eksternt finansiert virksomhet  Eksterne inntekter  Interne inntekter 
 Lønnskostnader 

intern lønn 
 Lønnskostnader 
direkte utbetalt  Andre kostnader  Resultat  Årsverk  I % av BFV 1) 

Handelshøyskolen 10 627 060              1 062 706             5 844 883                -                           5 844 883                -                        4,9                     14,8 %

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 7 100 000                200 000                4 900 000                1 160 000                673 333                   566 667                7,0                     6,6 %

Fakultet for humaniora og pedagogikk 12 484 000              380 000                10 744 000              350 000                   1 770 000                -                        8,2                     9,5 %

Fakultet for kunstfag 8 400 000                2 300 000             3 850 000                3 400 000                3 450 000                -                        9,0                     12,8 %

Fakultet for samfunnsvitenskap 10 196 807              1 019 680             5 608 244                -                           5 608 243                -                        4,7                     14,5 %

Fakultet for teknologi og realfag 26 640 000              -                        18 196 000              3 980 000                4 464 000                -                        20                      14,9 %

Avdeling for lærerutdanning 3 829 000                -                        2 585 000                -                           1 124 000                120 000                1,0                     8,3 %

Sum annen eksternt finansiert virksomhet 79 276 867              4 962 386             51 728 127              8 890 000                22 934 459              686 667                55                      6,6 %

Totaltall for budsjett 2015 117 061 803            13 887 057           67 545 522              20 231 239              42 067 099              1 105 000             84,2                   10,2 %

Totaltall for budsjett 2014 111 331 100            14 641 160           71 074 670              19 728 900              34 607 712              560 978                87,2                   10,4 %

Totaltall for budsjett 2013 80 843 250              11 286 300           48 992 895              13 535 500              29 023 933              577 222                74,0                   8,1 %

Totaltall for budsjett 2012 91 575 450              9 284 500             72 433 470              27 770 941              655 539                88,5                   9,8 %

Tabell 6.1- Budsjettert eksternt finansiert virksomhet 2016



Satsene i denne tabellen er basert på TDI-modellen. Disse satsene skal brukes i forskningsprosjekter fra 1.1.2014.

I prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet, kan man likevel bruke de gamle satsene. Disse satsene finner man i tabell 6.2b.

Indirekte kostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA/Salg 2016 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Forsknings- Administrative Etterfølgende Ett semester

årsverk årsverk 1. mnd. måneder 6 mnd. Pr. år

Arbeidsplassats: Arbeidsplassats:

Arealkostnader   2) 71 000                            71 000                            Arealkostnader 1 972                1 972                11 832              23 667              

Øvrige arbeidsplasskostnader   3) 79 000                            79 000                            Øvrige arbeidsplasskostnader   3) 3 840                2 340                15 540              29 576              

Sum arbeidsplassats 150 000                          150 000                          Sum arbeidsplassats 5 812                4 312                27 372              53 243              

Sentral sats for indirekte kostn: Sentral sats for indirekte kostn:

Bibliotek 17 000                            Bibliotek 1 417                1 417                8 502                17 000              

Øvrig   4) 152 000                          Øvrig   4) -                    -                    -                    -                    

Sum sentral sats 169 000                          Sum sentral sats 1 417                1 417                8 502                17 000              

Fakultetssats (Lokal sats) 98 000                            Sum 7 229                5 729                35 874              70 243              

Sum 417 000                          150 000                          

1)  Ordinære satser brukes for alle vitenskapelig ansatte, inkludert stipendiater.

2)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

3)  I begrepet "Øvrige arbeidsplasskostnader" inngår IT, personal og økonomi.

4)  I begrepet "Øvrig" inngår servicetorget, internasjonal avdeling, kommunikasjonsavdelingen, forskningssekretariatet mv.

Vedr. Indirekte kostnader:

     Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

Vedr. Lavterskeltilbud:

    Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr. Minstesatser:

    Minstesats for indirekte kostnader ved eksterne prosjekter er 5 %. Dette gjelder prosjekter som har liten eller ingen arbeidsinnsats.

    Minstesats for stipendiater som ikke holder til ved UiA er kr. 7 000                              per år.

    -  Forutsetningene for bruk av minstesats er at stipendiaten ikke har ansettelse, stipender, kontor (leseplass), bibliotek, telefon, datamaskin ved UiA.

    -  Dersom stipendiaten ikke er ansatt ved et annet universitet eller høgskole, skal også indirekte kostnader for bibliotek tas med (kr. 17 000 per år).

Vedr. Eksternt finansiert EVU:

    Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

    er oppdatert med satsene i tabell 6.2b.

Tabell 6.2a - Indirekte kostnader

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater



Satsene i denne tabellen kan brukes i prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet.

Fra 1.1.2014 skal satsene fra TDI-modellen benyttes i nye forskningsprosjekter. Satsene fra TDI-modellen finner man i tabell 6.2a.

Indirekte kostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA/Salg 2016 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Ordinære Stip. Etterfølgende Ett semester

satser statser 1. mnd. måneder 6 mnd. Pr. år

Arealkostnader:    1) Arealkostnader: 

Kapitalkostnader (husleie) 24 000                       24 000                         Kapitalkostnader (husleie) 667                   667                   4 002                8 000                

Driftskostnader 13 000                       13 000                         Driftskostnader 361                   361                   2 166                4 333                

Kontorhold og administrasjon: Kontorhold og administrasjon:

Bibliotek 14 000                       24 000                         Bibliotek 2 000                2 000                12 000              24 000              

Styret/rektorat/dir./rådgivere Styret/rektorat/dir./rådgivere

       - midler fordelt i budsjettet 8 000                         8 000                                  - midler fordelt i budsjettet 67                      67                      402                   800                   

       - satsingstiltak/annet ufordelt 25 000                       25 000                                - satsingstiltak/annet ufordelt 208                   208                   1 248                2 500                

Øvrig   2) 55 000                       55 000                         Øvrig   2) 2 817                1 317                9 402                17 301              

Sum 139 000                     149 000                       Sum 6 120                4 620                29 220              56 934              

1)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

2)  I begrepet "Øvrig" inngår IT, økonomi, personal, servicetorget, internasjonal avdeling, driftsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, forskningssekretariatet mv.

Vedr. Indirekte kostnader:

     Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

     For administrativt/teknisk ansatt personale er de indirekte kostnadene fastsatt til kr. 99 000              per årsverk

     Dersom ikke fakultetet selv har beregnet sine indirekte kostnader, foreslås det for 2016 å bruke standardsats på kr. 36 000              per årsverk

Vedr. Lavterskeltilbud:

    Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle satser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr. Minstesatser:

    Minstesats for indirekte kostnader ved eksterne prosjekter er 5 %. Dette gjelder prosjekter som har liten eller ingen arbeidsinnsats.

    Minstesats for stipendiater som ikke holder til ved UiA er kr. 7 000                           per år.

    -  Forutsetningene for bruk av minstesats er at stipendiaten ikke har ansettelse, stipender, kontor (leseplass), bibliotek, telefon, datamaskin ved UiA.

    -  Dersom stipendiaten ikke er ansatt ved et annet universitet eller høgskole, skal også indirekte kostnader for bibliotek tas med (kr. 24 000 per år).

Vedr. Eksternt finansiert EVU:

    Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

    er oppdatert med de samme satser som tabellen.

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater

Tabell 6.2b - Indirekte kostnader



Satsene for indirekte kostnader i denne tabellen er basert på TDI-modellen. Disse satsene skal brukes i forskningsprosjekter fra 1.1.2014.

I prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet, kan man likevel bruke de gamle satsene. Timeprisene basert på disse satsene finner man i tabell 6.3b.

Fortjeneste

Total Fakturerbar Ufakturerbar Total Fakturerbar Ufakturerbar 5 % Sentralt Enhet (anslag)

Andel 100 % 70 % 30 % 100 % 70 % 30 % 1,44596648 319 000                                              98 000                       Vitenskaplig

Timetall 1628 1139,6 488,4 1628 1139,6 488,4 150 000                                              -                             Administrativ

ELEMENTENE I GRUNNLAGET FOR TIMEPRISER I DET KOMMERSIELLE MARKEDET
1. VITENSKAPLIGE TOPPSTILLINGER (Høy sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 81 429                   191                    196            60                 375                   1 251                 63                   1 314                 

Andel timepris 34 % 15 % 16 % 5 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 33 % 15 % 15 % 5 % 29 % 95 % 5 % 100 %

2. ØVRIGE VITENSKAPLIGE STILLINGER (Normal sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 66 304                   136                    196            60                 298                   994                    50                   1 044                 

Andel timepris 31 % 14 % 20 % 6 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 29 % 13 % 19 % 6 % 29 % 95 % 5 % 100 %

3. STIPENDIATER

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 53 241                   108                    196            60                 259                   864                    43                   907                    

Andel timepris 28 % 12 % 23 % 7 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 27 % 12 % 22 % 7 % 29 % 95 % 5 % 100 %

4. ADMINISTRATIVE STILLINGER - enhetsledere (Høy sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 73 348                   155                    92              -               255                   850                    42                   892                    

Andel timepris 41 % 18 % 11 % 0 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 39 % 17 % 10 % 0 % 29 % 95 % 5 % 100 %

5. ADMINISTRATIVE STILLINGER - saksbehandlernivået (Normal sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 61 277                   124                    92              -               211                   704                    35                   739                    

Andel timepris 39 % 18 % 13 % 0 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 37 % 17 % 12 % 0 % 29 % 95 % 5 % 100 %

Indirekte kost./årsverk

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader

Timepris inkl. 
fortj.

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader Timepris inkl. 

fortj.

Tabell 6.3a - Timepriser

Timer pr. årsverk (vitenskaplig) Timer pr. årsverk (adm.)

Direkte lønnskostn. per time
Indirekte kostnader Timepris inkl. 

fortj.

Direkte lønnskostn. per time
Indirekte kostnader Timepris inkl. 

fortj.

Direkte lønnskostn. per time
Indirekte kostnader Timepris inkl. 

fortj.



Satsene for indirekte kostnader i denne tabellen kan brukes i prosjekter der satsene fra 2013 eller tidligere år lå til grunn for prosjektbudsjettet.

Fra 1.1.2014 skal satsene fra TDI-modellen benyttes i nye forskningsprosjekter. Timeprisene basert på satsene fra TDI-modellen finner man i tabell 6.3a.

Fortjeneste

Total Fakturerbar Ufakturerbar Total Fakturerbar Ufakturerbar 5 % Sentralt Enhet (anslag)

Andel 100 % 70 % 30 % 100 % 70 % 30 % 1,44596648 139 000                                              36 000                       Vitenskaplig

Timetall 1687,5 1181,25 506,25 1687,5 1181,25 506,25 149 000                                              36 000                       Stipendiat

99 000                                                36 000                       Administrativ

ELEMENTENE I GRUNNLAGET FOR TIMEPRISER I DET KOMMERSIELLE MARKEDET
1. VITENSKAPLIGE TOPPSTILLINGER (Høy sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 81 429                   191                    82              21                 310                   1 033                 52                   1 085                 

Andel timepris 41 % 18 % 8 % 2 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 39 % 18 % 8 % 2 % 29 % 95 % 5 % 100 %

2. ØVRIGE VITENSKAPLIGE STILLINGER (Normal sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 66 304                   136                    82              21                 233                   777                    39                   815                    

Andel timepris 39 % 17 % 11 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 37 % 17 % 10 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

3. STIPENDIATER

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 53 241                   108                    88              21                 196                   655                    33                   687                    

Andel timepris 37 % 16 % 13 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 35 % 16 % 13 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

4. ADMINISTRATIVE STILLINGER - enhetsledere (Høy sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 73 348                   155                    59              21                 250                   832                    42                   874                    

Andel timepris 42 % 19 % 7 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 40 % 18 % 7 % 2 % 29 % 95 % 5 % 100 %

5. ADMINISTRATIVE STILLINGER - saksbehandlernivået (Normal sats)

Lønn Sos.utg. Ind. sentralt Ind. enhet Ufakturerbar tid Timepris Fortjeneste

Ltr. 61 277                   124                    59              21                 206                   687                    34                   721                    

Andel timepris 40 % 18 % 9 % 3 % 30 % 100 % 5 % 105 %

Andel timepris inkl. fortj. 38 % 17 % 8 % 3 % 29 % 95 % 5 % 100 %

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader

Timepris inkl. 
fortj.

Timer pr. årsverk (vitenskaplig) Timer pr. årsverk (adm.)

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader

Timepris inkl. 
fortj.

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader

Timepris inkl. 
fortj.

Direkte lønnskostn. pr. time
Indirekte kostnader

Timepris inkl. 
fortj.

Indirekte kost./årsverk

Direkte lønnskostn. pr. time

Indirekte kostnader
Timepris inkl. 

fortj.

Tabell 6.3b - Timepriser



Forklaring på rapportgrupper og rapportklasser (rapporteringsbegreper koblet mot prosjekt)

Rapportgruppe Hvilke prosjekter er/skal i hvilke grupper?

A10 Ordinær ramme Prosjekt 00000, samt andre prosjekter man har bare for å "måle"

A15 Prosjekter for særskilt oppfølging Midler hvor forbruket knytter seg opp til en bestemt intern inntekt - eks. forbruk for viderefakturering

A20 Øremerket av enheten Midler tildelt av ledelse/fakultetsstyret (enhetens egne øremerkinger)

A30 Øremerket av enheten til KFU KFU-prosjekter (2*)

A Rammebevilget Summen av alle prosjekter som inngår i enhetens disponible ramme

B10 Strategiske tildelinger Strategiske tildelinger fra universitetsstyret

B20 Særkostnader full budsjettjustering Særkostnader som er tildelt fra universitetsstyret, og hvor merforbruk normalt dekkes ved rammeøkning 

B30 Særkostnader begrenset budsjettjustering Særkostnader som er tildelt fra universitetsstyret, og hvor merforbruk normalt ikke dekkes 

B40 Investeringer Investeringer tildelt av universitetsstyret

B Universitetsstyrets øremerkinger Summen av alle prosjekter som universitetsstyret har øremerket

A+B Sum Universitetets ramme Summen av alle midlene tildelt fra universitetet sentralt

C10 Øremerket bevilgning fra KD Eks. SAK og Norgesuniversitetet

C15 Bevilgninger fra andre dep. Eks. fiansiering av studier eller senter av varig karakter (ingen sluttdato) 

C Øremerkede bevilgninger fra departementer Summen av øremerkede bevilgninger fra departementer

A+B+C Sum bevilgning

D15 Etter- og videreutdanning bidrag EVU-virksomhet - (som er definert som bidragsprosjekter)

D20 Bidrag fra NFR og RFF Midler fra NFR, RFF direkte eller gjennom andre (hvor UiA er partner)

D21 Tilskudd fra PKU Midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

D22 Bidrag fra EU Midler fra EUs programmer som gir uttelling i KDs finansieringssystem. Inkluderer blant annet utdanningssamarbeid.

D24 Bidragsforskning Bidragsvirksomhet som er eksternt finansiert

D25 Andre bidragsprosjekter Bidragsprosjekter som ikke er forskning eller undervisning 

D30 Gaver og gaveforsterkning Bidragsvirksomhet som er eksternt finansiert med gaver og gaveforsterkning

D33 Erasmusstipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 

D34 Nordplusstipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 

D35 Andre EU stipend Bidragsvirksomhet/stipend som er eksternt finansiert 

D Ekstern finansiering - bidragsprosjekter Summen av eksternt finansierte bidragsprosjekter

E10 Etter- og videreutdanning oppdrag EVU-virksomhet - (som er definert som oppdragsprosjekter)

E20 Oppdragsforskning Oppdragsvirksomhet som er eksternt finansiert

E25 Andre oppdragsprosjekter Oppdragsprosjekter som ikke er forskning eller undervisning 

E90 Resultat av avsluttede oppdragsprosjekter 92*-prosjekter. Avsluttede prosjekter fra E10 og E20. Kun oppdragsvirksomhet kan tillegges virksomhetskapitalen

E Ekstern finansiering - oppdragsprosjekter Summen av eksternt finansierte oppdragsprosjekter

Tabell 7 - Definisjoner og behandlingsregler



Detaljer fakultetene 6                        -                     12                           4                               11 757 000       

Rapp. kl. A

-lønnsvekst 99,83 % Investeringer Sum

-prisvekst 102,11 % Ord. driftsm. Full budsj. Begrenset budsj. Begrenset budsj. tildeling
-vektet lønns- og prisvekst 100,06 % A B 20 B 30 B 40 A 10 - B 40

Sum fakultetene: 9 553 000          190 000             5 101 000                11 608 000                26 452 000       

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Aktiv. nr. Pr.nr.

FAKULTETENE:
Handelshøyskolen 851 000 - 450 000 - 1 301 000

Senter for entreprenørskap 1 751 000

Delt administrasjon/bedre integrasjon 2 100 000

Gjennomstrømmingsprosjekt år 2 av 3 3 68838 450 000

Tilskudd akkrediteringsprosessen 4 53246 - 

Etablere fast fakultetsadministrasjon 5 53247 - 

Helse- og idrettsfag 436 000 70 000 570 000 2 200 000 3 276 000

Delt administrasjon 1 334 000

Medikamentregning (SYP & VER) 2 102 000

Leie lokaler turnhallen 3 54006 70 000

Tilskuddsreiser studenter i praksis 4 55010 570 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 5 62435 2 200 000

Humaniora og pedagogikk 888 000 - 1 650 000 500 000 3 038 000

Praksisveiledning i BLU 1 888 000

Senter for likestilling 2 53046 1 000 000

Drift av nettsidene Skolebibliotek og informasjonskompetanse 3 NY 650 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 4 56015 500 000

Investeringsmidler til oppgradering av undervisningsspråklaboratoriet 5 - 

Investeringsmidler til utstyr til lingvistisk forskningslaboratorium  6 - 

Kunstfag 529 000 120 000 2 393 000 1 100 000 4 142 000

Administrative fellesfunksjoner 1 529 000

Vederlag rettighetsinnehavere (Bono, Tono, Teater) 2 54052 120 000

Forvaltning av UiAs kunstsamling - 0,75 årsverk 3 55106 500 000

Forvaltning av UiAs kunstsamling - vedl.hold, restaurering, nyinnkj. 4 54028 408 000

Øvingsundervisning /praksis 5 55008 1 475 000

Tilskuddsreiser studenter 6 55007 10 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 7 62437 1 100 000

Opprustning av klaverinstrumenter 8 - 

Eksamensfestivalen 9 - 

Produsentstilling 10 - 

Samfunnsvitenskap - - - - - 

Gjentagende undervisning 1 - 

Etablere fast fakultetsadministrasjon 2 - 

Eilert Sundt prisen 3 - 

Prosjekt gjennomstrømming/studentdeltagelse 4 - 

Teknologi og realfag 6 849 000 - 38 000 7 808 000 14 695 000

Forkursklasser 1 6 054 000

Støttekurs matematikk 2 74 000

Delt administrasjon 3 390 000

Gjentagende undervisning 4 - 

Lønn organiserte stillinger inkl sos. utg 5 331 000

NorForsk (tidligere NorFa) og SiU 6 55034 38 000

Investeringsmidler vitenskapelig/undervisningsutstyr 7 62433 7 658 000

Teknisk personale 8 - 

HMS/sertifisering 9 - 

Obligatorisk sikkerhetskurs 10 - 

Engangsinvestering knyttet til master i Akvatisk økologi 11 150 000

Særkostnader

Tildeling 2016
Rapp.kl. B



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 7                   45                     1                        349 106 162        

Rapp. kl. A

-lønnsvekst 0,9983 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0211 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0006 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

Sum fellestjenester, styret og ledelsen: 21 817 000 210 092 662  64 717 500     14 050 000      33 462 000       4 967 000               349 106 162      

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

ADMINISTRATIVE ENHETER:
Styret 1 710 000 - - - - - 1 710 000
Styrehonorarer universitetsstyret 1 54013 1 200 000
Reiser universitetsstyret 2 54025 250 000
Representasjon/bevertning universitetsstyret 3 54026 50 000
Diversepost universitetsstyret 4 54027 10 000
Internrevisjon 5 NYTT 200 000

Ledelsen - 4 825 680 12 214 000 1 900 000 20 030 000 1 560 000 40 529 680
Basisbevigning til STA 1 54015 1 747 000
Medlemskontigenter (UHR m.m.) 2 62391 450 000
Fristasjonsavtalen med SIA 3 62166 2 628 680
Drift av seniorsenteret 4 62089 139 000
Kjøp av konsulenttjenester 5 62381 750 000
Driftstilskudd Xristos 6 62387 100 000
Strategiske/organisatorisk begrunnede omstillinger 7 53043 3 000 000
Desentrale studier 8 55046 2 500 000
Administrative utviklingsprosjekter 9 53066 1 500 000
Diverse tiltak ved rektoratet 10 53099 1 000 000
Juristkompetanse 11 53174 350 000
Forskningstermin - rektor og dekan for lærerutdanningene 12 55124 2 300 000
Utviklingsmidler Metochi 13 55125 75 000
Miljøtiltak 14 56052 500 000
Infrastruktur/bygningsmessige tiltak 15 70216 1 500 000
Investeringsmidler til Metochi 16 56002 400 000
Tiltak for økt profesjonsrettet forskning 17 53134 3 100 000
Scholar at risk 18 53135 1 000 000
Berkeley senter 19 53136 300 000
Det digitale universitet 20 53137 3 000 000
Regional samhandling og samarbeid med andre institusjoner 21 53138 3 600 000
Oppfølging av universitetsbymeldinger 22 53173 400 000
snl.no 23 53212 550 000
Tiltak for likestilling 24 53213 2 000 000
Ombygginger Kafé Kampus 25 56024 1 560 000
Satsing på etter- og videreutdanning for lærere 26 53243 3 000 000
Mechatronics Innovation Lab (MIL) 27 53244 1 000 000
Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene 28 53252 480 000
Støttetiltak til EU-forskning 29 53253 1 000 000
UiA Nyskaping 30 NY 600 000

Kommunikasjonsavdelingen 446 000 190 000 6 357 000 - 950 000 - 7 943 000
Trykking/annonser/foto/mediekontakt/kunngj, m.m. 1 446 000
Forskning.no, medlemskap 2 54044 190 000
Annonser i UNIKUM 3 55025 20 000
Formidlingsaktivitet/faste arr. m.m. (rammetildeling) 4 55057 1 600 000
Støtte til studentmedier 5 53012 107 000
Forskningsdagene 6 55056 - 
Trykking og markedstiltak/markedsføring 7 Flere 3 165 000
Digitalt malsystem for selvbetjening 8 55074 65 000
Forskningsmagasiet TEFT 9 53104 - 
Kompetansetorget, stillingsressurs 10 53215 350 000
Videreutvikling av web (uia.no og innaskjærs) 11 53124 1 400 000
Kandidatundersøkelsen 12 NYTT 600 000

PULS - - 1 100 000 - 700 000 - 1 800 000
Aktiviteter ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS) 1 55060 1 100 000
PULS - Videreføring av kurs for lærerutdannere 2 53216 - 
PULS - Kurs for studentassistenter/seminarledere 3 53217 - 
Forskning på nye læringsformer (ADILA) 4 53210 100 000
PULS, styrket produksjon av undervisningsfilm, 0,5 årsverk 5 - 
PULS, utredning av meritteringsordninger for undervisning 6 - 
PULS, opprettelse av språksenter for UiA 7 NYTT 600 000
PULS, selvkjørstudio på Gimlemoen 8 - 

Forskningsadministrativ avdeling - 450 000 50 000 - 5 900 000 - 6 400 000
Datafaglig saksbehandling 1 62395 450 000
Reiser (deltakelse av personer utenfor Forsk.sekr.) 2 55044 50 000
Tiltak for økt forskningsaktivitet 3 53141 2 100 000
Publiseringsstøtte 4 53030 2 850 000
Samarbeid med SSHF 5 53103 50 000
Støtte (IK) til eksterne stipendiater 6 53034 150 000
Samarbeid med Teknova om utveksling av personell 7 53177 400 000
Hjemmesider til UiA på engelsk 8 53257 - 
Prosjektteam 9 NY 350 000

Studieavdelingen - 8 220 000 2 904 000 600 000 2 340 000 - 14 064 000
Lisenser ClassFronter, Syllabus og plagiatkontroll 1 62376 1 050 000 600 000
Honorar til eksamensinspeksjon 2 54016 7 000 000
Sakkyndig vurd. av nye masterprogr. 3 54037 50 000
Sakkyndig vurd. av nye phd progr. 4 54045 120 000
Studentprest, UiAs andel i hht avtalen (25%) 5 62066 162 000
Psyk. sykepleier 6 62343 350 000
Trykking, eksamensrelatert 7 55020 600 000
SensurSMS 8 55063 28 000
Kontor for funksjonshemmede, driftsmidler 9 55072 250 000
Kurs i studiestrategi 10 55092 350 000
Førstesemestertiltak inkl. fadderordning 11 55093 212 000
Pedagogisk pris 12 62309 105 000
Honorar og reiser for STU, LMU og klagenemd 13 62374 400 000
Internasjonalisering (Rammebevilgning) 14 55038 309 000
Tilskudd til studentorganisasjoner (ESN & ISU) 15 55075 138 000
Digital eksamen, videreutvikling og pilotering 16 53220 2 190 000
Lettere tilgjengelig studiedata (statistikk) for ledelsen 17 NYTT 150 000
Studiepoenggivende emne for tillitsvalgte 18 - 

Særkostnader

Tildeling 2016

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 7                   45                     1                        349 106 162        

Rapp. kl. A

-lønnsvekst 0,9983 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0211 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0006 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

Sum fellestjenester, styret og ledelsen: 21 817 000 210 092 662  64 717 500     14 050 000      33 462 000       4 967 000               349 106 162      

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

Særkostnader

Tildeling 2016

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)

Personal- og organisasjonsavdelingen 30 000 5 805 000 5 415 000 - 986 000 - 12 236 000
Kopi/print innkalling til TU/TA, IDF, møter mv 1 30 000
Yrkesskadeforsikring 2 54003 650 000
Honorar til bedømmelseskommisjoner 3 54004 2 600 000
Reiser for bedøm.komm., jobbintervjuer m.m. 4 54005 250 000
Gaver til ansatte ved jubileer 5 54023 150 000
Honorar vedr tilsettingsutvalget 6 62374 100 000
Compendia håndbøker, abonnemnet (årlig leie) 7 54050 150 000
Hovedtillitsvalgt 8 54029 1 551 000 23 000
Hovedvernombud (0,5 årsv.) 9 54030 354 000 36 000 156 000
Annonsering 10 62087 450 000
Helsetjeneste/HMS 11 Flere 998 000
Velferdstiltak 12 Flere 605 000
Traineeordning 13 62088 900 000
Omstillingsmidler ansatte inkl. kompetanseheving 14 53047 2 200 000
Likestillingsarbeid - driftskostnader 15 55115 103 000
Krisebedredskapsøvelse 16 55126 100 000
Lederutvikling 17 55127 630 000
ARK – arbeidsmiljøundersøkelse for sektoren 18 53219 100 000
Task Force - Onboarding 19 NYTT 100 000

Økonomiavdelingen 20 000 9 131 982 - - 600 000 - 9 751 982
Kopi/print av bilag og rapporter 1 20 000
Kostnader ved betalinger 2 54017 188 000
Vederlag til Kopinor og Norwaco 3 54019 450 000
Administrative datasystemer 4 62168 8 493 982
Prosjektøkonom delfinansiering (80 %), 2 år 5 53260 600 000

Universitetsbiblioteket 10 733 000 2 247 000 50 000 108 000 - 447 000 13 585 000
Mediebudsjett 1 53143 10 733 000
Bibsys og referansehåndteringsverktøy 2 62396 1 484 000
Spørreverktøy 3 53081 163 000
Open Access, avgifter 4 53109 600 000
RFID - vedlikeholdsavgift 5 55132 50 000
Investeringer universitetsbiblioteket 6 62441 108 000
Implementering av nytt biblioteksystem (Alma) 7 56063 447 000

IT-avdelingen 3 435 000 2 856 000 1 831 000 9 800 000 1 010 000 1 200 000 20 132 000
Driftskjøp IT (inkl. div. lisenser) 1 3 435 000
Lisenser NRK/GET 2 54034 60 000
Henvendelsessystem UiA 3 54041 850 000
Microsoft Campuslisens 4 54042 1 150 000
Lisens SPSS 5 54051 425 000
Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 6 54054 371 000 310 000
Telefon (faste avgifter) og leid samband 7 66071 950 000
Kursaktiviteten 8 62377 158 000
Drift av Feide og Cerebrum 9 54033 323 000
Ny videoportal Kaltura - ny tjeneste (drift av DDU-prosjekt) 10 55128 400 000
E-læringsverktøy - Lectora (forfatterverktøy), årlig lisens 11 55129 - 
SMS-varsling ved kriseberedskap 12 55130 - 
Generelle investeringer inkl vedl. av PC-parken 13 62420 9 800 000
Gjennomføring av digital eksamen 14 53258 600 000
Basis infrastruktur Infoskjermer 15 - - 
Utskifting trådløse basestasjoner ifm ny generasjon og tjenester 16 NYTT 1 200 000
Eksterne konsulenter ifm vurdering av fremtidig IKT arkitektur 17 - 
Prosjektkontor 18 NYTT 100 000

Driftsavdelingen 5 443 000 172 850 000 1 840 000 1 642 000 - 1 410 000 183 185 000
Driftskostnader 1 3 354 000
Renholdstjenester inkl renholdsrekvisita 2 2 089 000
Energi 3 62385 13 500 000
Husleie (netto, fratrukket framleieinntekter) 4 62386 159 300 000
Service for gassanlegg, bygg J og G 5 54009 50 000
Vakttjenester og adgangskontroll 6 55021 1 800 000
Levering av spesialavfall + sanering av kjemikaler 7 55083 40 000
Investeringer, mindre ombygginger må ivaretas 8 70300 1 642 000
Ombygging i G-bygget (Kunstfag) 9 NYTT 660 000
Oppgradering av adgangskontroll 10 NYTT 750 000
Ny parkeringsplass Campus Grimstad 11 - 

Servicetorget - 3 517 000 1 116 500 - 150 000 350 000 5 133 500
Transport mellom virksomhetsstedene 1 54001 214 000
Porto 2 54002 2 566 000
Lærlinger (fratrukket budsjettert refusjon) 3 62397 737 000
Trykking (giro, konvolutter, studentkort og fargebånd) 4 55019 45 000
arkivplan.no 5 62455 16 500
Åpningsseremonier 6 55088 110 000
Førstesemestertiltak inkl. fadderordning 7 55093 945 000
Ny modul 360 – Prosess Engine 8 NYTT 350 000
Utdanning av fadderstyremedlemmer 9 - 
Fadderskole/fadderlappen (førstehjelp m.m.) 10 NYTT 150 000



Detaljer fellestjenester, styret og ledelsen 7                   45                     1                        349 106 162        

Rapp. kl. A

-lønnsvekst 0,9983 Investeringer

Strategiske 
tildelinger

Strategiske 
investeringer

-prisvekst 1,0211 Ord. drift Full budsj. Begr. budsj. Begr. bud. Begr. bud. Begr. bud.
-vektet lønns- og prisvekst 1,0006 A B 20 B 30 B 40 B 10 B 40 A 10 - B 40

Sum fellestjenester, styret og ledelsen: 21 817 000 210 092 662  64 717 500     14 050 000      33 462 000       4 967 000               349 106 162      

Aktivitetsbetegnelse/kostnadsart Akt nr Pr.nr.

Særkostnader

Tildeling 2016

Sum tildeling

Rapp.kl. B (øremerkede midler fra universitetstyret)

Avdeling for lærerutdanning - - 31 840 000 - 796 000 - 32 636 000
Honorar til avdelingsstyret og fire studieråd 1 62374 315 000
Praksiskostnader i lærerutdanningene 2 55001 30 000 000
Tverrfaglige kurs i lærerutdanningene 3 62161 415 000
Inst.ansvarlig for skikkethetsvurd. 4 55110 120 000
Midlertidig 50 % stilling til praksiskoordinering 5 55131 - 
Strategisk ramme, prioriteres av avdelingsstyret 6 55049 517 000
Utviklingsmidler Lektorutdanningen trinn 8-13 7 - 
Utvikling og drift av ny barnehagelærerutdanning (ABLU) 8 53259 990 000
Utviklingsmidler til ny 5-årig master grunnskolelærerutdanning 2017 9 - 
Samarbeids- og implementeringsressurs til profesjonsfaget i lektorutdanningen for trinn 8-13 10 NYTT 279 000
Sidemål for GLU 5-10-studenter som ikke velger norsk 11 - 



KATEGORISERING AV STUDIEPROGRAM VEDLEGG 3

Fakultet Studiekode Studienavn

Studie‐

kategori Kommentar

Helse MASTHSI‐D Helse‐ og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deT1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Helse BACFHA Folkehelsearbeid, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Helse MASTFHV Folkehelsevitenskap,  masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Helse MASTHELSE Klinisk helsevitenskap,  masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. Kliniske studier i praksisfeltet inngår i 

enkelte emner i spesialiseringsdelen.

Helse BACEMK Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Helse BACIDR Idrett, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag o gdels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  Programmet har også noen ekskursjoner.

Helse MASTPSYH Psykisk helsearbeid, masterprogram S1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. Programmet har praksis i enkelte 

emner (4 uker)  og ulike former for praksisstudier.

Helse BACVPL Vernepleie, bachelorprogram SP1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Studet krever noe bruk av spesialrom med et lite 

omfang forbruksmateriell.

Helse MASTIDR Idrettsvitenskap, masterprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag o gdels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  Programmet har også noen ekskursjoner.

Helse BACSPL Sykepleie, bachelorprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   Programmet inneholder også undervisning i 

spesialrom hvor det ved stores studentkull kreves gjentakende undervisning. 

Helse BACSPL‐A Sykepleie, bachelorprogram Grimstad SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   Programmet inneholder også undervisning i 

spesialrom hvor det ved stores studentkull kreves gjentakende undervisning. 

Helse MASTSSP Spesialsykepleie, masterprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   Programmet inneholder også undervisning i 

spesialrom hvor det ved stores studentkull kreves gjentakende undervisning. 

HHK BACJUR Rettsvitenskap, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK BACMARK Markedsføring og ledelse, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK BACREIS Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK BACREV Regnskap og revisjon, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK BACØKAD Økonomi og administrasjon, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK BACØKAD‐G Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK MASTINNOV Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK MASTREV Revisjon, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

HHK MASTØKAD Økonomi og administrasjon ‐ Siviløkonom, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACENG Språk og kultur ‐ engelsk fordypning, bachelorprogram T1 Se baceng09.
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Humped BACENG09 Engelsk, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACFRA Språk og kultur ‐ fransk fordypning, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACHIST Historie, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACNOR09 Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACOIK‐E Oversetting og interkulturell kommunikasjon ‐ engelsk, bacheloS1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 2 studieåret skjer undervisningen og 

SP‐produksjonen ved en utenlandsk institusjon, og dette innebærer at det er kostnadselementer 

knyttet til administrasjon og oppfølging av studenter som ikke dekkes i emnemodul. Programmet 

har også omfattende rettearbeid.

Humped BACPED Pedagogikk, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACREK Religion, etikk og kultur, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACSKBIB Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped BACSPPED Spesialpedagogikk, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. To emner har en praksisdel (tilsammen 

4 uker)

Humped BACTYSK Språk og kultur ‐ tysk fordypning, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTENG Engelsk, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTHIST Historie, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTNOR Nordisk språk og litteratur, masterprogram  T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTNOU Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske stuT1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTPED Pedagogikk masterprogram  T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTREL Religion, etikk og samfunn, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Humped MASTSK Samfunnskommunikasjon, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. Et emne à 10 SP er praksis (6 uker).

Humped BACLFT Litteratur, film og teater, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, og omfattende for‐ og etterarbeid 

knyttet spesialrommet. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Humped BACKOM Kommunikasjon, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Humped BACFIL Filosofi, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Kunst MASTMUM Music Management, Master s Programme   T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Kunst BACKH Kunst og håndverk, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Kunst BACMU Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram 0 Program utgår
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Kunst MASTKUN Kunstfag ‐ masterprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Kunst BACFAGL‐D Faglærerutdanning i drama, bachelorprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   Programmet inneholder også undervisning i 

spesialrom hvor det ved store studentkull kreves gjentakende undervisning. 

Kunst BACFAGL‐M Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram U1

Studieprogram i utøvende musikk hvor både individuell utøring og samspill i ulike grupper er 

karakteristisk for studiets egenart. Sensur er særlig ressurskrevende. Praksis er en integrert del av 

programmet. 

Kunst BACUTMUK Utøvende musikk ‐ klassisk studieretning, bachelorprogram U1

Studieprogram i utøvende musikk hvor både individuell utøring og samspill i ulike grupper er 

karakteristisk for studiets egenart. Sensur er særlig ressurskrevende. 

Kunst BACUTMUR Utøvende musikk ‐ rytmisk studieretning, bachelorprogram U1

Studieprogram i utøvende musikk hvor både individuell utøring og samspill i ulike grupper er 

karakteristisk for studiets egenart. Sensur er særlig ressurskrevende. 

Kunst MASTMU‐K Utøvende musikk,  klassisk ‐ masterprogram U1

Studieprogram i utøvende musikk hvor både individuell utøring og samspill i ulike grupper er 

karakteristisk for studiets egenart. Sensur er særlig ressurskrevende. 

Kunst MASTMU‐R Utøvende musikk, rytmisk ‐ masterprogram U1

Studieprogram i utøvende musikk hvor både individuell utøring og samspill i ulike grupper er 

karakteristisk for studiets egenart. Sensur er særlig ressurskrevende. 

LU BACBLU Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU BACBLU‐G Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU BACFLU Førskolelærerutdanning, bachelorprogram P1 Utgår

LU BACFLU‐G Førskolelærerutdanning, bachelorprogram Grimstad P1 Utgår

LU GLU1‐7 Grunnskolelærerutdanning 1‐7, Kristiansand P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU GLU5‐10 Grunnskolelærerutdanning 5‐10, Kristiansand P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU MASGLU5‐10 5‐årig grunnskolelærerutdanning, 5‐10,  masterprogram P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU PPU‐A Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU PPU‐AD Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, deP1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU PPU‐YD Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i yrkesfag, deltid oP1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU M‐LEK8‐13 Lektorutdanning 8‐13 P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU GLU1‐7G Grunnskolelærerutdanning 1‐7, Grimstad P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU BACTOSPR‐D Faglærerutdanning for tospråklige ‐ bachelorprogram P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   

LU‐2 BACBLU Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 BACBLU‐G Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 BACFLU Førskolelærerutdanning, bachelorprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 BACFLU‐G Førskolelærerutdanning, bachelorprogram Grimstad SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 GLU1‐7 Grunnskolelærerutdanning 1‐7, Kristiansand SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 GLU5‐10 Grunnskolelærerutdanning 5‐10, Kristiansand SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 MASGLU5‐10 5‐årig grunnskolelærerutdanning, 5‐10,  masterprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 PPU‐A Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 PPU‐AD Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, deSP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 PPU‐YD Praktisk‐pedagogisk utdanning for faglærere i yrkesfag, deltid oSP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.
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LU‐2 M‐LEK8‐13 Lektorutdanning 8‐13 SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 GLU1‐7G Grunnskolelærerutdanning 1‐7, Grimstad SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

LU‐2 BACTOSPR‐D Faglærerutdanning for tospråklige ‐ bachelorprogram SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.  Undervisning som krever ressurser til 

forbruksmateriell.

Samvit HV‐MASTLED Ledelse, masterprogram 0 EVU

Samvit BACSAMKOM Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Samvit BACSTATV Statsvitenskap, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Samvit MASTOPOL Offentlig politikk og ledelse, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Samvit MASTVELF Velferdsstudier, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Samvit BACIT IT og informasjonssystemer, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Samvit MASTIT Informasjonssystemer, masterprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Samvit BACVELFAD Sosiologi, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Samvit BACUTV Utviklingsstudier, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og med feltarbeid i utlandet. Feltarbeid utgjør 

til sammen mindre enn et semesters varighet.

Samvit MASTDEVM Master s Programme in Development Management S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og med feltarbeid i utlandet. Feltarbeid i 

utlandet er særlig ressurskrevende med flere ulike destinasjoner.  Programmet er delvis nettbasert 

og delvis samlinger i utland.

Samvit BACSOFAG Sosionomstudiet, bachelorprogram P1

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis. Praksisomfang er 30 SP.  

Tekreal MASTMAT5 Matematikkdidaktikk,  integrert 5‐årig masterprogram 0 Program utgår

Tekreal MASTREAL5 Lektorutdanning i realfag, integrert 5‐årig masterprogram 0 Program utgår

Tekreal MASTINDØK5 Industriell økonomi og teknologiledelse, 5‐årig masterprogram 0 Skal ikke ha egne studiepoeng  ‐ SP skal tilhøre 3‐årig eller 2‐årig program. 

Tekreal BACMATFIN Matematikk og økonomi, bachelorprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Tekreal MASTINDØK Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Tekreal BACMATFYS Matematikk og fysikk, bachelorprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal MASTMAT Matematikkdidaktikk, masterprogram T1

Studieprogram hvor hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag. Undervisningen 

foregår hovedsakelig i auditorier eller ordinære klasserom. Undervisningsformen er hovedsakelig 

forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ferdighetstrening. 

Tekreal MASTIKT Informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi, masterprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal M‐MET Multimedia og læringsteknologi, masterprogram S1

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer lite til middels bruk av forbruksmateriell, samt lite ressurser til 

klargjøring av rom. Ved store studentkull kreves det gjentakende undervisning pga 

plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal INGDATA Ingeniørfag ‐ Data, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal INGELEKTRO Ingeniørfag ‐ Elektronikk, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal BACMMTEK Multimedieteknologi og ‐design, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal INGBYGG3 Ingeniørfag ‐ Byggdesign, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  
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Tekreal INGENE Ingeniørfag ‐ Fornybar energi, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal INGMASK3 Ingeniørfag ‐ Maskin, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal MASTBYGG Bygg, masterprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal MASTENE Fornybar energi, masterprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal MASTMEK Mekatronikk, masterprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal INGFLHU Ingeniørfag ‐ Flyteknikk, bachelorprogram S2

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal BACBIO Biologi, bachelorprogram S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  

Tekreal BACBIOING Bioingeniørfag, bachelorprogram  SP2

Studieprogram hvor praksis er en integrert del av studieprogrammet. Fagområdene som inngår i 

programmet krever en undervisningsform hvor teori og praksis integreres, og det kreves 

omfattende oppfølging av studenter i praksis.   Programmet inneholder også undervisning i 

spesialrom hvor det ved stores studentkull kreves gjentakende undervisning. 

Tekreal MASTBIO Akvatisk økologi, materprogram (fellesgrad) S2

Studieprogram med undervisning dels i teoretiske fag og dels i fag som krever bruk av spesialrom. 

Bruk av spesialrom innebærer høye utgifter til forbruksmateriell, sikkerhetskrav, sertifisering av 

utstyr og ansatte, samt omfattende for‐ og etterarbeid knyttet spesialrommet. Ved store studentkull 

kreves det gjentakende undervisning pga plassbegrensninger i spesialrom.  
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INTERN BUDSJETTFORDELING 2016  - HØRING 
 
Basert på forslaget til intern budsjettfordeling, ønsker vi å komme med følgende kommentarer 
som gjelder Handelshøyskolen: 

   
Vi ser under «øremerkede satsinger» er det er foreslått å videreføre tildelingen til en delt 
postdoktorstilling, med 0,351 mill til HH, og samme til SV. Denne summen finner vi ikke 
igjen i tabellene.  
 
I vårt innspill til særkostnader, er viktige forhold imøtekommet. Vi ser imidlertid at vi må 
gjenta våre tidligere kommentarer og innvendinger til forslag til kategorisering av studier. 
 
Bachelor Rettsvitenskap er foreslått i kategori T1, med den samme begrunnelse som de øvrige 
studieprogram hvor «hoveddelen av undervisningen er undervisning i teoretiske fag».   
 
Vi har under arbeidet med denne saken, gjentatte ganger minnet om at ved etablering av dette 
studiet var det knyttet til avtaler og forutsetninger som innebærer at studiet skal ha en 
undervisningsform (PBL) som er vesentlig mer ressurskrevende enn det som ligger til grunn 
for ordinære teoristudier i kategori T1. Av samme grunn er det derfor også tildelt ressurser i 
henhold til dette, ved at studiet har vært lagt i det som hittil er betegnet emnetype 2.   

 
Vedtak om etablering av studiet i Rettsvitenskap ble fattet i styresak 10/11.  Vedtaket legger 
bl.a. til grunn for etableringen KDs krav om avtale om samarbeid om studiet med UiB (brev 
av 20.12.2010).  Og videre følger av avtalen med UiB, pkt 6 (av 3.11.2010) at denne særlig 
ressurskrevende undervisningsformen skulle benyttes. 
 
En naturlig følge av dette må derfor være at studiet kategoriseres i samsvar med de kravene 
som følger av vedtaket, og de forutsetninger som lå til grunn for etableringen. 
 
Det har betydelige økonomiske konsekvenser for fakultetet når det nå foreslås å se bort fra 
avtalen som ligger til grunn for etableringen av studiet. 
 
Det var en strategisk beslutning å etablere studiet i Rettsvitenskap i et samarbeid med UiB. 
Forutsetningene fra både UiA og UiB var at studiet skal etableres med et 
undervisningsopplegg som anført over.    



 
 
 

 

 
 
Dette kan derfor ikke ensidig endres som en konsekvens av en «teknisk» justering av 
budsjettmodellen. 
 
Selv om fakultetenes budsjetter er rammebudsjett, og fakultetene står fritt til å foreta egne 
prioriteringer innenfor rammen, er det sentralt at de enkelte studier gis en kategori (og som er 
et vesentlig grunnlag for rammebudsjettet) som i størst mulig grad gjenspeiler de 
ressurskravene det enkelte studie representerer.  Og dette må være uavhengig av effekten av 
øvrige endringer som følger i budsjettet.   
 
Vi registrerer at Handelshøyskolen allerede ligger an til å få en betydelig budsjettvekst i 2016, 
men vil påpeke at dette skyldes en kombinasjon av tekniske budsjettjusteringer og etterslep i 
bevilgningene. Den påkrevde endringen av studiekategori for bachelorstudiet i rettsvitenskap 
grunnet bruk av en problembasert læringsmodell, vil være varig og dermed av en helt annen 
karakter. Denne må vurderes uavhengig av slike mer tilfeldige engangsjusteringer eller 
budsjettendringer fra ett år til det neste. Fakultetet vil også påpeke at bruken av en 
problembasert læringsmodell i bachelorstudiet i rettsvitenskap ble innført på initiativ fra rektor 
og styreleder Torunn Lauvdal da studiet ble opprettet i 2011. Økonomiavdelingen har tidligere 
fått oversendt skriftlig dokumentasjon på dette. 
 
Med bakgrunn i dette må derfor dette studiet gis en kategori i den nye modellen som 
reflekterer de ressurskravene som følger av de premisser og avtaler som ligger til grunn for 
etablering av studiet. 
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Fra: Fakultet for kunstfag 
Anne Grete Lindeland 
 

Dato:  16.11.2015 
 
Saksnr.: 15/01635-22 

Til: 
 

Kristian Jørgensen/ Budsjettkontoret     

Kopi 
til: 
 

Terje Sæten/ Fakultet for kunstfag 
 

 

  
 
 
 

Internfordelingen 2016 - Svar på høringsutkast fra Fakultet for kunstfag 

Fakultet for kunstfag har kommentarer til følgende punkter i høringsforslaget fra 
økonomiavdelingen.  

2.1.4. Særkostnader og investeringer 

Viser til vårt innspill om støtte til «Eksamensfestivalen» – aktivitet nr. 16. Det ble gitt avslag 
med den begrunnelse at dette ikke er en særkostnad. Vi forstår det slik at vi da årlig må søke 
ledelsen eller kommunikasjonsavdelingen om støtte.  

Vi mener dette gir en stor grad av uforutsigbarhet og økt byråkratisering. Vi har i vårt innspill 
pekt på at Eksamensfestivalen er mer enn eksamensavvikling for våre studenter. 
Eksamensfestivalen er en festival som er med på å bygge opp et godt omdømme og er en 
viktig arena og møteplass mellom universitetsbyen Kristiansand og UiA.   

 Vi ber derfor om at de omsøkte midlene legges inn som særkostnader i 
internfordelingsmodellen for 2016. 

2.3.3. Stipendiater og postdoktorer 

Synspunkter på fordelingsmetode; 

Fakultet for kunstfag ønsker at metode 2 blir valgt, fordi det med denne metoden blir frigitt 
flere strategiske stillinger på et tidligere tidspunkt enn med metode 1. 

Fakultet for kunstfag er spesielt avhengig av strategiske tildelinger av stipendiatstillinger, fordi 
fakultetet har marginal mulighet til eksterne midler og finansiering av stipendiater. Miljøene 
ved fakultetet må løftes og samles til et mer robust fagmiljø. 

I den nylig framlagte stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning varsler regjeringen at 
den ønsker å skjerpe kravene til å kunne gi doktorgradsutdanning: Størrelse og faglig bredde 
er sentralt. Videre heter det følgende; For å sikre at doktorgradsstudentene inngår i et miljø 
med andre stipendiater foreslår regjeringen at institusjonene ved søknad om akkreditering 
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som vitenskapelig høyskole eller universitet må dokumentere at de allerede oppfyller kravet 
om minimum 15 doktorgradsstudenter per program over tid.  

Fakultetet mener på denne bakgrunn at jo tidligere det kan tildeles strategiske 
stipendiatstillinger, jo bedre rustet vil UiA være til å møte de nye varslede kravene til 
doktorgradsutdanningene. 
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Universitetsstyret  
v/universitetsdirektøren 
  
Kopi: 
Kristian Jørgensen  
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__ 
BUDSJETT 2016 
 
MERKNADER TIL ØKONOMIAVDELINGENS HØRINGSUTKAST TIL 
INTERNFORDELINGEN FOR 2016 
 
Tabell 1.2 - Totalramme for budsjettansvarsområdene

2015 2016
Budsjettansvarsområde Netto driftsbudsjett Nominell % Foreløpig budsjett
Handelshøyskolen 63 741 027             8 665 958         13,6 % 72 406 985               
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 105 883 066           671 160            0,6 % 106 554 226             
Fakultet for humaniora og pedagogikk 129 230 047           2 753 212         2,1 % 131 983 259             
Fakultet for kunstfag 60 942 538             4 550 154         7,5 % 65 492 692               
Fakultet for samfunnsvitenskap 66 633 421             3 848 023         5,8 % 70 481 444               
Fakultet for teknologi og realfag 172 373 749           4 374 363         2,5 % 176 748 112             
Sum fakultetene 598 803 848           24 862 870       4,2 % 623 666 718             

Universitetsbiblioteket 28 677 183             930 239            3,2 % 29 607 422               
Avdeling for lærerutdanning 43 919 000             1 839 200         4,2 % 45 758 200               
Fellesadministrasjonen 180 201 318           6 440 038         3,6 % 186 641 356             
Sum fellestjenestene 252 797 501           9 209 477         3,6 % 262 006 978             

Styret inkl. strategiske avsetninger 39 754 015             13 550 985       34,1 % 53 305 000               
Ledelsen, rektor, direktør 43 207 057             4 033 906         9,3 % 47 240 963               
Sum styret/ledelsen 82 961 072             17 584 891       21,2 % 100 545 963             

UiAs fullbudsjetterte særkostnader 209 538 998           3 360 124         1,6 % 212 899 122             

Ufordelt                           5 599 912         0,0 % 5 599 912                 

Sum budsjettansvarsområdene 1 144 101 419       60 617 274      5,3 % 1 204 718 693         

Endring 2015 - 2016

 
 
 
 
Tabellen ovenfor viser at Fakultet for teknologi og realfag blitt tildelt MNOK 176,7 for 
2016, noe som er en økning på MNOK 4,4 (2,5 %) ifht. 2015. Økningen skyldes kraftig 
økning i resultattildeling knyttet til avlagte beståtte studiepoeng (2,5 MNOK) og økning i 
NFR (1,3 MNOK), samt økning i antall stipendiater (2,7 MNOK) under strategisk.  
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Oppsummering: 
 

1. Rammen til fakultetet i 2015 er 2.405 studiepoeng. Vi har ikke sett en 
styrebeslutning som reduserer denne rammen. I budsjettet for 2016 er 
det trukket ut av rammen til fakultetet 205 studiepoeng. Det er en 
nedgang fra 2.402 studiepoeng til 2.197 studiepoeng. Det er en nedgang 
på nesten 10%. Det er en tung nedprioritering av MNT-utdanningen ved 
UiA. Dette i en tid hvor regionen har store utfordringer og stort behov 
for støtte fra UiA. 
 

2. I vår innmelding av budsjett for 2016 har vi allerede hensyntatt styrets 
vedtak med at bachelor- og masteroppgaver ikke skulle få faste 
kostnader. Det blir derfor feil å ta disse bort «en gang til» - med en 
negativ konsekvens på 2,6 MNOK. 
 

3. Fakultetet har i 2015 undervist 2.580 studiepoeng – 175 studiepoeng 
over rammen. Dersom rammen for undervisning i 2016 reduseres er vi 
nødt til å kutte tiltak som er til studentenes og regionens beste. 
 

4. Emnemodulår 0 konkluderte med at Fakultet for teknologi og realfag 
selv etter tilføring av 50 studiepoeng hadde 160 studiepoeng mindre enn 
det studiesekretæriatet beregnet fakultetet skulle ha. Slik budsjettet for 
2016 nå ligger blir fakultetet trukket 202 studiepoeng – noe som gjør 
dette bildet enda verre.  
 

5. I S-sak 143/13 angående tildeling av 100 studiepoeng til Master bygg 
fremkommer det: «Sett i sammenheng med arbeidstilsynets 
kommentarer om arbeidspress og fakultetets omlegging av valgfag i 
bachelorutdanningen i ingeniørfag vil universitetsdirektøren foreslå å 
fullfinansiere studiet ved å tildele totalt 100 studiepoeng». 
Høringsutkastet til økonomiavdelingen opphever universitetsdirektørens 
intensjoner bak vedtaket. 
 

 
Basistildelinger: 
 
Emnemodul: 
 
I budsjettet som nå er fremlagt av økonomiavdelingen blir Fakultet for teknologi og realfag 
trukket 202 studiepoeng med begrunnelse av at det ikke skal gis faste kostnader for 
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bachelor- og masteroppgaver. Dette trekket på 202 studiepoeng er feil og vi vil nedenfor 
begrunne hvorfor.  
 
1. Fakultetet har allerede «nullet ut» bachelor-/masteroppgavene: 
Styret besluttet i S-sak 73/15 at en skulle gå over til en ny modell for studiekategorisering. 
Dette var Fakultet for teknologi og realfag enige i. Det ble i samme sak besluttet at det ikke 
kan gis faste kostnader knyttet til bachelor- og masteroppgaver. Fakultetet har i sin 
emnemodul hensyntatt denne beslutningen og tatt bort faste kostnader knyttet til disse 
emnene. Fakultetet har gjennom alle år (i alle fall så lenge jeg har vært ansatt) undervist 
flere studiepoeng enn det en får tildelt gjennom de faste kostnadene (rammen). I 2014 
underviste vi 282,5 studiepoeng mer enn rammen og det tilsvarende tallet i 2015 var 175 
studiepoeng. Vi har derfor nok studiepoeng til å opprette den rammen vi ble enige med 
økonomiavdelingen på vårt møte 25. september. Møtet ble avsluttet med at 
økonomiavdelingen informerte at vår nye ramme for 2016 skulle være 2.402 studiepoeng. 
Dette har vi forholdt oss til. Når er rammen nedjustert til 2.197 studiepoeng – dette er feil. 
 
 
2. Emnemodul år 0 
Det har i alle år vært diskutert om fakultetene får betalt for de studiene en har og om 
fakultetene har riktig ramme (studiepoeng som tildeles faste kostnader) i basis emnemodul. 
Studiesekretæriatet satte derfor i 2013 i gang med en gjennomgang av alle studier på hvert 
fakultet og beregnet hvor mange studiepoeng hvert faktultet skulle ha dersom en brukte en 
enhetlig beregning (dvs. at alle studier/fakultet skulle behandles likt): 
 * Bachelorprogram med fordypningsenhet    90 
 * Bachelorprogram med 2-årig integrert studium 120 

* 3-årig integrert bachelorprogram    180 
* 2-årig masterprogram      120 
* Erfaringsbaserte masterprogram      90 

 * 5-årig masterprogram (normalt full overlapp 3+2)      0 
 
Studiesekretæriatet kom frem til at fakultetene trengte følgende studiepoeng: 
 

SP forslag 

studiesekretæriatet

Helse‐ og idrett 1 785,00                              

Humped 2 135,00                              

Kunstfag 1 440,00                              

Tekreal 2 075,00                              

Øksam 2 690,00                              

Totalt 10 125,00                              
 
I den videre beregningen kom en frem til at det var 2 fakultet hvor det var nødvendig å 
gjøre endring. Humped hadde for mange studiepoeng (182 studiepoeng) og Tekreal hadde 
for få studiepoeng (-210 studiepoeng). 
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Fakultet

SP forslag 

studiesekretæriatet

Tildeling av SP i 

emnemodul 

2013 (justert) Diff. SP

Humped 2 135,00                   2 317,00              182,00               

Tekreal 2 075,00                   1 865,00              ‐210,00               
 
 
Styret vedtok at Humped skulle trekkes 200 studiepoeng og at Tekreal skulle tilføres 50 
studiepoeng – etter tilføringen har Tekreal fremdeles 160 studiepoeng mindre enn hva 
beregningen til studiesekretæriatet tilsa.  
 
Slik økonomiavdelingens høringsutkast til internfordelingen for 2016 foreligger blir 
fakultetet trukket 202 studiepoeng – noe som gjør dette bildet enda værre.  
 
 
 
 
 
3. Opphever universitetsdirektørens intensjon med tildeling av 100 studiepoeng til 
Master bygg 
 
Universitetsdirektøren skrev følgende i S-sak 143/13 følgende: 

«Master i bygg 
Styret vedtok i s-sak 119/12 å opprette master i bygg. Det er i saksfremstillingen antydet 
en økt tildeling på 30 studiepoeng. Sett i sammenheng med arbeidstilsynets 
kommentarer om arbeidspress og fakultetets omlegging av valgfag i 
bachelorutdanningen i ingeniørfag vil universitetsdirektøren foreslå å fullfinansiere 
studiet ved å tildele totalt 100 studiepoeng hvorav 20 studiepoeng i budsjettet for 2013». 
 
I økonomiavdelingens høringsutkast for internfordelingen for budsjett 2016 blir 60 
studiepoeng av de tildelte 100 studiepoeng tatt bort med begrunnelse i det gjelder 
masteroppgaven for byggstudentene. Det er ingen tvil om at tildelingen av 100 
studiepoeng til bygg egentlig ikke var en tildeling til bygg, men en tildeling til 
ingeniørutdanningen generelt. 
 
Økonomiavdelingen velger i sitt utkast å se bort fra intensjonen til universitetsdirektøren 
til å fullfinansiere studiet. Intensjonen var å gi disse studiepoengene til 
ingeniørutdanningen generelt – ikke til Master bygg.  
 
Det er derfor feil å trekke 60 studiepoeng knyttet til Master bygg. 
 
      

Konklusjon: 
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Studiepoengene som er trukket ut av rammen til fakultetet (205 studiepoeng) – nedgang fra 
2.402 studiepoeng til 2.197 studiepoeng er feil. Rammen til fakultetet må i budsjett 2016 
være 2.402 studiepoeng.  
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 Fra: Per S. Sørensen 
        Fakultet for Samfunnsvitenskap 
 
Til:   Universitetsdirektøren 
 
Kopi til:   Økonomiavdelingen 

 

Dato: 18.11.20155 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

INTERN BUDSJETTFORDELING 2016  - HØRING 
 
Fra fakultet for Samfunnsvitenskap ønsker vi å komme med følgende kommentar til det 
fremlagte budsjett: 
 
Øremerkede satsninger 
Vi ser under «øremerkede satsinger» er det er foreslått å videreføre tildelingen til en delt 
postdoktorstilling, med 0,351 mill til SV og samme til HH. Denne summen finner vi ikke igjen 
i tabellene.  

  
Vi registrerer også at heller ikke i år er det lagt inn tilskudd til Eilert Sundt-prisen. 

 
Eilert Sundt-prisen er blitt et betydelig arrangement for Agder-fylkenes videregående skoler.  
Dette må anses å være et av våre mest vellykkede markedsføringsarrangement ved UiA som er 
rettet mot elever i vgs.  Vi mottar tilskudd fra fylkeskommunene på kr. 50.000, men for øvrig 
dekkes samtlige kostnader av fakultet for Samfunnsvitenskap. 
 
Dette beløper seg til ca. kr. 150.000 i direkte kostnader, i tillegg til at våre vitenskapelige 
ansatte holder et stort antall forelesninger i løpet i arrangementet – uten noen form for 
vederlag.  Den samlede kostnad for arrangementet er derfor betydelig for fakultetet. 
 
Tatt i betraktning den betydelige strategiske betydning dette har for rekruttering og 
markedsføring av UiA og studier overfor elever i videregående skoler, mener vi at tiden snart 
må være inne til at styrets tidligere beslutning om at dette må dekkes av fakultetet selv, blir 
revurdert. 
 
Vi ber derfor om at dette vurderes på nytt, slik at det omfattende og viktige arbeidet som 
gjøres ved vårt fakultet kan videreføres i samme omfang. 
 
 
 
For øvrig har vi ingen kommentarer til det fremlagte forslaget utover enkelte mindre tekniske 
feil som er kommunisert direkte. 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 Fra: Trond Bjarne Hansen/ Hanne Graver Møvig/ Birte Simonsen 
 
Til:   Kristian Jørgensen/Økonomiavdelingen 
 
Kopi til:    

 

Dato: 16.11.2015 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.: 15/01635-23  

 
 
 
 
 
 
Internfordelingen 2016. Høringssvar fra Avdeling for lærerutdanning.  
 
Avdeling for lærerutdanning er fornøyd med forslag til internfordeling når det gjelder 
avdelingens planlagte aktiviteter for 2016.  
 
Basis  
Vi ser positivt på at universitetsdirektøren oppjusterer rammen for å kompensere for 
lønnsglidning de siste årene.  
 
Avdelingen registrerer med glede at vi får tildelt 0,5 årsverk i aktivitetsjustering knyttet til 
praksis 8-13.  
 
Særkostnader 
Vi oppfatter at universitetsdirektøren ønsker å se nærmere på praksisbudsjettet i 2016, og 
imøtekommer en gjennomgang tatt i betraktning at budsjettet har økt med ca.10 millioner 
siden 2012.   
 
Strategisk.  
Avdelingen er fornøyd med tildelingen knyttet til behov for samarbeids- og 
implementeringsressurs til profesjonsfaget i lektorutdanningen 8-13. 
 
Kommentar til økonomiavdelingens vurdering av AKT. 2 Utviklingsmidler til ny 5-årig 
master grunnskolelærerutdanning 2017 
 
Fra og med høsten 2017 gjør regjeringen om dagens 4-årige grunnskolelærerutdanning til 5-
årige masterprogram med lektor 1-7 og lektor 5-10. Saken sendes på høring i januar 2016. 
Departementet tar sikte på å fastsette de endelige rammeplanene i juni 2016. Forslaget til ny 
rammeplan forutsetter en reorganisering av programmene. 
 
Målet har vært å skape 5-årige integrerte masterutdanninger som har høy kvalitet, og oppleves 
som attraktive, relevante og innovative profesjonsutdanninger som svarer på behovene i 
dagens skole. Med integrert og profesjonsrettet menes at alle undervisningsfagene og 
pedagogikk omfatter praksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter og kompetanser, og at 
undervisningsfagene omfatter fagdidaktikk.  
 
En klar forutsetning for at utdanningen skal være integrert og profesjonsrettet med helhet og 
sammenheng er at lærerutdanningsmiljøene i de ulike fagene og på praksisskolene 



 
 
 

 

samarbeider tett om utdanningen. Det er to differensierte masterutdanninger med sine særtrekk 
og profiler som skal utvikles. Sammenliknet med de 4-årige grunnskolelærerutdanningene er 
hovedendringene i de to lektorutdanningene innføringen av et masterfag på minimum 150 
studiepoeng.  

 
Omlegging av dagens 4-årige grunnskolelærerutdanning til to separate lektorløp fører til for 
Avdeling for lærerutdanning og for fakultetene en intensiv arbeidsperiode fremover mot 
høsten 2017.  
 
Fakultetene må fra våren 2016 påberegne å delta i arbeidet med å utarbeide nye 
emnebeskrivelser, basert på de nye rammeplanene og de reviderte nasjonale retningslinjene. 
Ved implementering av nye rammeplaner fungerer Avdeling for lærerutdanning som sentral 
aktør og iverksetter. Det er derfor mest hensiktsmessig å kanalisere midlene til det 
forberedende arbeidet den veien, slik praksis har vært ved tidligere reformer. 
Det må involveres både interne og eksterne aktører i dette arbeidet, og det må avholdes en 
rekke arbeidsseminarer for å lede arbeidet frem mot studiestart høsten 2017. 

 
I likhet med tidligere praksis ved UiA der implementering av nye BLU (FLU) ble tildelt 
midler til utvikling og implementering i 2012, signaliserer vi allerede nå at det i 2017 bør 
settes av midler tilsvarende en 50 % stilling til en administrativ støttefunksjon for å styrke 
strategisk studieledelse i videreutvikling og implementering av de nye masterløpene, lektor 1-
7 og lektor 5-10. 
  
For 2016 ber vi om at AKT. 2 Utviklingsmidler til ny 5-årig master 
grunnskolelærerutdanning 2017 vurderes på nytt i lys av argumentasjonen over. Når det 
gjelder innspill til administrativ støtte til omleggingen, vil Avdeling for lærerutdanning 
komme tilbake til dette i sitt budsjettinnspill for 2017. 
 
 
Nye institusjonelle satsinger utenom tildelt LU-ramme 
 
AKT. 2 Utviklingsmidler til ny 5-årig master grunnskolelærerutdanning 2017    
(se vedlegg 1 for budsjett) 
 
Fra høsten 2017 skal de nåværende grunnskolelærerutdanningene 1-7/5-10 erstattes av nye 5-
årige masterutdanninger for 1-7/5-10. Det skrives i disse dager ny rammeplan for 
grunnskolelærerutdanningen (presenteres 01.11.2015) og nasjonale retningslinjer for alle 
fagene og praksis revideres. 
 
De nasjonale endringene fører med seg et større endringsarbeid på UiA. Våren 2016 er det 
derfor behov for å samle fagkoordinatorene på alle grunnskolens fag (i alt 15 personer), samt 
representanter fra praksisfelt og avdeling for lærerutdanning (7 personer) for å planlegge og 
arbeide med implementeringen av nye utdanninger. Det planlegges derfor et todagers seminar 
etter modell av det som er gjennomført for barnehage- og lektorutdanningene de siste årene.  
 
Vi har gode erfaringer med å involvere fagmiljøene / administrative på en slik måte – det 
skaper felles forståelse og betyr mye for om vi skal lykkes med implementeringen. 
 
For 2016 søkes det nå om kr 179 500 til planlegging og arbeid med implementering av nye 5-
årige master grunnskoleutdanninger fra 2017. 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Fakultetenes autonomi i intern styringsordning 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

Universitetsstyret ba i S-sak 48/15 (25.6.2015) om at styret "(…) få(r) en sak om fakultetenes 

autonomi i intern styringsordning."  Saken legges fram som et utgangspunkt for drøfting i 

styret. 

 

Kunnskapsdepartementet benytter seg av mål- og resultatstyring som prinsipp for eierstyring 

av universitetene. Universitetsstyret har virkemidler som strategi, plandokument, 

budsjettildeling, stipendiattildeling og instrukser for å styre fakultetene strategisk.  

 

Saken legges fram som et utgangspunkt for drøfting i styret. 
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Saksunderlag 

 

Generelt 
Universitets- og høyskoleloven (UH-loven, fra 1.4.2005, med senere endringer) gir ingen 

beskrivelser av hvordan myndighetsforholdet mellom de ulike organisatoriske nivåene i 

universitetene og høyskolene skal være. Det er institusjonsstyret som fastsetter i hvilken grad 

vedtaksmyndighet skal delegeres til andre enheter eller personer i organisasjonen (§9-1, nr. 2), 

med unntak for saker der loven pålegger styret selv å treffe vedtak1.  

 

Som Bernt framhever2 vil saksmengde og kompleksitet i sakene ved de fleste universiteter og 

høyskoler tilsi at styret må være tilbakeholdende med sin delegasjon av myndighet. Delegasjon 

skjer i første rekke til de lovfestede organene som er direkte underlagt styret, som rektor og 

universitetsdirektør, og til utvalg (som tilsettingsutvalg, studieutvalg og forskningsutvalg) og 

fakultetene, som ikke i alle tilfeller er lovfestet, men som styret har anledning til å opprette. 

Styret fastsetter universitetets interne organisering "på alle nivåer" (§ 9-2, nr. 4)3. 

Styret kan delegere vedtaksmyndighet ved enkeltvedtak om å tildele et underordnet organ en 

bestemt type avgjørelsesmyndighet. Det vanligste er allikevel4 at delegert myndighet utøves 

etter implisitte fullmakter, som ligger i vedtak om opprettelse av organer, utvalg eller 

administrativ organisering. Fullmaktene vil ofte være beskrevet i reglementsbestemmelser eller 

mandatformuleringer.  

 

Styrets rett til å organisere og delegere vedtaksmyndighet vil medføre at ulike universiteter og 

høyskoler vil bli organisert, både faglig og administrativt, på ulike måter, og vil ha ulik grad av 

myndighet på ulike nivåer i organisasjonen. Felles for dem vil allikevel være at styret alltid har 

et overordnet ansvar for alle vedtak som fattes i hele institusjonen, og at styret alltid kan trekke 

tilbake delegert myndighet eller selv gjøre vedtak i saker som i prinsippet er delegert til et 

annet organisasjonsnivå. 

 

UiA 

UiA er organisert faglig med seks fakulteter og en faglig-administrativ avdeling for 

lærerutdanningene. Fakultetene er organisert i til sammen 22 institutter, som er enheter for den 

faglige virksomheten (studier, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid) og som 

organiserer et faglig fellesskap. Instituttene er ikke et formelt styringsnivå ved UiA, UiA har to 

formelle styringsnivåer: institusjon og fakultet/ avdeling for lærerutdanning. 

 

Den administrative organiseringen ved UiA berøres i liten grad i denne sammenhengen. 

Universitetsdirektøren er leder for den samlede administrative virksomheten, som etter 

organisasjonsprosessene i 2015 ("ORG15 – Adm") har 9 fellesadministrative enheter, i tillegg 

                                                 
1 Jan Fridthjof Bernt har skrevet kommentarutgaven til UH-loven (Jan Fridthjof Bernt:  
Universitets- og høyskoleloven av 2005 – med kommentarer. Fagbokforlaget Bergen 2006). Bernt regner opp 
begrensningene som ligger på styrets delegasjonsadgang, se kommentar (7) til § 9-1, side 157. 
2 op.cit. s. 159. 
3 §9-2, nr. 4 sier at "(s)tyret selv [saksbehandlers utheving] fastsetter virksomhetens interne organisering (…)". I 
sin bokstav innebærer det et delegasjonsforbud. Bernt (s. 161f) skriver at det er velbegrunnet når det gjelder 
overordnede faglige inndelings- og organiseringsspørsmål (f.eks. fakultets- og instituttinndeling), men blir 
"ganske umulig" om det gjelder helt ned til beslutninger om organisering av saksfordeling og arbeidsfordeling 
innen administrasjonen, eller opprettelse av underutvalg o.l. Bernt konkluderer med at den administrative 
organisering i utgangspunktet ligger til universitetsdirektøren innenfor de rammene som er gitt av styret, og at 
organer på faglig nivå må anses å ha betydelige fullmakter når det gjelder organisering av virksomheten på sine 
områder. 
4 Bernt s. 156. 
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til enheter som PULS og Ledelsens stab, og seks fakultetsadministrasjoner og Avdeling for 

lærerutdanning. 

 

Styret har opprettet en rekke institusjonsutvalg og råd, dels pålagt etter lover og avtaler 

(arbeidsmiljøutvalget, klagenemnda, læringsmiljøutvalget m.fl.), dels som delegering av 

myndighet på enkeltområder (forskningsutvalget, studieutvalget m.fl.). 

 

Vesentlige deler den avgjørelsesmyndigheten som styret har vedtatt å delegere knytter seg til 

disse felles institusjonsutvalgene. Sammensetningen av disse utvalgene er noe varierende. I den 

grad delegasjonen til utvalgene innebærer overføring av myndighet til fakultetene er det til 

fakultetene i fellesskap heller enn til fakultetene som autonome enheter på saksområdet. 

 

Myndighetsområde 

Fakultetene ved UiA har vedtaksmyndighet5 over 

 organiseringen av den vitenskapelige virksomheten ved fakultetet, innenfor rammer 

som er gitt av styret, 

 funksjonsbeskrivelser for prodekaner/visedekaner, studiekoordinatorer, 

forskningskoordinatorer o.a., 

 strategiske planer og handlingsplaner for fakultetet, 

 rapportering i henhold til kvalitetssikringssystemer, 

 fakultetsvise kvalitetssikringsrutiner, der disse er delegert fra universitetsstyret, 

 endringer av fag- og studieplaner i samsvar med forskriftene om studier og eksamen, 

 fordeling av fakultetets budsjett, 

 andre saker som spesielt delegeres fra universitetsstyret, rektor eller 

institusjonsutvalgene. 

Ut over dette har fakultetene vesentlig innstillings- og uttalerett, i noen tilfeller skal fakultetene 

gi innstilling eller uttale seg før overordnet organ kan fatte avgjørelse. 

 

Styret for lærerutdanningene har vedtaksmyndighet6 som er betydelig begrenset i forhold til 

fakultetene. LU-styret kan vedta endringer i studiebeskrivelsene for lærerutdanningene, men 

ikke emnebeskrivelsene, som vil være et fakultetsansvar. Den avgjørende forskjellen mellom 

fakultetenes autonomi og lærerutdanningene er knyttet til budsjettfordelingen. Det er 

fakultetene som kan vedta budsjetter for de enkelte studier og studieenheter. Styret for 

lærerutdanningene kan gi anbefalinger om fakultetenes ressursbruk i disse utdanningene. 

 

Budsjett 

Graden av autonomi for fakultetene vil i vesentlig grad vises i hvilke frihetsgrader fakultetene 

har i sin ressursbruk.  Alle budsjettenheter (BAO - "budsjettansvarsområder") ved universitetet 

gis en rammebevilgning, beregnet utfra litt ulike kriterier avhengig av om det er en faglig enhet 

(fakultetene) eller en administrativ enhet. I tillegg øremerker universitetsstyret en del av 

årsbudsjettet på strategiske tildelinger, særkostnader og investeringer. 

 

 

For budsjettåret 2015 kan en vise slike tildelinger (i 1000 kr.): 

 

                                                 
5 Instruks for fakultetsstyret ved UiA, vedtatt av universitetstyret 22.9.2011, endret på rektorfullmakt 7.11.2011. 
6 Instruks for styret for lærerutdanningene, fastsatt av universitetsstyret 22.6.2011. 
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 rammebevilget styrets 

øremerking 

andel 

rammebev. 

Fakultetene 498 979 100 606 83,2 % 

Øvrige UiA 183 362 323 442 36,2 % 

    

Samlet UiA 682 341  424 048 61,7 % 

 

Vesentlige andeler av de øremerkede bevilgningene på "øvrige UiA" dekker faglig virksomhet 

ved fakultetene, men budsjett- og regnskapsføres på det budsjettansansvarsområdet som gis 

ansvar for ressursbruken. Ledelsen/ rektoratet har den største delen av disse strategiske 

tildelingene fra styret. 

 

Det vil være ulike meninger om det innebærer en stor grad av autonomi for fakultetene at 80 % 

av de årlige budsjettene gis som en "fri" ramme. Graden av frihet innenfor denne rammen er 

begrenset. Ressursen er knyttet til styrets forventninger om bl.a. kandidat- og 

studiepoengsproduksjon og forskningspublisering. Det aller meste av midlene vil også være 

bundet til lønnskostnadene ved fakultetet.  

 

Norske universiteter 

Det er ikke gjort en grundig gjennomgang av hvordan knyttingen mellom institusjonsnivå og 

fakultetsnivå er ved andre universiteter i Norge. Beskrivelser av faglig og administrativ 

organisering på hjemmesidene til universitetene forteller lite om graden av myndighet som er 

lagt på de ulike nivåene. En gjennomgang av sakslistene for institusjonsstyrene kan gi et bilde 

av hvilke og hva slags saker institusjonsnivået fokuserer på. Likheten i sakstyper iøynefallende.  

 

Styrene fokuserer på 

 strategiske oppgaver,   

 regnskap og budsjett,  

 henvendelser til og svar på forespørsler fra Kunnskapsdepartementet 

 opprettelse og nedbygging av studier 

 felles regler og forskrifter for institusjonen. 

Universitetstyrene er institusjonenes organ overfor Kunnskapsdepartementet. Det er f.eks. 

styrene som behandler høringsuttalelser om struktur og finansiering i UH-sektoren. Styrene 

behandler også en rekke saker om forholdet til randsonevirksomheten. 

 

Universitetstyrene har et hovedansvar for virksomhetens samlede budsjett og regnskap, og 

behandler planer og strategier for institusjonen. Styrene behandler typisk også en rekke 

overordnede reglementer og forskrifter for studier, eksamensavvikling etc. En stor del av 

styresakene er ulike former for orienteringssaker, rapporter fra underliggende enheter og 

rapporter om HMS-virksomheten, vedlikehold og campusutvikling, likestilling m.m. Enkelte 

klagesaker blir også styrebehandlet. Noen av universitetstyrene foretar fortsatt den formelle 

tildelingen av ph.d.-graden. Styrene utnevner æresdoktorer, og tilsetter i noen nøkkelstillinger 

som dekaner (der det ikke er valg) og enkelte direktørstillinger. Ved UiA behandler styret 

fortsatt tilsettinger i bistillinger. 

 

En gjennomgang av sakslistene for universitetsstyrene vil ikke få fram den 

informasjonsmengden de fleste styrene får i den store mengden referatsaker som legges fram 

på møtene. Styrene følger med på virksomheten i underliggende enheter gjennom 
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årsmeldinger, utdannings- og forskningsmeldinger, regnskaper osv. Styrene tar også opp saker, 

og har anledning til å ta opp saker, på alle delegasjonsnivåer.  

 

Hva er "autonomi"? 

Spørsmålet om fagmiljøenes eller fakultetenes autonomi har både en praktisk og en prinsipiell 

side, i tillegg til den juridiske. Delegasjon av avgjørelsesmyndighet gjøres av 

hensiktsmessighet. Det vil i praksis være umulig for styret å behandle alle saker som må 

håndteres løpende. Derfor blir avgjørelsesmyndighet delegert til rektor, universitetsdirektør, 

ulike utvalg og andre nivåer i universitetsorganisasjonen (som fakultetene). Fra en mer 

prinsipiell side, og fra faglige og akademiske tradisjoner, er det av betydning at fagmiljøene har 

stor myndighet over beslutninger som er viktige for den faglige utviklingen av studier og 

forskningsarbeid7. Det kan være reelt viktig, den kjenner best hvor skoen trykker som har den 

på. Men det kan ikke minst være sosialt og psykologisk viktig, det kan skape eierskap og 

sterkere personlig engasjement i virksomheten. 

 

Hva vil kjennetegne et fakultet med mye autonomi? Det vil for det første ha betydelig 

myndighet over sitt budsjett. Fakultetet vil for det aller meste være rammefinansiert, og ha 

myndighet til selv å bestemme bruken av inntjente midler. Et fakultet med mye autonomi vil 

bestemme over tilsettinger ved enheten (som fakultetene ved f.eks. UiO gjør). Fakultetet vil 

selv tilsette eller velge sine ledere (dekaner og instituttledere). Fakultetet vil utvikle sin strategi 

relativt uavhengig av universitetets strategiske satsinger, og kommunisere med omverdenen 

ganske uavhengig av universitetet ellers samhandler utad. Fakultetet vil ha myndighet over 

studieplaner og opptakstall, og bare i begrenset grad være avhengig av godkjenning eller 

arbeidsstøtte fra en felles administrasjon. 

 

Autonomi og identitet 

Spørsmålet som ble stilt i styrets strategisamling i juni var8: 

Styrer styret/ den felles institusjonen for lite? Fakultetene får mye autonomi. Dermed blir 

identiteten som UiA svakere. 

 

Autonomi er i stor grad spørsmål om myndighetsdelegasjon og faglig og administrativ 

oppfølging.  Identitet er en kulturell egenskap, som ikke bare formes av formelle strukturer. 

Identitet skapes bl.a. ved samhandling, ved å bygge opp felles ritualer, og ved å bygge ned 

"vi/de-holdninger".  

 

Å kombinere en stor grad av praktisk autonomi for fagmiljøene/ fakultetene med å bygge 

identitet knyttet til fellesinstitusjonen kan være utfordrende. Men det er heller ikke sikkert at en 

sterkere sentral styring vil bygge sterkere fellesidentitet. Det kan være måter å bygge opp en 

felles UiA-identitet uten av fagmiljøene skal føle seg "overstyrt", og at den nødvendige 

identifiseringen også med eget fagmiljø opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Bernt kommenterer (s. 158f)  at bestemmelsen i den nå opphevede UH-loven fra 1995 der det bare kunne 
delegeres til ett nivå lavere i organisasjonen, slik at styret kunne delegere til fakulteter, og ikke til instituttene, 
"(…) styrket de enkelte fagområdenes autonomi og fungerte som er garanti mot "overstyring" fra 
institusjonsledelsens side i faglige spørsmål." 
8 som gjengitt i oppsummeringen fra strategisamlingen. 
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Instruks for fakultetsstyret 
Vedtatt av styret 22.09.11, med virkning fra 22.09.11. Endret på rektorfullmakt 

07.11.11 

Erstatter Mandat for fakultetsstyret, vedtatt av styret 22.11.2006 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har et overordnet ansvar for 

at fakultetets virksomhet holder høy kvalitet og drives i overensstemmelse med lov, 

forskrifter og annet regelverk samt strategi, mål og rammer som er fastsatt av 

overordnet myndighet eller universitetsstyret. 

Alle beslutninger som treffes i fakultetsstyret, treffes etter delegasjon fra 

universitetsstyret og på dettes ansvar. 

1. Fakultetsstyret fatter vedtak i følgende saker: 

a. organisering av den vitenskapelige virksomheten ved fakultetet innenfor rammer gitt 

av styret, herunder valg av eventuell prodekan eller visedekaner og delegasjon av 

instituttleders oppgaver til studiekoordinatorer, forskningskoordinatorer og eventuelle 

andre med koordineringsansvar 

b. funksjonsbeskrivelse for de som er delegert oppgaver i henhold til pkt. 1a 

c. strategisk plan og årlige handlingsplaner for fakultetets virksomhet 

d. årlig rapportering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem 

e. fakultetsvise kvalitetssikringsrutiner, i den grad dette er delegert fra 

universitetsstyret 

f. endringer av fag- og studieplaner i samsvar med bestemmelsene i forskrift om 

studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

g. fordeling av fakultetets budsjett 

h. andre saker etter delegasjon fra universitetsstyret, rektor eller institusjonsutvalgene 

2. Fakultetsstyret skal uttale seg til universitetsstyret eller et institusjonsutvalg i 

følgende saker: 

a. etablering og nedlegging av studier ved fakultetet, herunder ph.d.-program 

b. fag- og studieplaner i de tilfeller der planene skal endelig godkjennes av styret, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 

c. utfyllende regler for fakultetets ph.d.-program 

d. studieplasser for fakultetets studier 

e. utlysning og tilsetting i undervisnings- og forskningsstillinger ved fakultetet 

f. institusjonens budsjettforslag 

g. fordeling av stipendiatstillinger og andre ressurser til forskning 

h. andre saker der universitetsledelsen, universitetsstyret eller et institusjonsutvalg ber 

om uttalelse 

3. Fakultetsstyret skal ha overordnet ansvar for utdannings- og forskningsledelse på 

fakultetet, herunder: 

a. føre tilsyn med kvaliteten i fakultetets studier og emner 



 

b. føre tilsyn med utviklingen i kvalitet og omfang av FoU-virksomheten, herunder 

publisering, formidling, ekstern FoU-finansiering og eksterne evalueringer 

c. påse at den samlede virksomheten ved fakultetet er tilpasset fakultetets økonomiske 

rammer 

d. påse av kvalitetsarbeidet ved fakultetet gjennomføres i henhold til universitetets 

kvalitetssikringssystem og ha dialog med fakultetets representant i referansegruppa for 

kvalitetssikringssystemet 

e. ta opp saker som gjelder internasjonalisering av fakultetets virksomhet 

f. holde seg orientert om og bidra til samarbeid med regionen 

g. holde seg orientert om og bidra til samarbeid med utdannings- og 

forskningsinstitusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt 

4. Fakultetsstyret skal også: 

a. påse at de administrative støttetjenestene ved fakultetet fungerer på en 

tilfredsstillende måte  

b. påse at universitetets personalpolitikk følges opp på fakultetet og at ansattes 

arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø er fullt forsvarlig  

c. holde seg orientert om arbeidet i nasjonale fora innen fakultetets fagområder  

d. holde seg orientert om arbeidet i nasjonale fora for studentene 

5. Delegasjon 

Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekanen med mindre annet følger av 

denne instruksen, forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder, forskrift 

om graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder eller annet regelverk eller 

vedtak fastsatt av overordnet organ. 

Delegasjon av myndighet skal skje ved vedtak i fakultetsstyret. 

Følgende punkter kan ikke delegeres: 1a, b, c, d, e, f og g, 2a, b, c. 

Pkt. 2 e kan ikke delegeres når det gjelder utlysning av fast stilling med mindre en slik 

delegasjon er hjemlet i spesifikk styresak som omhandler utlysning/tilsetting i aktuell 

fagområde/stillingskategori. Tilsetting/forlengelse i midlertidige stillinger kan 

delegeres med unntak for saker der midlertidig tilsetting /forlengelse kan gi sterkt 

stillingsvern og rett til fast tilsetting ved UiA. 

Eventuell adgang til videre delegasjon fra dekan til instituttleder skal framgå av 

fakultetsstyrets vedtak. Det er anledning til videre delegasjon til studiekoordinator 

eller tilsvarende funksjon i saker etter forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Agder som gjelder enkeltstudenter. I andre saker er det ikke adgang til 

ytterligere delegasjon. 

 

6. Sammensetning 

Fakultetsstyret består av 

Dekan (styreleder) 

3 tilsatte i undervisnings- og forskningsstilling 

1 tilsatt i teknisk-administrativ stilling 



 

2 studenter 

2 eksterne medlemmer, oppnevnt av styret etter forslag fra fakultetet 

1 medlem fra et annet fakultet, oppnevnt av styret etter forslag fra fakultetet 

7. Andre bestemmelser 

Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret. 

Fakultetsstyrets møter skal følge Instruks om forretningsorden for kollegiale organer 

ved Universitetet i Agder. 
 



 

Arkivsak.:  15/00418 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  12.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret takker fakultetene og Avdeling for lærerutdanning for gode innspill. 

2. Styret ber om at det ut fra den kartleggingen som er gjennomført, arbeides videre med 

sammenheng mellom utdanning og forskning i forbindelse med kommende strategiarbeid 

og med sikte på konkrete tiltak i fagmiljøene. Arbeidet bør ta utgangspunkt i de tiltakene 

som skisseres i saksframlegget.  

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

 

Hva saken gjelder 

Universitetsstyret behandlet i møte 16. juni 2014 andre rapportering i forbindelse med 

studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Punkt 6 i vedtaket i S-sak 70/14 lyder:  

 

Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med 

forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en 

kartlegging av denne sammenhengen.  

 

I notat 5. mars d.å. ble fakultetene bedt om å redegjøre for ulike forhold knyttet til 

sammenhengen mellom utdanning og forskning. 

 

Fakultetenes tilbakemeldinger foreligger nå og oppsummeres nedenfor.  

 

Tilbakemeldingene fra fakultetene ble lagt fram for universitetets forskningsutvalg og 

universitetets studieutvalg i likelydende saker i september i år.    
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Saksunderlag 

Med utgangspunkt i styrevedtak ble fakultetene 5. mars d.å. bedt om å redegjøre for følgende: 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning? 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

Det foreligger tilbakemeldinger fra samtlige fakulteter. Disse er vedlagt.  

 

Fakultetenes kartlegging 

 

Generelt  

Generelt sett vitner tilbakemeldingene fra fakultetene om gjennomgående god sammenheng 

mellom utdanning og forskning. Selv om det nok er ulikheter i hva som legges i «god» 

sammenheng og ulikt hvordan dette tilrettelegges og sikres i ulike program og fagmiljø, virker 

fakultetene tilfredse med situasjonen i egen virksomhet. Det synes å være stort fokus på 

viktigheten av god sammenheng mellom utdanning og forskning, og tilbakemeldingene gir 

uttrykk for at det arbeides aktivt for ytterligere forbedringer.  

 

Fakultet for kunstfag understreker at i deres forståelse av forskning inngår også kunstnerisk 

utviklingsarbeid.  

 

Det fremheves at emner og program utvikles av forskningsaktive vitenskapelige ansatte og at 

undervisningen i stor grad gjennomføres av aktive forskere. At ansatte er 

forskningskompetente og forskningsaktive fremheves som noe av det viktigste for å sikre 

sammenheng mellom utdanning og forskning. 

 

Særlig på masternivå bruker de ansatte sin forskning direkte inn i undervisningen.  

 

I både bachelor- og masterprogram inngår metodeemner og oppgaveemner.  

 

I universitetets masterprogram inngår egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, noen 

program har prosjektemner og forskningsartikler inngår i pensumlitteraturen. Det arbeides for i 

større grad å koble masterstudenter til problemstillinger og prosjekter som forskningsgruppene 

er opptatt av. Dette kan resultere i både sampublisering og forsterkning av forskningsgruppene.  

 

I hovedsak melder fakultetene at det er samsvar mellom fagområdene der man har 

studieprogram og der man har forskningsvirksomhet. Det er selvsagt fagområder der 

sammenhengen er bedre eller dårligere, enkeltforskere har sine spesialfelt som ikke er direkte 

koblet til studieprogram, men i det store og hele synes situasjonen her tilfredsstillende.  
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Eksempler på tiltak som kan bidra til bedre sammenheng 

 bachelor- og masteroppgaver, masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter 

 integrering av master- og ph.d.-studenter i forskningsgruppene 

 seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men også studenter, presenterer sine 

forskningsprosjekter -> økt nysgjerrighet og interesse for forskning i studentmassen 

 midler til prosjekter der studentene utfører jobben under veiledning av en forsker – 

studentene kan søke om opp til 25.000 for prosjekter initiert av en forsker 

 støtte til reise og konferansedeltakelse for studenter 

 viktig med «god balanse mellom forskningstid og undervisningsbyrde» 

 rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente 

 forskningsgruppenes betydning – bør i større grad involveres i studieutviklingen  

 tiltak som gir økte ressurser til forskning (f.eks. stipendiater og postdoc.-stillinger) -> bedre 

sammenheng mellom utdanning og forskning 

 mer tydelig strategisk styring, satsing, eventuelt avgrensning av hva institusjonen skal 

forske på vs forskernes autonomi 

 rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som 

passer fakultetets utviklingsønsker 

 mentorordning som fokuserer på å hjelpe ansatte å koble god undervisning med deres 

forskningsprosjekt – pedagogisk og forskningsmessig 

 rammevilkår for masterprogrammene – bedre gjennomstrømming 

 Med ekstra ressurser kan man bidra til å legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks. 

økt/bedre veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større 

prosjekter og slik bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda 

bedre. 

 spissing av forskningsgruppeprofilene + tildeling av FoU-tid knyttet enda tydeligere opp 

mot forskningsgruppene 

 bruk av masterstudenter som læringsassistenter og vitenskapelige assistenter 

Bruk av rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning  

Vektleggingen av henholdsvis undervisningskompetanse og forskningskompetanse i 

forbindelse med rekruttering og tilsetting varierer noe mellom fakultetene.  

 

Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har rekruttering til faste stillinger som oftest sitt 

utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot 

forskningsaktivitet og veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i 

utlysnings- og rekrutteringsprosesser. Ettersom praksisnær kompetanse er helt nødvendig i 

profesjonsutdanningene, fører dette til at fakultetet også må utlyse stillinger på 

universitetslektornivå.  

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere 

vil ha forskningskompetanse som er relevant for den undervisningen de normalt skal tilby ved 

fakultetet.  

 

Fakultet for kunstfag etterspør evne til å undervise innenfor et gitt fagområde/program samt 

egen forskning. Under intervju og prøveforelesning etterspørres kandidatenes evne til å se dette 

i sammenheng. 
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Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere 

forskningsaktive personer og søker så langt det er mulig å ansette medarbeidere med 

forskningsinteresser innenfor de felt fakultetet har undervisning. Ved utlysning søkes det 

primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert forskningskompetanse.  

 

Fakultet for teknologi og realfag ansetter med hovedfokus på at kandidatene skal være gode på 

undervisning, men nå også som grunnlag ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere. 

Alle ansettelser baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om kandidatene er 

motivert for undervisning.  

 

Behandling i universitetets forskningsutvalg og universitetets studieutvalg 

Universitetets forskningsutvalg hadde følgende kommentarer i sin behandling av kartleggingen 

(sak 42/15): 

 Man er flinkere til å gjøre rede for hva man er flinke på enn hva som er utfordringene. 

Sammenhengen mellom undervisnings- og forskningsledelse bør tas opp på ledersamlinger, 

ev. instituttlederlunsj.  

 Avdeling for lærerutdanning (LU) har ansvar for studieprogrammer. Det er store reformer 

innen lærerutdanningene, noe som fører til endrede behov. LU har fått to professor II 

stillinger som skal jobbe i programmet. Matrisemodellen er en utfordring. LU har ikke gitt 

høringssvar. Det ønskes et notat fra LU om saken.  

 Det er en krysning mellom kunstfag og lærerutdanningen. Det må være en overføring i 

praksis. Matrisemodellen gir spennende muligheter.  

 Ulike økonomiske vilkår stopper muligheten for gode og større prosjekter på tvers av 

fakultetene.  

 Prioriteringer må tas i fagmiljøene, styret kan ikke vedta så mye.  

 Dilemmaet er hvor dypt en skal gå i matrisen og hvordan dette skal diskuteres.  

 Det er stor mangel på barnehageforskning, og her er det mange tverrfaglige tema.  

 Praksisnærhet er viktig. Ulikhetene mellom fagområdene må komme fram. Fakultetene må 

bli bevisst på hva de ønsker og i hvilken sammenheng.  

 Hvordan skal en hjelpe styret med å se på studieporteføljen og å se på andre ting enn status 

pr. i dag? 

 Ønsker styret en spissing og skal undervisning komme foran forskning ved ansettelser?  

 Må over fakultetsnivå for å få til prosjekter som går på tvers  
 

Viserektorene holder tak i den videre prosessen. 

 

Universitetets studieutvalg hadde følgende kommentarer i sin behandling av kartleggingen (sak 

44/15): 

 

Generelle kommentarer 

Det ble uttrykt en viss skepsis til hele kartleggingen. Det føles som kontroll og medfører et 

spørsmål om hva som kommer nå. At det skal være sammenheng mellom utdanning og 

forskning anses som en opplagt ting, og en kartlegging tolkes som en mistanke om at noe ikke 

fungerer. Det anses viktig at styret tenker strategi, men her må fokus være på instituttnivå. Man 

frykter byråkratisering av et felt som anses meningsfylt og fungerende.  

 

Det ble presisert at målet med kartleggingen er bedre utdanning og bedre forskning. Spørsmålet 

er hvordan man kan oppnå dette. Et ønske om erfaringsdeling ligger også bak kartleggingen.  
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Det vises videre til signaler fra KD hvor sammenhengen mellom utdanning og forskning 

vektlegges.  

 

For å sikre best mulig / mest mulig hensiktsmessig sammenheng mellom utdanning og 

forskning må også forsknings- og utdanningsledelse ses i sammenheng. 

 

Universitetets studieutvalg mente at Avdeling for lærerutdanning burde fått anledning til å 

uttale seg i denne saken. Det framheves ofte at matriseorganiseringen av lærerutdanning er en 

utfordring, og i tillegg kan tverrfaglige utdanninger være en utfordring i en sammenheng som 

denne. I enkelte fagmiljø kan man møte en holdning om at man kun bidrar med en «leveranse» 

inn i lærerutdanningen, mens andre miljøer har lærerutdanning som en vesentlig og integrert 

del av sin virksomhet. UiA bør vurdere strategisk styring av forskning inn mot lærerutdanning.  

 

Utforming av stillingsbeskrivelser kan ha stor betydning når det gjelder sammenheng mellom 

utdanning og forskning.  

 

Forslag til tiltak  

Det ble fremmet et forslag om at man kan kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 

forskning ved hjelp av FS-data og arbeidsplaner. Dette gir mulighet for statistisk analyse og 

kan være tema for masteroppgaver.  

 

Studentene må møte forskning på en hensiktsmessig måte. Eksempler:  

- bruke studenter i forskningen 

- oppdaterte og forskningsbaserte lærebøker/ hvordan sette sammen en litteraturliste 

- bachelor- og masteroppgaver 

- eliteprogrammer – tilbud til spesielt interesserte studenter 

- info på introduksjonskurs for studenter – presentasjon av forskerne på instituttet 

- info om ph.d. i masterprogrammene 

 

På programnivå vises det til kvalifikasjonsrammeverket og de muligheter som ligger i 

formulering av læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Sammenhengen mellom utdanning og forskning vurderes i programevalueringen.  

Det ble stilt spørsmål om dette også bør bli et tema i evalueringen av hvert enkelt emne.  

 

Viktigheten av diskusjoner i fagmiljøene omkring denne problematikken ble understreket, ikke 

minst ettersom mye sies å dreie seg om kultur. 

 

Organisering av og arbeid i forskergrupper kan bidra til å fokusere på sammenhengen mellom 

utdanning og forskning.  

 

Veilederkompetanse er et viktig element. 

 

Avdeling for lærerutdanning 

Da både universitetets forskningsutvalg og studieutvalg etterlyste uttalelse fra Avdeling for 

lærerutdanning i denne saken, er det i etterkant av utvalgsmøtene innhentet slik uttalelse. 

Denne er vedlagt.  

 

I alle lærerutdanningene ligger krav om forskningsbasering, samt krav om praksisnærhet. I ny 

grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning er det krav om bacheloroppgave. LU 
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trekker fram følgende tiltak som kan bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og 

forskning: 

 Stimuleringsordninger 

 Forskningsgrupper 

 Professor II-ordninger 

 Ph.d.-stipender 

 

Universitetsdirektørens merknader  

Hvordan kan UiA jobbe videre med å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning? 

Universitetets forskningsutvalg og studieutvalg ble bedt om å diskutere forslag til oppfølging, 

og som mulige tiltak ble følgende løftet fram: 

 Et fellesmøte for US og UF der sammenhengen mellom utdanning og forskning diskuteres 

bredt bør vurderes gjennomført i løpet av våren 2016 når nye ledere og nye utvalg er på 

plass. Andre fora der problematikken kan diskuteres er  

o LES-samling 

o eget seminar/egen konferanse 

o instituttlederlunsj 

 En arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utarbeidet notatet 

«Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + Utdanning». Notatet er en oppfølging av 

rapporten «Utdanning + FoU = Sant» fra 2010, og et såkalt «inspirasjonsnotat» der det gis 

eksempler på hva FoU i utdanning kan være, og hva som kan være studentaktiv FoU. Det 

bør vurderes om man skal distribuere notatet ut i fagmiljøene, slik at det kan benyttes i 

diskusjoner om hvordan man øker bevisstheten i denne sammenheng og som konkrete 

eksempler til videre arbeid i miljøene.  

 Det stilles spørsmål om sammenhengen mellom utdanning og forskning bør være et eget 

punkt i den årlige fakultetsrapporten og i så fall på hvilken måte. 

 I sjekklisten for innhold, rapport og oppfølging i forbindelse med programevaluering stilles 

det under punktet Undervisningskvalitet spørsmål om på hvilken måte studiet har 

forskningsbasert undervisning. Det henvises også til rapporten «Utdanning + FoU = Sant». 

Det stilles spørsmål om dette er tilstrekkelig eller om man i større grad bør fokusere på 

sammenhengen mellom utdanning og forskning i programevalueringene.  

 UiA har i vår gjennomført et pilotprosjekt i studieprogramledelse. Det tilbys også kurs i 

forskningsledelse. God utdannings- og forskningsledelse er viktig for å ivareta og 

videreutvikle sammenhengen mellom utdanning og forskning i universitetets portefølje. 

Her må UiA satse videre, og US og UF oppfordres til å komme med innspill til hvordan 

dette kan gjøres.  

 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier i sin uttalelse at mer tydelig 

styring/satsing/avgrensning av hva UiA skal forske på kan være et tiltak for å bedre 

sammenhengen mellom utdanning og forskning. Slik styring vil imidlertid, slik fakultetet 

ser det, kunne bli et svært omdiskutert tiltak som bryter med forskernes oppfatning av 

autonomi.  

Forholdet mellom akademisk frihet og styring av forskning bør i større grad bli gjenstand for 

diskusjon i organisasjonen. Lov om universiteter og høyskoler sier i § 1-5. Faglig frihet og 

ansvar: 
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(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at 

undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i 

overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. 

(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i 

arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de 

rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. 

 

Det synes fullt mulig å lese loven slik at institusjonen har adskillig større styringsmulighet enn 

hva som vanligvis praktiseres hva valg av forskningstematikk angår. I større grad enn i dag kan 

man i forbindelse med utlysning av vitenskapelige stillinger presisere hvilket felt det skal 

satses på.  

 

I dekan-/fakultetsdirektørmøte om plan 2016 ble følgende tiltak som kan styrke sammenhengen 

mellom utdanning og forskning trukket fram: 

 mer bruk av masterstudenter og masterkandidater som lærere og/eller forskningsassistenter 

 integrerte master- og ph.d.-program 

Universitetsdirektøren har merket seg en nærmest unison oppfatning av at arbeidet med 

sammenhengen mellom utdanning og forskning må overlates til fagmiljøene. Fagmiljøenes 

forskjellighet og ulike egenart understrekes fra mange kanter. Tilbakemeldingene gir inntrykk 

av høy bevissthet og mye godt arbeid med sammenhengen mellom utdanning og forskning, 

men samtidig har det kommet fram uttalelser som tyder på at man har meldt tilbake om det 

positive som skjer samtidig som man har underkommunisert utfordringene man står overfor. 

Universitetsdirektøren vil sterkt oppfordre til at fagmiljøene i større grad er åpne om de 

utfordringer man har, og at det legges til rette for en erfaringsutveksling der positive tiltak i ett 

miljø også kan vurderes i andre.  

 

Universitetsdirektøren er innforstått med at utdanning og forskning er svært ulike aktiviteter 

som kvalitetssikres på svært ulik måte, forskningen gjennom eksterne målinger, utdanningen 

gjennom i hovedsak interne tiltak. Denne forskjelligheten må likevel ikke komme i veien for 

tanken om at god forskning er viktig for god undervisning – om omvendt.  

 

Tanken om at god undervisning og god forskning er gjensidig forsterkende og til fordel for 

hverandre, illustreres i følgende «skisse» presentert av dekan Stephen Seiler:  

Høy undervisningskvalitet -> økt studentrekruttering -> høyere opptakskvalitet -> større pulje 

av potensielle forskerstudenter -> forsterkede forskningsgrupper -> mer forskning -> noe som 

igjen bidrar til høy undervisningskvalitet.  

 

Man kan også si at god utdanning gir økte tildelinger og i neste omgang mer penger - også til 

forskning.  

 

God sammenheng mellom utdanning og forskning fordrer god studieprogramledelse og 

forskningsledelse. I denne sammenheng er instituttlederrollen viktig. Opplæringsprogrammer 

for nye ledere kan bidra her.  

 

Universitetsdirektøren ser det som naturlig at sammenhengen mellom utdanning og forskning 

blir et sentralt punkt når styret i 2016 skal utvikle en ny strategi. Dette området har potensiale 

til å bli et strategisk fortrinn for UiA, og har oppmerksomhet fra nasjonale myndigheter. Den 

gjennomførte kartleggingen og de konkrete tiltakene som er foreslått i den forbindelse, kan 

danne et godt grunnlag for videre arbeid i fagmiljøene.  

 

 



 

 8 

 

 

 

Vedlegg:  

Kartlegging HI.docx 

Kartlegging HP.docx 

Kartlegging KF.docx 

Kartlegging TR.docx 

Kartlegging SV.docx 

Kartlegging HH.docx 

Tilbakemelding fra LU.docx 

 

 



 
 

  

 Studiesekretariatet 
Ved Anne Marie Sundberg  
 
 
 

Dato: 7. mai 2015 
Deres ref.:  15/00418 
Vår ref.:   
 
Saksbehandler: 
 
Eli Andås 

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 
Direkte tlf:  
 

 

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap 

 
Fakultetene er bedt om å kartlegge sammenhengen mellom utdanning og forskning. Det er ikke definert 
tydelig hva som menes med forskning i denne sammenhengen, men det henvises blant annet til UHRs 
rapport «Utdanning+ FoU=Sant» (juli 2010). Vi forstår det da slik at også utviklingsarbeid skal inngå i 
kartleggingen. Vårt fakultet har flere profesjonsutdanninger som har tradisjon for betydelig innslag av 
utviklingsarbeid. Disse skiller seg fra disiplinfagene da de både skal være FoU-baserte og praktiske. 
Utviklingsarbeid er ofte prosjekter som har sitt utspring i et praksisfelt, har forskningslignenede aktivitet  
og kan være forløpere for forskningsprosjekter. De omhandler og/eller involverer gjerne studenter og 
knytter dermed på en pedagogisk måte utdanning og forskning sammen.   
 
Fakultetet er bedt om å komme med tilbakemelding på følgende spørsmål: 
 
Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas denne 
sammenhengen? 
 Dette skjer spesielt på masternivå. Det er god  sammenheng mellom utdanning og forskning i alle 

masterprogrammene, men selvsagt er dette kommet lengst i de programmene med lengst fartstid. Det 
er innslag av forskningsartikler i pensumlitteraturen på nær sagt alle emner. I alle 
masterprogrammene er det egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, eller det inngår i egne 
prosjektemner. Flere masterprogram har samme emne og fellesundervisning i vitenskapteori og 
forskningsmetode. Det er undersøkende læreprosesser i alle masterprogrammene i form av 
prosjektbasert tilnærming (prosjekt underveis og/eller avsluttende masteroppgave på 30 – 60 
studiepoeng). Sammenhengen mellom utdanning og forskning ivaretas ved at det hovedsakelig er 
aktive forskere som underviser, noe som innebærer at det fokuseres på at innholdet er 
forskningsbasert, inkluderer forskningsprosessen og vitenskapelig tenkemåte, inviterer til at 
studentene aktivt kan delta i diskusjoner av forskningsbasert innhold og legger til rette for 
«undersøkende» lærerprosesser. I tillegg, er det flere miljøer (spesielt idrettsvitenskap og 
ernæring/folkehelse) som kobler de fleste av masterstudentene til problemstillinger og prosjekter som 
forskningsgruppene er opptatte av.  Dette fører til en god del sampublisering og forsterkning av 
forskningsgruppene. For ca 2 år siden vedtok styret at mastersprosjekter kunne leveres i gruppe på 2 
til 3 personer.  Dette grepet gjorde det mulig å designe og gjennomfører forskningsprosjekter av 
større omfang, men som  likevel er innenfor forventningen til en avsluttende masteroppgave. 

 Det er i stor grad en sammenheng mellom utdanning og forskning også på bachelornivå, men her er 
det ofte større innslag av grunnleggende teori som skal fokuseres. I mange av våre bachelorprogram 
er det en praktisk-teoretisk tilnæriming som kan være svært forskningsbasert, men ofte presentert av 
ansatte som framfor aktiv forskning er mer rettet mot praksisnære utviklingsprosjekter. Flere av 
bachelorprogrammene bygger også på nasjonale rammeplaner som styrer mye av innholdet. Det er 
innført bachelorprosjekter i alle bachelorprogrammene og forskningsprosessen fokuseres fra første 



 
 

  

dag gjennom pensumlitteratur og prosjektbasert tilnærming der det er naturlig. Posterpresentasjon av 
mange bachelorprosjektere bidrar også til å styrke sammenhengen mellom undervisning og forskning.    

Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall hvilke? 
 Det er forskningsaktivitet knyttet til alle bachelor- og masterprorammene.  

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr studieprogram?  
      I så fall hvilke? 

 Svaret her avhenger litt av hvordan man ser på forskning som utvilkles i «skjæringspunktet» mellom 
forskjellige fagområder og studieprogram.  Et eksempel her er betydelig forskningsaktivitet koblet til 
kreftpasienter hvor betydningen av ernæring, kogntivi terapi, og fysisk aktivitet under og etter 
kreftbehandling, er i fokus. Vi har utdanninger innen idrett/fysisk aktivitet, ernæring, psykisk 
helsearbeid, og sykepleie, og denne forskningen trekker kompetanse fra ansatte som underviser i disse 
programmene. Dette er også et eksempel på tverrvitenskapelig forskning som bidrar til samarbeid 
med andre fagmiljøer, andre institusjoner (eks. sykehusmiljøer) og internasjonale 
samarbeidspartnere. Dette vektlegges stadig sterkere når en skal søke ekstern finansiering gjennom 
Forskningsrådet og EU, og slik sett er slike forskningsmiljøer svært viktige. På den andre siden er 
denne forskningen relevant for flere av helsefagutdanningene, og den kunne vært svært relevant hvis 
vi hadde hatt en fordypning innen kreftsykepleie i vårt Masterprogram i spesialsykepleie.  

       Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til bedre   
       sammenheng mellom utdanning og forskning?  

 På institusjonsnivå kan tiltak som gir økte ressurser til forskning (eks. stipendiater og post-docer) 
bidra til en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning. En enda mer tydelig strategisk 
styring, satsing, evt. avgrensning av hva institusjonen skal forske på – på alle nivåer, kan være et 
annet tiltak, men slik styring  vil kunne bli et svært omdisutert tiltak som bryter med forskernes 
oppfatning av autonomi.  Vi mener den beste måtte å sikre ønsket sammenheng over tid er gjennom 
rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som passer fakultets 
utviklingsønsker.  På denne måtten kombinerer man strategisk styring med forskernes viktige 
oppfatning av faglig autonomi.  For de vitenskapelig ansatte kan en mentorordning (via PULS ) som 
fokuserer på å hjelpe dem med å koble god undervisning med sitt forskningsarbeid, både pedagogisk 
og forskningsmessig, også være et tiltak.  DDU-midler/-prosjekter er gode virkemidler her, og 
fakultetet er aktive med  video-produksjon i undervisningssammenheng.  

 På institusjonsnivå kan det være nødvendig å gjennomgå rammevilkårene for masterprogrammene. 
Det er bekymringsfult at så mange faller fra underveis og ikke gjennomførerer masterutdanningen på 
normert tid. Det er spesielt i forbindelse med masteroppgaven en ser at mange faller fra. UiA kunne 
med ekstra ressurser bidra til at en kan legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks. økt / bedre 
veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større prosjekter og slik 
bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda bedre. 

 På fakultets- og instituttnivå vil en spissing av forskingsgruppeprofilene og  tildeling av FoU-tid 
knyttet enda tydeligere opp mot forskningsgruppene, være relevante tiltak. Tildeling av stipendiat- og 
post-docstillinger har i stor grad blitt koblet til forskningsgruppene på vårt fakultet de siste 4 årene.  
Integrering av masterstudenter i forskningsgruppene er et godt tiltak for å bidra til bedre 
sammenheng mellom utdanning og forskning. Fakultet har i sin strategi at minst 30 % av 
masteroppgavene skal knyttes opp til ansattes FoU-prosjekter, og har forsøkt incentivordning med 
ekstra driftsstøtte til masterprosjekter som kan publiseres. Det er også avsatt midler for å integrere 



 
 

  

forskning og utdanning, f.eks.øremerkede midler til praksisprosjekter. Koblingen mellom utdanning 
og forskning skjer først og fremst på  masternivå, og det å bruke masterstudenter som 
læringsassistenter og vitenskapelige assistenter, vil også bidra til en bedre kobling mellom utdanning 
og forskning.  

 Nettverksbygging / internasjonalisering innen forskningssamarbeid er helt nødvendig for å få eksterne 
forskningsmidler. Slike nettverk er stimulerende for og kan legge godt grunnlag for videre 
utdanningsamarbeid/studentutveksling.  

Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?  
 I fakultetet er det gjort en jobb med presisering av forskningsgruppeprofilene, men noen av gruppene 

er fortsatt litt brede, omfavner flere fagmiljøer og/eller er delvis overlappende. Det er også tildelt 
FoU-tid for inneværende år hvor det i noen grad er tatt hensyn til inkludering i forskningsgruppene / 
prosjekter som inngår i forskningsgruppene (dvs at en kan søke via «felles prosjektsøknad»).  

 Fakultetet står overfor en endring i tildelingsrutiner når det gjelder KD-stipendiatstillinger som ikke 
er øremerket. En vil diskutere å tildele disse til instituttene / forskningsgruppene og ikke eksplisitt til 
enkeltforskere i en forskningsgruppe etter vurdering.  

 Fakultetet har prøvd ut frikjøp av tid til mentorordning internt. Dette gjøres ikke lenger og ivaretas av 
PULS.  

 Fakultetet har svært positiv erfaring med å integrere masterstudenter og ph.d.-kandidater i 
forskningsgruppene. En ser en fin økning i masterprosjekter som publiseres, men ordningen med å  
tildele ekstra driftsstøtte er ikke videreført.  

 Det har nettopp blitt tildelt betydelige strategiske midler til læringsassistenter og vitenskapelige 
assistenter. Effekten vil en tidligst se høsten 2015.  

 Fakultetet har alltid måttet sette av midler til praksisprosjekter (ligger fast i budsjettildelingen)  –
spesielt knyttet til helsefagutdanningene. Disse brukes i et tett samarbeid med sykehuset og 
kommunene, og bidrar til kompetanseheving for veiledere i praksis. Dette er utviklingsprosjekter som 
bidrar til å heve kvaliteten ved å oppdatere veiledere i praksisfeltet på 
forskningsbasert/erfaringsbasert kunnskap. Gjennom dette ser en at praksisveilederne bedre kan støtte 
opp om undervisning/veiledning der innholdet er forskningsbasert og invitere studentene til 
diskusjoner med forskningsbasert innhold. Det samme skjer gjennom praksisrettede FoU-prosjekter i 
lærerutdanningene som ansatte i fakultetet etter søknad jevnlig har fått tildelt.    

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning?  
 Dette brukes aktivt. Det er utfordrende å rekruttere professorkompetanse til de aller fleste 

fagområdene i fakultetet. Fakultetet har i mange år brukt interne ressurser på kompetanseheving for å 
få relevant førstekompetanse til utdanningene. Rekruttering til faste stillinger har som oftest sitt 
utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot 
forskningsaktivitet og  veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i utlysnings- og 
rekrutteringsprosesser. Praksisnær kompetanse er helt nødvendig i profesjonsutdanningene, og dette 
fører til at fakultetet også må lyse ut stillinger på universitetslektornivå. Da lyser en f.eks.ut stilling 
som førstemanuensis/førstelektor/universitetslektor, og så er det behovet som styrer ved innstillingen. 
Hvis en kan få en førsteamanuensis som også har praktisk erfaring ift fagområdet er det en bonus, men 
av og til må en innstille en universitetslektor hvis denne personen er den som best innfrir kravene i 
utlysningen. 



 
 

  

 Fakultetet har i lengre tid lyst ut stilling som biostatisker. Slik kompetanse er etterlyst både i 
utdannings- og forskningssammenheng. Når slik kompetanse kommer på plass, forventes det at dette 
også vil bidra til å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning på dette området.  

Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både utdanningen og 
forskningen? 
 Fakultetet har vurdert incentivordninger til fagmiljøer som iverksetter tiltak for å integrere forskning 

og utdanning. Dette har ikke vært gjort, men fakultetet har tilbudt veiledningskurs for ansatte som skal 
i gang med veiledning på masterprosjekter (kvalitetsforbedrende tiltak). Dette mener vi har bidratt til 
å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning og videre til å øke kvaliteten spesielt i 
masterutdanningene. Dette mener vi også vil kunne gjenspeiles i forskningen gjennom en økt og felles 
forståelse av krav til bl.a. vitenskapsteori og metode.   

 Etablering og fokusering på forskningsgruppene har også bidratt til å fremme kvaliteten i både 
utdanningene og forskningen.  

 Oppbygging av masterprogrammene våre. I 2008 hadde vi ett masterprogrammens fakultetet i  2012 
har seks masterløp.  Oppstart av fakultetets ph.d.-program i 2011, har komplettert porteføljen vår – 
både innen utdanning og forskning.  I denne tiden har masterkandidatproduksjonen økt fra ~10 
personer (idrettsvitenskap) i 2008 til 117 i 2014, - flest blant alle fakultetene.  Dette har også medført 
generell rekruttering og kompetanseheving i staben. Det er god integrasjon i  forskningsgruppene av 
både masterstudenter og og ph.d.-kandidater, og alt dette mener vi bidrar til å forsterke 
sammenhengen mellom, og øke kvaliteten i utdanning og forskning.  

 Obligatorisk bacheloroppgave er også et godt tiltak som vil bidra til fokusere på forskningsprosessen 
fra første dag på universitetet. Dette kan inspirere mange til å ville ta høyere utdanning også på 
master- og ph.d.-nivå. I fakultetet er vitenskapelig ansatte som underviser / veileder gode 
bachelorstudenter obs på - og oppfordrer disse til å søke seg videre til master og ph.d.-nivå. Fokus på 
dette vil også kunne bidra til økt forståelse hos studentene for kvalitet og inspirere til bedre 
gjennomføringsevne i studietiden.  

Med hilsen 
  
 
Stephen Seiler Veslemøy Rabe 
 Dekan  Fakultetsdirektør 
  
 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
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I høringsbrevet søker en å kartlegge to forhold. 

 

1. Forskningsbasert utdanning. Det første er relasjonen mellom forskning og 

utdanningsprogrammene. Dette forstår vi som hvordan studieprogrammene som helhet 

ivaretar, formidler og benytter forsknings for utvikling av programmet og evaluering av 

programmet. Her er dermed relasjonen mellom utdanningsledelse av programmet og 

forskning innenfor den akademiske (del) disiplinen eller profesjonen som i sin helhet ligger 

til grunn for programmet.  

2. Forskningsbasert undervisning. Relasjonen mellom undervisning, 

undervisningstilrettelegging og evaluering av undervisningen. Her inngår vurderingen av 

hvilke undervisningsmetoder som egner seg til innholdet og dermed om innholdet og 

prosessene i selve forelesingen/seminar etc bygger på relevant forskning. Healy og Jenkins 

figur handler først og fremst om dette. 

 

 
 

1. Hvilke fagområder har god sammeneheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

 

De fleste fagområdene har god sammeneheng mellom utdanning og forskning ved at de som 

underviser også forsker. Generelt legges det vekt på å presentere forskningsresultater i 

undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre legges det stort sett vekt på både 

regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter inviteres inn til forståelse av både 

forskningsmetoder, forskningsmetodologier og forskningsresultater avhengig av hvilket nivå 

utdanningen ligger på. På mange av emnene på 200- og masternivå kan forelesere definere kurs 

utfra sine egne forskningsprosjekter. 

 

Eksempler: 

Bachelor i spesialpedagogikk: Det forskes på temaer som er svært relevante for undervisningen, 

for eksempel, tverretatlig samarbeid, foreldresamarbeid, sosiale og emosjonelle vansker, 



 
 

 

 

 

demokratiske prosesser i opplæringssammenhenger, lovverk og spesialpedagogiske tiltak, 

inkludering, spesialpedagogprofesjonen osv. Alt dette er sentralt innenfor bachelor i 

spesialpedagogikk og «Spesialpedagogikk 1». 

Alle emnene i pedagogikk master bygger på instituttets forskningsområder. En del emner 

korresponderer med temaene for noen av instituttets forskningsgrupper (didaktikk, profesjon, 

spesialpedagogikk, vurdering/evaluering/skoleutvikling), mens andre er basert på enkelte 

forskeres forskningstemaer på instituttet (rådgiving). 

I lærerutdanningene ivaretas sammenhengen mellom forskning og utdanning først og fremst 

gjennom arbeidet med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid, spesielt i fordypningene. Men det 

er også et pågående stort prosjekt som introduserer grunnskolelærerstudenter til ulike metoder 

koblet til ulike emner i GLU. Her er studentenes læringsarbeid koblet med ansattes 

forskningsarbeid direkte. Et annet prosjekt koblet til GLU har dette i mindre målestokk, og har 

en vektlegging av narriver til bruk i profesjonsutvikling. 

 

2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 
Institutt for fremmedspråk og oversetting, institutt for religion, filosofi og historie og institutt for 

nordisk og mediefag svarer nei på dette spørsmålet.  

Institutt for pedagogikk svarer: Ser vi på semesterplanene er det flere tema vi underviser i som vi 

ikke forsker på. Spesialpedagogikk er sammensatt og det er nesten umulig å forske på alle 

temaene. For eksempel innen matematikkvansker, hørsel og synsvansker, miljøterapeutisk arbeid 

og habilitering. I Pedagogikk bachelor drives det forskning innen alle fagområder.  

For øyeblikket forskes det ikke på ledelse av pedagogisk virksomhet i master studiet, ellers 

dekker instituttet alle de områder som inngår i masterutdanning gjennom forskning. 

 

3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

På institutt for fremmedspråk og oversetting driver en ansatt forsknings innenfor kunsthistorie, 

men vi har ikke noen studieprogram der dette faget inngår. 

4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan 

bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Det er ideelt når undervisning og forskning foregår innenfor samme tema. For eksempel, ved 

presentasjon av resultater i undervisningen og i arbeidet med å sette sammen en litteraturliste er 

en oversikt over forskningsfeltet nyttig. Gjennom denne prosessen kan man også finne relevant 

litteratur for forskningen. 

Det kan vurderes en rullering av emneansvarlige ut fra deres kompetanse og forskningsprofil, og 

ut fra hensyn til innovasjon og utvikling. Det bør også unngås at emners form sementeres ved at 

samme faglærer har denne rollen i mange år. 

Vi må bevisstgjøre forskerne på hvilke områder det trengs forskning på, og at det ved utlysning 

av stillinger etterlyses forskningskompetanse innenfor områder hvor det mangler forskning. 

Man bør i enda større grad invitere masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter. Dette 

gjøres i dag, men de fleste masterstudenter velger tema ut fra egeninteresse og ikke ut fra 

pågående prosjekter ved instituttene. Kanskje en tettere kontakt mellom forskningsgruppene og 

studentene kunne bedret dette. 

Når det gjelder kobling til bacheloroppgaver er dette mere løst. Koblingen er mere mot de 

ansattes faglige profiler enn direkte prosjekter.  



 
 

 

 

 

 

Forelesere bør oppfordres enda sterkere til å bruke egen forskning som utgangspunkt for 

undervisningen. Vi kan også ha større fokus på at studentene kan bidra med datainnsamling i 

praksisperioder. 

 

5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Dette er en pågående prosess ved at undervisningsoppgaver i noen grad fordeles ut fra den til 

enhver tid aktuelle forskning. Vi prøver å legge til rette for at ansatte får undervise i emner som 

har sterk tilknytning til hans eller hennes forskningsinteresser. 

 

Stort sett har alle studenter blitt orintert om forskningsgruppene men dette bør nok komme inn i 

et system. 

 

I noe grad brukes studentenes arbeid i praksis forskningsprosjekter. Dette kan utvikles mer. 

 

 

6.  I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Vi profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere vil ha forskningskompetanse som er 

relevant for den undervisningen de skal normalt tilby hos oss. Dette gjelder også 

rekrutteringsstillinger. For eksempel ved institutt for religion, filosofi og historie ønsker de at det 

skal forskes mer innenfor temaet religion og etikk i barnehagen og de har akkurat ansatt en 

stipendiat som skal forske på dette. De har også utlyst en stipendiatstilling innen 

historiedidaktikk hvor de ønsker at det skal forskes mer. Ved institutt for nordisk og mediefag 

prøver de å rekruttere vitenskapelige som har forskningsinteresser knyttet til norskfaget i skolen 

 

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

Undervisning ved universiteter skal være forskningsbasert: det er jo et nødvendig premiss. 

Samtidig er det klart at forskning på utdanning er viktig for å kunne sikre/verifisere at man har 

høy kvalitet på fremtidige utdanninger. På lavere nivå – for eksempel i fremmedspråk - må man 

nok være forsiktig med å være for ambisiøs: inntakskvaliteten er dessverre ikke høy nok, til at vi 

skal forvente at det blir noe tett forhold mellom utdanningen og forskningen. Her trenger 

studentene vanligvis en grundig innføring, og mye arbeid med egne ferdigheter, før man kan 

forvente at de selv aktivt bidrar til forskning. 

 

Ved f.eks. og vurdere rullering av emneansvarlige utfra kompetanse og forskningsprofil. 

Studentene i masterstudiet etterspør stadig mer praksisrelevans/yrkesrelevans. For å ivareta både 

praksisrelevans og en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning, vil intensivert 

forskning i praksisfeltet muligens være en ide. 
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Fakultetet er blitt bedt om å melde tilbake på følgende spørsmål:  

 
1. Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

I fakultets forståelse av forskning inngår også kunstnerisk utviklingsarbeid. Innenfor alle 

fagområder til Fakultet for kunstfag bedrives det med denne fortolkningen, forskningsbasert 

undervisning. Fagområdene innenfor kunstfag har god sammenheng mellom utdanning og 

forskning ved at de som underviser også forsker/ er utøver. Generelt legges det vekt på å 

presentere forskningsresultater i undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre 

legges det stort sett vekt på både regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter 

inviteres inn til forståelse av både forskningsmetoder, forskningsmetodologier og 

forskningsresultater avhengig av hvilket nivå utdanningen ligger på. På mange av emnene kan 

forelesere definere tema utfra sine egne forskningsprosjekter. 

 

Vi kan gi følgende eksempler pr institutt:  

Institutt for rytmisk musikk 

De ansatte på Institutt for rytmisk musikk driver i hovedvekt med kunstnerisk utviklingsarbeid 

og vanlig forskningsarbeid. De fleste av instituttets ansatte har et utøvende fokus og mye av den 

tematikken og pensum som brukes i undervisning er erfaringsbasert og er kunnskap tilegnet 

gjennom en sterk nærhet, og tilstedeværelse, i praksisfeltet. 

 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk 

Innenfor utøvende musikk er hovedinstrumentundervisningen knyttet opp mot forskning ved at 

man studerer musikken teoretisk og utøver musikken praktisk i et historisk og samtidsperspektiv. 

Det innebærer forskning på interpretasjon og oppføringspraksis innenfor stilepokene, men også 

forskning på kontekst. Dette krever en stadig oppdatering på nyprodusert kunnskap innen 

området, samtidig som ny kunnskap produseres av de ansatte gjennom nye kunstneriske 

utviklingsarbeidsprosjekter. Studenten er en del av denne forskningen, da det ofte er omkring 



 
 

 

 

 

studentenes valg av repertoar at dypdykkene må skje, og det er her den forskningsbaserte 

undervisningen får sitt ansikt.  

 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk har, over mange år, hatt betydelig 

forskningsvirksomhet innenfor området "tidlig musikk", dvs. forskning innenfor 

renessansemusikk og barokkmusikk. Denne kunnskapen blr  brukt til undervisning innenfor 

områdene interpretasjon, oppføringspraksis, epokekunnskap, sjangerkunnskap, etc. og har gitt 

fakultetet et "pre" i forhold til konkurrerende institusjoner. Undervisningen i fagene arrangering 

og komposisjon er forskningsbasert, hvor undervisningen både knyttes opp mot relevant 

litteratur og studentenes egne arbeider. 

 

Institutt for visuelle og sceniske fag 

Instituttet har innført bacheloroppgaver i egne program, samt at de veileder studenter fra 

lærerutdanningene som velger drama, forming eller musikk som faglig utgangspunkt for sine 

bacheloroppgaver. I programmene faglærerutdanning i teater og master i kunstfag, har studenter 

ved flere anledninger blitt invitert med som aktører/medskapere i kunstneriske utviklingsarbeid. 

Studentene er deltakere i de undersøkende prosessene. Gjennom flere år har studenter ved 

barnehagelærerstudiet (tidligere FLU) fått innsyn i og mulighet for å gi tilbakemeldinger på 

kunstneriske utviklingsarbeid før den skapende prosessen var ferdig. 

 

Ved omleggingen av faglærerstudiet gjeldende fra høsten 2014, opplevde instituttet at de kunne 

dra nytte av erfaringer fra forskningsplattformen KIK Kunst i kontekst. KIK danner også et 

spennende bakteppe for de tverrfaglige diskusjonene som foregår i mellom de som underviser på 

kunst, kultur og kreativitet (emne i BLU) og innen master i kunstfag. Studieprogrammet Master i 

kunstfag er programmet ved instituttet som best fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig 

tenkemåte. Her blir både forskningsbegrep og kunstpraksis utfordret og forsøkt utvidet. 

 

 

2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 
Det har vi i utgangspunktet ikke.  

 

3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

 

Fakultetet har ikke hele forskningsmiljø på fagområder som vi ikke tilbyr studieprogram, men 

selvfølgelig vil deler av forskningsporteføljen i noen år være litt i randsonen av studienes 

innhold. I neste omgang kan denne forskningen være med på å utfordre og utvide fagområdene 

og studiene.  

 

Fakultetet har betydelig forskningskraft på alle institutter i forhold til kunstfagenes posisjon i 

møte med barn, særlig de yngste barna. Mange av våre doktorgrader på de ulike instituttene - og 

vår post.doc.-stipendiat har dette forskningsfokuset. Dette er i mindre grad tatt ut i 

undervisningen vår.  

 

Fakultetet har også en tverrfaglig forskningsvirksomhet innenfor området ”Musikalsk 

kommunikasjon, samspill og relasjonskompetanse”, med to ansatte med doktorgrad innenfor 



 
 

 

 

 

emnene der vi ikke har eget studieprogram, Forskningsmaterialet har vakt interesse ved andre 

institusjoner og blir undervist ved flere anerkjente universiteter og høyskoler. 

 

4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan 

bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  
 

De siste to årene har fakultetet arrangert seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men 

også studenter har presentert sine forskningsprosjekter. Vi har erfart at nysgjerrigheten og 

interessen for forskning i studentmassen har økt som følge av dette. Gjennom tildeling av FoU-

tid og konkret, jevnlig tilrettelegging av presentasjon av pågående FoU-prosjekter har vi fått en 

bevisstgjøring blant de ansatte. Våre to forskningsplatteforer KIK, kunst i kontekst og Popular 

music reseach unit bidrar sterkt til dette.  

 

Institutt for rytmisk musikk omstrukturerer den forskningsbaserte aktiviteten inn i fem områder 

som speiler aktiviteten på instituttet; utøving, management, musikkteknologi, 

populærmusikkteknologi og verdensmusikk. Disse fem områdene vil også fungere som 

forskningsgrupper. Disse gruppene er samlet under en ”paraply”; Popular music reseach unit. 

Denne forskningsenheten ledes av koordinatoren for fakultetets Ph. D spesialisering innen 

rytmisk musikk og et råd bestående av representanter for hver av forskningsgruppene. Hver 

forskningsgruppe vil knytte til seg professorer, 1. kompetente, andre ansatte, stipendiater og 

masterstudenter. En vil også kunne spore disse områdene helt ned på bachelornivå, der 

bachelorstudenter kan velge mellom ulike fordypninger, som igjen speiler forskningsgruppene. 

Disse fordypningene vil også danne grunnlaget for bacheloroppgavene. 

 

Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for klassisk musikk/musikkpedagogikk har gått 

sammen om forskningsplattformen Kunst i Kontekst, KIK. Her blir de ansatte knyttet til 

forskningsgrupper innenfor følgende tre felter: 

 

1. Kunst og sosiale relasjoner 

Denne gruppen skal forske på hvorledes forskjellige grupper i samfunnet kan inndras i 

udøvende kunstneriske kontekster, samt hvilken betydning slike relasjoner har i en pedagogisk 

sammenheng. 

       2. Kunst og demokratisk offentlighet 

Denne gruppen skal forske på kunstens rolle i offentligheten som samfunnsmessig kontekst. 

      3. Kunst og musikalsk kommunikasjon 

Denne gruppen skal forske på musikk i en kunstfaglig og utøvende kontekst, med fokus på 

hvordan meninger, følelser og stemninger kommuniseres, samt hvilke påvirkninger dette har 

på de som lytter. 

 

I disse gruppene er det også naturlig å innlemme masterstudentene, samt de bachelorstudentene 

som kan dra nytte av et slikt forskningsfellesskap. Dette vil skape en enda tettere sammenheng 

mellom undervisning og forskning. 

 

 

5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved opprettelsen av forskningsplattformene «Kunst i kontekst" og Popular music reseach unit 

har det vært arbeidet med tiltak over tid, og dette vil nå bli satt ut i praksis ved opprettelsen av 

nevnte forskningsgrupper 

 



 
 

 

 

 

6.  I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

De fleste av våre utlysninger etterspør vi evne til å undervise innen et gitt fagområde/program 

samt egen forskning. Under Intervju og prøveforelesning etterspør vi kandidatenes evne til å se 

dette i sammenheng. Vi er opptatt av hvordan fagmiljøene kan vokse, ved å skaffe seg 

internasjonale partnere og eksterne midler, samt bringe prosjektene og kunnskapen inn i 

studieprogrammene. 

 

Når fakultetet søker etter nye ansatte, vil det være naturlig å veie søknadene opp mot 

forskningsgruppene og å etterstrebe at alle gruppene har den nødvendige kompetansen for å 

drive kunstnerisk forskning/ utviklingsarbeid og vanlig forskningsarbeid på et høyt nivå, I tillegg 

til å kunne transformere dette til god undervisning. 

 

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

 

Undervisning/utdanning uten forskning (dvs. ikke -forskningsbasert undervisning)vil gi mindre 

kvalitet på utdanningen, mens forskningsbasert undervisning vil høyne kvaliteten på 

utdanningen.  I forskningsbasert undervisning bør en undervise optimalt i forhold til ny 

forskning på området og undervisningen i seg selv bør har elementer av utviklingsarbeid og 

forskning. En vekselvirkning mellom utdanning og forskning – altså forskningsbasert 

undervisning – legger til rette for en mer levende og engasjerende undervisning som er «ny» og 

aktuell. 

 

 Vi tenker oss følgende alternativer:  

1. Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 

2. Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 

3. Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 

4. Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

Med unntak av punkt 4, representerer punktene 1-3, forstått på rett måte, et ideal for høyere 

undervisning og utdanning. 

Punkt 1 

En lærersentrert undervisning må likevel engasjere studentene til delaktighet i undervisningen.. 

Hvis studentene er passive under en aktiv lærer, er det ikke forskningsbasert undervisning – altså 

ikke særlig egnet til engasjerende delaktighet fra studentenes side. 

Punkt 2 

Dette er selvsagt avhengig av fagområde – noen områder egner seg bedre til å fokusere på 

forskningsprosesser enn andre. Utøvende fag/undervisning (sang og spill) er tradisjonelt ikke 

regnet blant de tunge forskningsbaserte områdene, men forskningsbasert innsikt kan likevel 

knyttes opp mot praktisk musisering, hvilket er å anse som ønskelig. 

Punkt 3 

Dette er god forskningsbasert undervisning 

Punkt 4 

Vi anser metoden som god der, denne vil være naturlig. 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 

Redegjørelse fra Fakultet for teknologi og realfag  

 

Universitetsdirektøren har bedt fakultetene kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 

forskning på sine fagområder. Saken ble behandlet i fakultetets ledergruppemøte på Island i 

juni 2015. Redgjørelsen fra ledergruppa følger under. 

 

Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 

På Naturvitenskap er det god sammenheng mellom utdanning og forskning. 

Studentene blir trukket inn og bruker de samme metoder i sine studier som de 

metoder som brukes i forskning. Det gjøres noe enklere i utdanningen, men i 

prinsippet er det samme metoder og utstyr. Feltarbeid og utprøving er en stor del av 

studiene. 

På Ingeniørvitenskap undervises med oppdaterte metoder og med oppdatert utstyr 

og programvare.  Det undervises av forskere. Studentene har tilgang til gode 

forskningsfasiliteter og forskere, men deltakelse er mest omfattende av 

masterstudenter. Dette gjelder både for fonybar energi, mekatronikk og bygg. På 

bygg er en del bachelor studenter med og det publiseres på grunnlag av 

bacheloroppgaver. 

På IKT deltar/bidrar studentene til forskning mest på master.  På multimedia går det 

mer på e-læring, og ikke så mye forskning. Se nedenfor om e-læring. På elektronikk 

gjelder det samme som for multimedia. 

 

På matematikk blir det undervist av aktive forskere og studentene deltar i forskning 

også på bachelor og i praksis på lærerutdanning. 

 

Annet 



 
 

 

 

 

Fakultetet har satt av 750.000 til prosjekter der studentene utfører jobben under 

veiledning av en forsker. Studentene kan søke om opp til 25000 for prosjekter initiert av 

en forsker. Fakultetet kan også gi studenter støtte til reise og konferansedeltakelse for å 

oppdatere deres kompetanse. 

Strategi og tiltaksplaner for fakultetet nevner uttrykkelig studentenes deltakelse i 

forskning – slik har det stått i mange år i disse planene, så dette har vært i fokus lenge. 

Såkalt integrert master – ph.d – slike ansettelser har fakultetet prøvd ut en del ganger. 

 

Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så 

fall hvilke? 

På naturvitenskap er det forskning innen alle fag, og alle studieprogram har forskning. 

 

Ingvit: 

På ingeniørvitenskap er alle ansatte med i forskningsgrupper og driver forskning. Det er 

noen utfordringer på noen av gruppene. Går litt sent å involvere en del nye ansatte. Det 

er en tverrfaglig gruppe innen bygg og fornybar som har litt utfordringer. 

 

På IKT er det ikke direkte forskning innen nettverksdrift, elektronikk og multimedia. 

Men det er noe involvering i e-helse fra elektronikk, samt utvikling innen eLearning fra 

multimedia. 

 

På matematikk er det forskning innen alle studier og fagområder 

 

Konklusjon for fakultetet - det finnes noen fagområder på Tekreal der det ikke er 

forskning men de aller fleste studieprogram har forskning knyttet til studiene. 

 

Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

Fakultetet har studieprogram innen alle områder der det er forskningsvirksomhet. 

 

Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra 

til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Se nedenfor 

 

Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Alle er tatt i bruk. 

 

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Vi ansetter med hovedfokus på at de skal være gode på undervisning, men må også som 

grunnlag (etter SU) ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere. Alle ansettelser 

baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om de er motivert for 

undervisning. Det har vært omrokkeringer etter prøveforelesning og intervju, der de 



 
 

 

 

 

beste forskere er rangert under en god underviser - som selvsagt har god 

forskerbakgrunn også. 

 

Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i 

både utdanningen og forskningen? 

Det har positiv effekt på senere rekruttering at en har trukket studenter inn i 

forskningen. Studentene er fremtidige forskere. 

 

Andre tiltak som ledergruppa ønsker å fremme/følge opp: 

- Ledergruppa vil fra neste år opprette et lite fond der studentene kan ha initiativet til 

å utvikle en forskningside og søke inntil 50000 og så få en veileder.   Kan også være 

aktuelt å prioritere tverrfaglighet. Tverrfaglighet i forskningsbasert undervisning. 

- Vi har bacheloroppgaver i alle studieprogram og i tillegg har vi prosjekter der 

studenter involveres. 

- I masterstudiene kan folk ta 60 prosent eller de kan gjøre 60 poeng sammen med 

industrien (krever minst C) eller 60 studiepoeng sammen med en professor (krever 

minst B). 

- Involveres studenter i konferanser?  Studenter har vært involvert i workshop. 

- Mandagsseminarer i matematikk kan omfatte studenter som presenteres sine 

oppgaver. 

- Innen IKT har man plukket ut de beste studenter fra bachelor og involvert dem i 

forskningsprosjekter? 

- Internasjonale forskningsmiljøer? Det skal etableres en felles forskningskonferanse 

for studenter sammen med universitet i Bremen.  

- Multimediestudenter skal samarbeide med studenter ved et universitet i California  

- Marint - alle studenter som tar masteroppgave er innen i internasjonale prosjekter. 

- Trekke næringslivet inn på universitetet. Ekstra curriculum. 

- Hva med utviklingsbasert undervisning? Har UiA for mye fokus på forskningsbasert 

undervisning og for lite på utviklingsbasert undervisning? I hvilken grad støttes 

dosentkarrieren? 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 
Med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets rapport «Utdanning + FoU = Sant» (juli 2010) 

skisserte man med utgangspunkt i Healy, M., Jenkins, A. (2009) Developing undergraduate research 

and enquiry fire former for forskningsbasert undervisning som til sammen skaper en god balanse 

mellom forskningens innhold, resultater, forskningsprosess og metode: 

 Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 

 Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 

 Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 

 Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

 

Det oppsummeres i UHR-rapportens kapittel 7:  

Studenter kan involveres i FoU hovedsakelig på fire måter som sammen sikrer et godt samspill mellom 

utdanning og FoU:  

 Gjennom å lære om aktuell forskning og utvikling i faget  

 Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i forsknings- og utviklingsmetoder og ferdigheter  

 Ved selv å forske eller utføre forskningsliknende oppgaver  

 Ved å involveres i diskusjoner omkring forskning og utviklingsarbeid. 

 

Universitetsdirektøren ber fakultetene gjennomføre kartleggingen med utgangspunkt i de fire formene 

for forskningsbasert undervisning som er gjengitt ovenfor. Fakultetene bes melde tilbake på følgende 

spørsmål: 

 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 

Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte, er 

koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er forskningskompetente 

og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom utdanning og forskning.  

 

En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå og 

sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel i stor grad definert ut fra 

forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 10 studiepoeng i 

samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven 

baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av 

primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene i 

tillegg feltarbeid. 

 

De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning, 

spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere. 

På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som 

går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. I tillegg har man 

ved et av masterprogrammene opprettet et nytt emne som skal trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning, dette som en forløper til masteroppgaven. Masteroppgaven kobles 

stadig sterkere til instituttenes forskningsgrupper. Ved et masterprogram skjer det jevnlig 



publisering basert på masteroppgaver, slike publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom 

studenter og ansatte. 
 

Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på Fakultet for samfunnsvitenskap. 

Forskningsgruppene og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides 

kontinuerlig for å legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning. 

 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

- 

 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

Institutt for informasjonssystemer deltar i  

o Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), tverrfakultær forskningsgruppe 

o Senter for eHelse og omsorgsteknologi, tverrfakultær forskningsgruppe 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging deltar i 

o Disasters and emergency management, forskningsgruppe 

o Gender, culture and mobility, forskningsgruppe 

Institutt for sosilogi og sosialt arbeid deltar i 

o Antrozoologi , tverrfakultær gruppe 

 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente 

vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også 

synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse.  Tiltak som dette kan sikre sammenheng 

mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultets- og 

instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og 

undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det. 

Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig.  

 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene 

hos forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste 

årene, ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å 

øke forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til 

tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten 

over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.   

 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt 

det er mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning.  
 

 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen?  

Gitt at vi allerede har relativt god integrasjon mellom forskning og undervisning vil vårt fokus 

fremover ligge på å involvere studenter i større grad i eksternt finansiert virksomhet og legge 

bedre til rette for publisering basert på studentoppgaver. 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 
 

 

Oversender kort gjennomgang av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved 

Handelshøyskolen. 

 

 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte, 

er koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er 

forskningskompetente og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom 

utdanning og forskning.  

 

En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå 

og sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel delvis definert ut fra 

forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 7,5 studiepoeng i 

samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven 

baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av 

primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene 

i tillegg feltarbeid. 

 

De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning, 

spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere. 

På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som 

går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. Ved et 

masterprogram skjer det fra tid til annen publisering basert på masteroppgaver, slike 

publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom studenter og ansatte. 
 

Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på handelshøyskolen. Forskningsgruppene 

og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides kontinuerlig for å 

legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning. 

 



 
 

 

 

 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

- Det kommer litt an på hvor tett man knytter undervisningsemner/fagområde og forskning 

sammen, men det er ingen større fagområder hvor vi ikke forsker. Det er eksempelvis 

begrenset forskning på revisjon som emne, men det forskes en del innenfor 

regnskapstemaer.  

 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

- Senter for mikrofinans, mikrofinansforskning (samtidig forsker vi på finans) 

 

 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente 

vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også 

synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse.  Tiltak som dette kan sikre sammenheng 

mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultets- 

og instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og 

undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det. 

Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig. 

Forskningsgruppene bør innvolveres i studieutviklingen. 

 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved Handelshøyskolen ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene hos 

forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste årene, 

ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å øke 

forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til 

tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten 

over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.   

 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Handelshøyskolen prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt det er 

mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning.  Ved 

utlysning av stillinger søkes derfor primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert 

forskningskompetanse. 
 

 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen?  

Resultatene av forskning kan brukes i undervisningen for å eksemplifisere og utdype. Studenter 

kan involveres i forskningsaktiviteter knyttet til masteroppgaver, datainnsamling etc. Ideer til 

forskning kan komme gjennom studenter som stiller gode spørsmål. 

 

Etablering av forskningsgrupper kan bidra til dette gjennom større sammenheng mellom 

faglærernes forskningsfelt som kan utnyttes også i undervisningen. 

 

 
 



Svar fra Avdeling for lærerutdanning 

 

 

 

Spørsmålene knyttet til sammenhengen mellom undervisning og forskning som ble stilt til 

fakultetene, får et litt annet perspektiv for avdelingen. Avdeling for lærerutdanning har selv 

ikke et særskilt forskningsansvar, men er helt avhengig av at fakultetene "leverer" 

forskningsbasert undervisning.  

 

Det betyr for eksempel at dette spørsmålet er irrelevant: 

Har fakultetet studieprogram på områder der man ikke også driver forskning? 

 

Alle lærerutdanningene er rammeplanstyrt, det vil si at krav til utdanningene ligger hjemlet i 

forskrifter.  I alle utdanningene ligger krav om forskningsbasering og samtidig krav om 

praksisnærhet. De siste nasjonale evalueringene av utdanningene, NOKUT 2007 (ALU) og 

NOKUT 2010 (FLU) har påpekt en viss sårbarhet når det gjelder forskning både i og på 

utdanningene. Det ble for UiAs del konstatert en forholdsvis høy forskningsaktivitet, men til 

dels med svak relevans til utdanningene. 

 

Ved etableringen av nye grunnskolelærerutdanninger (2010) og ny 

barnehagelærerutdanning i 2013 kom det inn krav om skriving av bacheloroppgave, noe som 

øker presset på å involvere i og å lære opp studenter til å utføre forskningsprosjekter. 

 

Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets, institutt og programnivå kan bidra til bedre 

sammenheng? 

 

Stimuleringsordninger:  

Som en oppfølging av ALU2007-evalueringen ble det ved UiA opprettet en egen 

stimuleringsordning kalt «Lærerutdanningsrelevant FoU».  Administrasjon av ordningen og 

tildeling av midler ble overlatt til Avdeling for lærerutdanning. Ordningen har vært vellykket, 

det utføres mange prosjekter i fagmiljøene og i praksisfeltet som er nær knyttet til 

utdanningenes innhold.  Etableringen av nettverket for profesjonsforskning, Pronett, har 

også hatt en positiv effekt på faglærernes profesjonsrettede forskning. 

 

Forskningsgrupper: 

Ordningen med tematiske forskningsgrupper vil forhåpentligvis bidra til å rette flere 

fellesprosjekter inn mot didaktiske og profesjonsrettede problemstillinger 

 

Professor II - ordninger: 

Institusjonen satte etter NOKUT-evalueringen av FLU av midler slik at en har kunnet 

engasjere sentrale fagpersoner i professor II -stillinger. Hensikten er å styrke og stimulere 

fagmiljøene til å aktualisere og profesjonsrette forskningen 

 

PhD- stipender: 

Ved de siste tildelingene av stipendiatstillinger har flere vært øremerket lærerutdanning. 

 

 

 



Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

 

For lærerutdanning er det en selvfølge at en god sammenheng mellom utdanning og 

forskning styrker kvaliteten på utdanningene og fremmer profesjonsaspektet. Et ekstra 

utfordrende element når det gjelder lærerutdanning, er at praksisfeltet anses som en 

likeverdig læringsarena. Det betyr at studentene også her må møte problemstillinger som er 

forskningsforankret. Det innebærer at det må være et godt samspill mellom faglærere og 

praksislærere. Utfordringen er å få studentene involvert i prosjekter og å gi dem en god 

forankring for forskningsforståelse, samtidig som de skal utvikles til solide profesjonsutøvere 

i den daglige lærergjerningen. 

 

20.10.15 

Birte Simonsen 

 



 

Arkivsak.:  15/05680 

Saksbeh.:  Seunn Smith-Tønnessen 

Dato:  18.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Oppnevning av valgstyre 01.01.2016 - 31.07.2019 

 

Forslag til vedtak: 

Styret delegerer til rektor å oppnevne valgstyre for perioden 1. januar 2016-31. juli 2019, samt 

foreta evt suppleringer om nødvendig i denne valgperioden. 

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

 

Iht §3.2 i Valgreglementet skal valgstyret oppnevnes for samme periode som rektor og 

universitetsstyret. 

I reglementet heter det: 

Valgstyret består av sju medlemmer med varamedlemmer, hvorav fem oppnevnes av styret. 

Minst ett av disse medlemmene skal være ansatt i teknisk eller administrativ stilling. Det 

oppnevnes to vararepresentanter for ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én 

vararepresentant for ansatte i teknisk eller administrativ stilling. Styret kan delegere 

oppnevningen av valgstyrets medlemmer. Styret eller den styret bemyndiger, oppnevner leder 

av valgstyret. Valgstyret oppnevnes for fire år og følger funksjonsperioden for rektor og 

universitetsstyret. 

 

Universitetsdirektøren fremmer forslag om at fullmakten delegeres til rektor. Flere av de 

kandidatene som er foreslått til valgstyret er aktuelle for andre verv som ikke er avklart enda.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: Skriv inn hva saken gjelder her 

 

 



 

Arkivsak.:  15/05569 

Saksbeh.:  Trygve Greibesland 

Dato:  11.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger 

for perioden 01.01.16 - 31.12.17 

 

Forslag til vedtak: 

Styret oppnevner følgende faste representanter i Tilsettingsutvalg for undervisnings- og 

forskerstillinger for perioden 01.01.16 – 31.12.17: 

 

Professor Rolf Nossum, leder 

Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen 

Professor Berit Eide Johnsen (ny) 

Førstelektor Ragnhild Skaar 

Førsteamanuensis Siemke Böhnisch (ny) 

 

Som vararepresentanter oppnevnes: 

 

1. vara førsteamanuensis Rolf Kristensen 

2. vara førsteamanuensis Arngrim Hunnes (ny) 

3. vara universitetslektor Gunvor Sofia Almlie (ny) 

4. vara professor Turid Skarre Aasebø (ny) 

5. vara førstelektor Olav Johannes Hovland (ny) 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

Med hjemmel i styrevedtak av 27.09.06 skal Tilsettingsutvalg for undervisnings - og 

forskerstillinger ha følgende sammensetning: 

 

5 faste medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer (vara er ikke personlige). 

Representantene oppnevnes for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse. 

 

Det skal oppnevnes nye medlemmer med 5 representanter og 5 vararepresentanter for neste  

2-års periode fra 01.01.16. 
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Saksunderlag 

Det er innhentet forslag fra fakultetene og tjenestemannsorganisasjonene. På bakgrunn av 

innkomne forslag og ut fra hensynet til kontinuitet i arbeidet og representasjon av ulike 

stillingskategorier og fagmiljøer, foreslås det følgende faste representanter: 

 

Professor Rolf Nossum, Fakultet for teknologi- og realfag 

Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, Fakultet for samfunnsvitenskap 

Professor Berit Eide Johnsen, Fakultet for humaniora og pedagogikk (ny) 

Førstelektor Ragnhild Skaar, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (vara 2014-2015) 

Førsteamanuensis Siemke Böhnisch, Fakultet for kunsfag (ny) 

 

Vararepresentanter: 

Førsteamanuensis Rolf Kristensen, Fakultet for kunstfag 

Førsteamanuensis Arngrim Hunnes, Handelshøyskolen (ny) 

Universitetslektor Gunvor Sofia Almlie, Fakultet for teknologi og realfag (ny) 

Professor Turid Skarre Aasebø, Fakultet for humaniora og pedagogikk (ny) 

Førstelektor Olav Johannes Hovland, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (ny) 

 

Professor Rolf Nossum vil fortsette som leder av TU for perioden 2016 – 2017.  

 

Ved forfall av faste medlemmer er varamenn er ikke personlige, men innkalles etter 

rekkefølge. 

 

2 nye studentrepresentanter med 2 vararepresentanter velges av studentorganisasjonen og 

velges for ett år av gangen. 

 

Universitetsdirektøren anmoder styret om å fatte vedtak i tråd med det fremlagte forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



 

Arkivsak.:  15/03797 

Saksbeh.:  Turid Høgetveit 

Dato:  09.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Oppnevning av skikkethetsnemnd for UiA i perioden 1.1.2016 - 31.12.2018 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret oppnevner følgende medlemmer av skikkethetsnemnda ved universitetet i Agder 

for perioden 1.1.2016 – 31.12.2018: 

Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen (leder) 
Instituttleder Kari Hansen Berg 

Faglærer Jens Nærbøe 

Faglærer Birte Simonsen 

Fagbioingeniør Kirsti Holden, representant fra praksisfeltet 

Styrer Arve Hansen, representant fra praksisfeltet 

Kim Henrik Gronert, ekstern representant med juridisk embetseksamen 

2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra 

studentorganisasjonen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

Hva saken gjelder 

Universitetet er pålagt å ha en skikkethetsnemnd som skal behandle saker om skikkethet for 

læreryrket eller som helse- eller sosialpersonell. Ifølge Kunnskapsdepartementets forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6, er det «styret selv» som skal oppnevne en 

skikkethetsnemnd. Nemnda oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes 

for ett år.  
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Saksunderlag 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6 lyder som følger: 

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av: 

- en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller  

sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon 

- en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene,  

eller tilsvarende funksjon 

- to representanter fra praksisfeltet 

- to faglærere 

- to studentrepresentanter 

- en ekstern representant med juridisk embetseksamen. 

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. 

Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. 

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen. 

 

På bakgrunn av at styreperioden ved UiA ble forlenget til 31.12.2015 ble også perioden for 

skikkethetsnemnda forlenget tilsvarende. Universitetsdirektøren foreslår nå at følgende 

medlemmer oppnevnes i skikkethetsnemnda for perioden 1.1.2016 – 31.12.2018 

 

- Dekan ved Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan Wickstrøm Andersen 

(leder) 

- Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap Kari Hansen Berg 

- Faglærer Jens Nærbøe 

- Faglærer Birte Simonsen 

- Fagbioingeniør Kirsti Holden (representant fra praksisfeltet) 

- Styrer ved Eplehagen barnehage, Arve Hansen (representant fra praksisfeltet) 

- Kim Henrik Gronert (ekstern representant med juridisk embetseksamen) 

 

Dekan for lærerutdanningene Birte Simonsen er leder av skikkethetsnemnda fram til 

31.12.2015. På bakgrunn av at hun da går av som dekan men likevel ønsker å fortsette som 

medlem av skikkethetsnemnda, foreslås det at hun fortsetter i nemda men da som representant 

for faglærerne. Ved dette vil viktig kompetanse i skikkethetsnemnda videreføres. 

 

Studentene Camilla J. Hansen (sykepleierutdanningen) og Mari Vågslid 

(Grunnskolelærerutdanningen) er oppnevnt som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for 

perioden 1.8.2015 - 31.7.2016. Det foreslås at rektor gis fullmakt til å oppnevne 

studentrepresentanter i skikkethetsnemnda. 

 

Studiekonsulent Connie Goul er oppnevnt som institusjonsansvarlig for skikkethetsnemnda og 

har hatt dette vervet siden 1.9.2009.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

         

 

 



 

Arkivsak.:  15/04211 

Saksbeh.:  Seunn Smith-Tønnessen 

Dato:  18.11.2015 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Oppnevning av eksterne og intern/eksterne medlemmer til fakultetsstyrene/Avdeling for 

lærerutdanning, 01.01.2016 - 31.07.2019 

 

Forslag til vedtak: 

1.  Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av  

fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene. 

2.  Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer/varamedlemmer som mangler eller hvor 

vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle 

suppleringer i valgperioden. 

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

 

Hva saken gjelder 

Fakultetsstyrene og styret for Lærerutdanningene følger samme valgperiode som 

universitetsstyret. Iht instruks for disse organene (se http://www.uia.no/om-

uia/organisasjon/leiing-og-administrasjon/instruksar-og-mandat) skal styret oppnevne enkelte 

av medlemmene. 

I fakultetsstyrene gjelder det: 

 2 eksterne medlemmer, oppnevnt av styret etter forslag fra fakultetet 

 1 medlem fra et annet fakultet, oppnevnt av styret etter forslag fra fakultetet 

I Styret for Lærerutdanningene gjelder det i denne saken: 

 To eksterne representanter med varamedlemmer, oppnevnt av rektor etter forslag fra 

dekan for lærerutdanning 

 To tilsatte representanter for de vitenskapelig tilsatte som arbeider med 

lærerutdanningen 

Vedlagt følger forslag fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning. Universitetsdirektøren har i 

all hovedsak lagt fakultetenes forslag til grunn i forslaget som fremmes for styret. 
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Saksunderlag 

 

Forslag fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning følger vedlagt. 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Professor Årstein Justnes*, Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

Vara: Førstelektor Torunn S. Olsen, Handelshøyskolen 

 
* Dersom Justnes blir valgt inn i universitetsstyret foreslås Olsen som medlem og Stina Torjessen, Handelshøyskolen, som 
varamedlem 

 

Eksterne medlemmer 

Erik Abildsnes – Kristiansand kommune, lege – Vest-
Agder  
 

1.  vara John Lennart Krohn – Styreleder – DigIn og 
leder av Gecko Informasjonssystemer – Vest-Agder 
 

Anne Kari Thomassen – SSHF – fysioterapeut – bosatt 
i Aust-Agder – jobber i Vest-Agder 
 

2. vara Unn Ljøs – SSHF, nevrolog – Vest-Agder 
 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Professor Ellen Katrine Nyhus, Handelshøyskolen Vara: Førstelektor Atle Svendal, Handelshøyskolen  

 

 

Eksterne medlemmer 

Arild Rekve, Oppvekstdirektør i Kristiansand 
kommune 

1.  vara Anne Tone Hageland, Fylkeskultursjef i Vest-
Agder 

Anne Kristin Undlien, Biblioteksjef ved Kristiansand 
Folkebibliotek 

2. vara John Olsen, Direktør for Vest-Agder Museet 
 

 

Fakultet for kunstfag 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Dekan (avtroppende) Birte Simonsen, Avdeling for 
lærerutdanning 

Vara: Professor Martin Engebretsen, Fakultet for 

humaniora og pedagogikk 

 
 

Eksterne medlemmer 

Judith Premark, Daglig leder Sørf 1.  vara Stefan Sköld, Direktør Kristiansand 
Symfoniorkester 

Harald Solberg, Direktør Bomullsfabrikken 2. vara Dagny Anker Gevelt, Tidligere kulturdirektør i 
Kristiansand kommune 

 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Carl Erik Moe, Fakultet for samfunnsvitenskap Vara: Randi Margrethe Eidsaa, Fakultet for kunstfag 
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Eksterne medlemmer 

Øyvind Boye, NYMO  1.  vara Kamilla Shamar, Innoventus SØR 

Bodil Lindstad, Næringssjef Grimstad kommune 2. vara Inger Holen, Vest-Agder Fylkeskommune 
 

 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap: 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Førsteamanuensis Frøydis N. Vik, Fakultet for helse- 
og idrettsvitenskap 

Vara:  

 

 

Eksterne medlemmer 

Øyvind Aadland, Generalsekretær i Strømmestiftelsen 1.  vara  

Kenneth Andresen, Regionalsjef, Vest-Agder 
Fylkeskommune 

2. vara  
 

 

Fakultetet har ikke foreslått vararepresentanter, og dette må oppnevnes på rektorfullmakt iht 

forslag til vedtak. 

 

Handelshøyskolen: 

Universitetsdirektøren foreslår: 
Medlem fra annet fakultet 

Førstelektor Marit Wergeland Yates, Fakultet for 
kunstfag* 

Vara:  

Dersom Yates blir valgt inn i universitetsstyretoppnevner rektor internt/eksternt medlem på fullmakt 

 
Fakultetet har ikke foreslått vararepresentant, og dette må oppnevnes på rektorfullmakt iht forslag til vedtak. 
 

 

Eksterne medlemmer 

Gro Hamre, advokat 1.  vara Geir Hammersmark, Agderring AS 

Coleen, Skibsrud, NOV  
 

 

 

Styret for Lærerutdanningene: 
Eksterne medlemmer  

Kristin Eidet Robstad, utdanningsdirektør i Vest-Agder 
 

1. vara: Bess Thormodsæter, barnehageansvarlig 
Vennesla kommune 
   

Knut Aasen, rektor Kristiansand Katedralskole Gimle 
 

2. vara: Jarle Ausland, rektor Haumyrheia skole 
 

 
 

Representanter for vitenskapelig tilsatte som arbeider med lærerutdanning 

Førsteamanuensis Martin Carlsen, Institutt for 
matematiske fag 

Vara: Førstelektor Hans Hodne, Institutt for religion, 
filosofi og historie 
 
 

Førstelektor Inger Margrethe Tallaksen, Institutt for 
religion, filosofi og historie 
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Vedlegg:  

Oppnevning av eksterne/intern eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene/Avdeling for 

lærerutdanning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 

Svar fra Avdeling for lærerutdanning på oppnevning av eksterne/intern eksterne 

styremedlemmer i fakultetsstyrene/Avdeling for lærerutdanning for perioden 01.01.2016 - 

31.07.2019 

Oppnevning av eksterne/intern eksterne styremedlemmer i Fakultet for kunstfag for perioden 

01.01.2016 - 31.07.2019 

Eksterne fakultetsstyremedlemmer - nå med faste og vara som avtalt.msg 

Forslag styreoppnevning HH og SV.msg 

Forslag styreoppnevning SV 2016-19.docx 

Forslag styreoppnevning HH 2016-19.docx 

Oppnevning av eksterne-intern eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene.msg 

Forslag eksterne kandidater fakultetsstyret 2016-2019.docx 

15-04266-3 Forslag på kandidater for 2016-2019 255025_3_0.DOCX.msg 

15-04266-3 Forslag på kandidater for 2016-2019 255025_3_0.DOCX 

 

 



From: Irene Gundersen 
Sent: 16. november 2015 13:37 
To: Elin Gauslaa 
Subject: 15-04266-3 Forslag på kandidater for 2016-2019 255025_3_0.DOCX 
Attachments: 15-04266-3 Forslag på kandidater for 2016-2019 255025_3_0.DOCX 
 
 



From: Heidi Kristensen 
Sent: 12. november 2015 11:22 
To: Elin Gauslaa 
Subject: Oppnevning av eksterne-intern eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene 
Attachments: Forslag eksterne kandidater fakultetsstyret 2016-2019.docx 
 
Importance: High 
 
Hei Elin! 
Vedlagt liste fra Fakultet for teknologi og realfag med forslag til eksterne og intern-eksterne kandidater 
til fakultetsstyret. 
Så vidt meg bekjent er ingen av disse forespurt, med unntak av Fidjeland og Holen (og muligens Moe). 
 
Med vennlig hilsen 
 
Heidi Kristensen 
Seniorrådgiver 
Fakultet for teknologi og realfag 
---------------------------------------------------------------------------- 
  Universitetet i Agder       Tlf.:        + 47 38 14 13 79 
  Serviceboks 422             Mobil:       + 47 920 20801 
  4604 Kristiansand           e-post: Heidi.Kristensen@uia.no 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



From: Per Sigurd Sørensen 
Sent: 10. november 2015 16:54 
To: Elin Gauslaa 
Subject: Forslag styreoppnevning HH og SV 
Attachments: Forslag styreoppnevning SV 2016-19.docx; Forslag styreoppnevning HH 2016-

19.docx 
 
Oversender forslag til medlemmer av fakultetsstyret for HH og SV. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per S. Sørensen 
Fakultetsdirektør 
Handelshøyskolen ved UiA og fakultet for samfunnsvitenskap 
 
 
Tlf +47 38 14 23 07 / 911 19264 
per.s.sorensen@uia.no 
 
 



From: Terje Tellefsen 
Sent: 13. november 2015 14:52 
To: Elin Gauslaa 
Subject: Eksterne fakultetsstyremedlemmer - nå med faste og vara som avtalt 
Attachments: Oppnevning av fakultetsstyremedlemmer.docx 
 
 
 
Terje Tellefsen 
Fakultetsdirektør 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
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Fra: Avdeling for lærerutdanning  

Hanne Graver Møvig 

 

Dato:  20.10.2015 

 

Saksnr.: 15/04211-3 

Til: 

 

Tor A. Aagedal/ Ledelsen     

Kopi 

til: 

 

Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning, 

Kristian Andersen/ Avdeling for lærerutdanning, 

Ingeborg Eidsvåg Fredwall/ Avdeling for 

lærerutdanning, Ingvild Ruhaven/ Avdeling for 

lærerutdanning 

 

 

  

 

Svar fra Avdeling for lærerutdanning på oppnevning av eksterne/intern eksterne 

styremedlemmer i fakultetsstyrene/Avdeling for lærerutdanning for perioden 01.01.2016 

- 31.07.2019 

Dekan for lærerutdanning har behandlet saken administrativt i henhold til instruks for styret 

for lærerutdanningene. Herved oversendes liste med forslag til kandidater.  

Fra instruks for styret for lærerutdanning heter det:  

 To eksterne representanter med varamedlemmer, oppnevnt av rektor etter forslag fra 

dekan for lærerutdanning. 

 To tilsatte representanter for de vitenskapelige tilsatte som arbeider med 

lærerutdanningen. 

Nominasjonsliste til eksterne medlemmer i LU-styret 

  

1. Kristin Eidet Robstad, utdanningsdirektør i Vest-Agder 

2. Knut Åsen, rektor Kristiansand Katedralskole Gimle 

3. Bess Thormodsæter, barnehageansvarlig Vennesla kommune 

4. Jarle Ausland, rektor Haumyrheia skole 

5. Eva Hauger Gjersvold, enhetsleder Søgne kommune 

6. Arne Danielsen, leder Lister pedagogiske senter 

 

Arild Rekve, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune  

 

Merknad: Det er uavklart om Rekve fortsetter som ekstern representant i 

fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk. Dersom dette vervet utgår er han ønsket 

som fast medlem i LU-styret. Rekve rangeres derfor ikke. 

  

Eksterne kandidater fra forrige styreperiode, Karen Junker, utdanningsdirektør i Aust-

Agder og Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO har begge takket nei til ny 

styreperiode. 
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Forslag om at intern/eksterne medlemmer reoppnevnes: 

 

1. Martin Carlsen, Institutt for matematiske fag 

2. Inger Margrethe Tallaksen, Institutt for religion, filosofi og historie 

 

Vara: Hans Hodne, Institutt for religion, filosofi og historie 
 

Underdirektør ved Avdeling for lærerutdanning har vært i dialog med alle kandidatene 

og samtlige har sagt seg villige til å påta seg vervet. 
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Fra: Fakultet for kunstfag 

Anne Grete Lindeland 

 

Dato:  02.11.2015 

 

Saksnr.: 15/04211-5 

Til: 

 

Seunn Smith-Tønnessen/ Ledelsens stab, Tor A. 

Aagedal/ Ledelsen 

    

Kopi 

til: 

 

Tonje Kløkstad/ Fakultet for kunstfag 

 

 

  

 

 

 

Oppnevning av eksterne/intern eksterne styremedlemmer i Fakultet for kunstfag for 

perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 

Fakultetsstyret for kunstfag har behandlet saken pr mailkorrespondanse og følgende vedtak er 

enstemmig vedtatt.  I henhold til vedtaket oversendes liste med forslag til kandidater.  

Vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til nominasjonsliste over kandidater til vervene som 

eksterne og intern/eksterne styremedlemmer. Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør oversende 

listen til universitetsdirektør for behandling i universitetsstyret. 

Prioritet Navn Funksjon  

 Internt/eksterne En representant med vararepresentant skal velges 

1 Birte Simonsen Er dekan ved Avdeling for lærerutdanning og går 

ved nyttår til Fakultet for Humaniora og 

pedagogikk. Har meldt at hun blir pensjonist om to 

år  

2 Martin Engebretsen Professor ved Fakultet for humaniora og 

pedagogikk. Vil være utenlands i 2016, men kan 

erstatte Birte Simonsen etter to år.   

3 Hans- Kjetil Lysgård  Professor Fakultet for samfunnsvitenskap. Har vært 

vararepresentant en periode. Har ikke svart på 

henvendelse om gjenvalg.   

 Eksterne To representanter med to vararepresentanter skal 

velges 

1 Judith Premark Daglig leder Sørf 

2 Harald Solberg  Direktør Bomullsfabrikken  
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3 Stefan Sköld  Direktør Kristiansand Symfoniorkester 

4 Dagny Anker Gevelt  Tidligere kulturdirektør i Kristiansand kommune 

 Ingrid Forthun Tidligere teatersjef Agder Teater 

 Linda Sætre Ny kultursjef i Arendal Kommune  

Utgår  Sigbjørn Nedland Programleder NRK. Har sagt ja, men ledelsen i 

NRK gir ikke tillatelse til styrevervet.  

 Inga Lauvdal  Rådgiver kulturseksjonen Vest Agder 

fylkeskommune, Er vararepresentant i dag.  

 

Saksunderlag:  

Vi viser til fakultetssyresak 47/15, der følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:  

Fakultetsstyret fremme en nominasjonsliste med kandidater til vervene som eksterne og 

intern/eksterne styremedlemmer per mail til fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Listen 

oversendes Universitetsstyret innen 10. november. Saken skal drøftes med de tillitsvalgte i 

forkant. 

Fakultetsledelsen har behandlet saken og med utgangspunkt i forslår fakultetsdirektøren 

følgende nominasjonsliste med prioritering.  Saken drøftes med de tillitsvalgte og referat fra 

drøftingsmøte sendes ut som eget notat.    

Av dagens styremedlemmer har Elise Seip Tønnessen sagt nei til gjenvalg. Gunnar Grimstad 

har sagt nei til gjenvalg og Elisabeth Hauge har sittet i to perioder.  

Dekanen har vært i telefonsamtale med de prioriterte på lista og alle har sagt ja til å stå der. 

Det har også de som vi ikke har satt opp prioritert rekkefølge på.  

Forslag til vedtak:  

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til nominasjonsliste over kandidater til vervene som 

eksterne og intern/eksterne styremedlemmer. Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør oversende 

listen til universitetsdirektør for behandling i universitetsstyret.  
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Fra: Ledelsen 

Tor A. Aagedal 

 

Dato:  04.09.2015 

 

Saksnr.: 15/04211-1 

Til: 

 

Terje Tellefsen/ Fakultet for humaniora og 

pedagogikk, Anne Grete Lindeland/ Fakultet for 

kunstfag, Hanne Graver Møvig/ Avdeling for 

lærerutdanning , Magne Aasheim Knudsen/ Fakultet 

for teknologi og realfag, Veslemøy Rabe/ Fakultet for 

helse- og idrettsvitenskap 

    

   

  

Oppnevning av eksterne/intern eksterne styremedlemmer i fakultetsstyrene/Avdeling for 

lærerutdanning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019 

En ny styringsperiode ved UiA starter 01.01.2016. Det innebærer at nye 

fakultetsstyrer og styret for lærerutdanningen må velges/oppnevnes. For de 

valgte representantene har fakultetsdirektørene/dekan for lærerutdanningen 

ansvar for at nødvendige valg blir gjennomført. Det vises til epost med anbefalt 

valgkalender fra valgstyret. 

 

Universitetsstyret oppnevner de eksterne og intern/eksterne medlemmene i 

nevnte styrer. Universitetsdirektøren tar sikte på å fremme en sak om slik 

oppnevning til styrets møte 25 november. Universitetsdirektøren vil be om at 

fakultetene/avd.for lærerutdanning fremmer en nominasjonsliste med kandidater 

innen 10. november. Det er en føring at kjønnsbalanse må vektlegges ved 

utarbeidelse av nominasjonsliste. Sittende representanter som har vært med i to 

styringsperioder vil normalt ikke bli re oppnevnt for en tredje periode. Det er 

ønskelig at det nomineres minimum tre kandidater per plass, slik at en fast 

representant og 2 vararepresentanter kan oppnevnes. For ordens skyld gjøres 

oppmerksom på at universitetsstyret kan supplere og oppnevne personer som 

ikke står på nominasjonslistene. 

 

Det er ønskelig at kandidatene før oversendelse har avklart om de er villig å påta 

seg vervet, men dette er ikke noe absolutt krav. En minner også om at habilitet 

må vektlegges, bl.a ved behandling i styrende organer kan ikke aktuelle 

kandidater delta.  

 

Vennlig hilsen 

 
 

 

Tor A. Aagedal  

Universitetsdirektør  

 



Feil i PDF konvertering: Filen "15-04266-3 Forslag på kandidater for 2016-2019 255025_3_0.DOCX" kunne ikke

konverteres til pdf.



 
 

 

 

 

 Fra: Heidi Kristensen 

Fakultet for teknologi og realfag 

 

Til: 

 

 

 

Kopi til:  

 

  

Dato: 07. 10 2015 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Forslag til eksterne kandidater til fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag 

 

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi og realfag diskuterte saken i sitt møte 05.10.15, og 

det ble enighet om følgende liste: 

 

Eksterne kandidater: 

 

Tom Fidjeland - Cameron Sense 

Øyvind Boye - NYMO 

Inger Holen – Vest-Agder Fylkeskommune 

Bodil Lindstad – Næringssjef Grimstad Kommune 

Camilla Shamar – Innoventus 

Knut Aasen – rektor KKG 

Magne Dåstøl – Ceram Tools AS 

 

Intern-eksterne kandidater: 

 

Carl Erik Moe – Fakultet for samfunnvitenskapelige fag 

Erik Gunvaldsen – Fakultet for kunstfag 

Randi Margrethe Eidsaa - Fakultet for kunstfag 

Irene Trysnes - Fakultet for samfunnvitenskapelige fag 

Magnhild Mjåvatn Høie - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

 

 



 
 

 

 

 

 Fra: Per S Sørensen  

Fakultet for Samfunnsvitenskap 

 

Til:   Ledelsen 

v/Elin Gauslaa 

 

Kopi til:    

 

Dato: 10.11.2015 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:   15/04211 

OPPNEVNING STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET 2016-2019. 

 

 

Fra fakutlet for Samfunnsvitenskap foreslås følgende oppnevnt for perioden 2016-2019: 

 

 

Eksterne medlemmer: 

 

Øyvind Aadland.  Gjenoppnevnes.  Har sittet 1 periode.  Generalsekretær i Strømmestiftelsen. 

 

Kenneth Andresen Gjenoppnevnes.  Har sittet i 1 ½ år (oppnevnt v/deling av fakultetet).  

Regionalsjef i strategi og utredningsavdleingen i Vest Agder 

fylkeskommune. 

 

 

Intern/ekstern: 

Frøydis N. Vik  Førsteamanuensis ved institutt for folkehelse, idrett og ernæring fakultet 

for Helse og idrettsfag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per S Sørensen 

Fakultetsdirektør 

 



 
 

 

 

 

 Fra: Per S Sørensen  

Handelshøyskolen ved UiA 

 

Til:   Ledelsen 

v/Elin Gauslaa 

 

Kopi til:    

 

Dato: 10.11.2015 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:   15/04211 

OPPNEVNING STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET 2016-2019. 

 

 

Fra Handelshøyskolen foreslås følgende oppnevnt til fakultetsstyret for perioden 2016-2019: 

 

 

Eksterne medlemmer: 

 

Gro Hamre  Gjenoppnevnes.  Har sittet 1 ½ pr (oppnevnt v/deling av fakultetet).  

Hr.advokat 

 

Coleen Skibsrud Ny.  Director of marketing i National Oilwell Varco.    Utdannet 

siviløkonom. 

 

  

Som alternativ forslås i rekkefølge: 

 

1. Geir Hammersmark  

Daglig leder Agderring AS.  

 

2. Camilla Sharma Adm.dir Coventure/Innoventus  Sør AS 

 

 

 

Intern/ekstern: 

Marit Wergeland Yates  

Gjenoppnevnes. Har sittet 1 ½ år (fra deling av fakultetet) 

 Førstelektor ved institutt for visuelle og sceniske fag, fakultet for  

Kunstfag. 

 

 

 

 

Per S Sørensen 

Fakultetsdirektør 



 
 

 

 

 

 



 

Arkivsak.:  15/00062 

Saksbeh.:  Elin Gauslaa 

Dato:  18.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Referat- og rapportsaker 25.11.15 

 

1. Protokoll Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 

 
  

   
 

2. Protokoll Styret for lærerutdanningene 28.10.2015 

 
  

   
 

3. Sak på rektorfullmakt: Trekk av årsstudiet i religion, etikk og kultur våren 2016.. 

 
  

   
 

4. Sak på rektorfullmakt: Rammer for akademisk kalender for studieåret 2016-

2017... 

 

  

   
 

5. Sak på rektorfullmakt: Tillegg til budsjettforslag 2017 – satsinger utenfor 

rammen... 

 

  

   
 

6. Nytt styre for perioden 1. januar 2016 - 31. juli 2019 – Oppnevning av eksterne 

medlemmer til universitetets styre... 

 

  

   
 

7. Drøftingsreferat 23.112015   

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

 

 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 
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Saksunderlag 

Skriv inn saksunderlaget her 

 

 

 

 

Vedlegg:  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 

Dato: 08.10.2015 kl. 9:00 – 12:00 

Sted: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap I U014 (Hanna Winsnes Kjøkken) 

Arkivsak: 15/00099 

  

Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, leder, viserektor for forskning 

Kerry Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Sigbjørn R. Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Per Kvist, Fakultet for kunstfag 

 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Helje Kringlebotn Sødal for Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

Ingeborg Eidsvåg Fredwall for Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 

 

 

  

Forfall:  Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Jesper Christian Mørch, Universitetsbiblioteket   

Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

Ingunn Elisabeth Stray, representant for ph.d.kandidatene 

Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning (tilstede på noe av møtet) 

 

  

Andre: Simone Katharina Heinz, forskningsdirektør 

Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen 

Allan Folkestad, Forskningsadministrativ avdeling 

Ellen Frivold, Forskningsadministrativ avdeling 

Målfrid Tangedal, Fakultet for samfunnsvitenskap  

Lars Nesland, IT-avdelingen 

 

  

Protokollfører: Elin Gauslaa, Ledelsens stab 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

46/15 15/00122-45 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 3 

47/15 15/00122-47 Protokoll fra møtet 3. september 2015 4 

48/15 15/00122-46 Referatsaker og orienteringer 5 

49/15 15/04591-1 
UF-sak: Presentasjon av forskningsprosjekter ved Fakultet for 

helse og idrett 
6 

50/15 15/04631-1 
Diskusjon om oppfølging av undersøkelsen om bruk av, og 

kjennskap til bruken av sensitive data i forskningssammenheng 
7 

51/15 15/04635-1 Høringsnotat fra KD  - ny forskningsetikklov 8 

52/15 15/01337-11 
Evaluering av toppsatsingsområdet eHelse og 

omsorgsteknologi 
9 

53/15 15/04589-1 UF-sak: Fagevalueringer - oppfølging ved UiA 10 

54/15 15/04600-1 
Tydeliggjøring: Ph.d. utenfor spesialisering – hva er 

muligheter, regler, osv 
11 

55/15 15/00122-48 Informasjonsutveksling 12 

Orienteringssaker 
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46/15 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 46/15 

 

 

Ingunn Elisabeth Stray hadde ikke fått informasjon om møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste ble godkjent 
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47/15 Protokoll fra møtet 3. september 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 47/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 3. september 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 3. september 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet 
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48/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 48/15 

 

 

Ingen saker  

 

Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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49/15 UF-sak: Presentasjon av forskningsprosjekter ved Fakultet for helse 

og idrettsvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 49/15 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Universitetets forskningsutvalg takker dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

Stephen Seiler for en god og nyttig presentasjon av fakultetets prosjekter. 
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50/15 Diskusjon om oppfølging av undersøkelsen om bruk av, og kjennskap 

til bruken av sensitive data i forskningssammenheng 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 50/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

Seniorrådgivere Allan Folkestad og Ellen Frivold presenterte hovedmomentene i 

undersøkelsen. Begge saksbehandlere takkes for godt utført arbeid. 

 

Det var stor enighet om at organisasjonen må jobbe mer systematisk med handtering av 

sensitive data, personvern og forskningsetiske problemstillinger. Det ble bl.a. foreslått å 

gjenopprette et forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå og at det normalt ikke skal samles 

inn sensitive data i bacheloroppgaver. Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe, som skal 

komme med anbefalinger på system og struktur på organisasjonsnivå. Anbefalinger fra 

arbeidsgruppen behandles av Universitetets forskningsutvalg i den nye styreperioden. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
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51/15 Høringsnotat fra KD  - ny forskningsetikklov 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 51/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets Forskningsutvalg tar saken til orientering. Eventuelle innspill tas videre i UiAs 

høringssvar. 

 

 

 

Møtebehandling 

Etter forslag fra de respektive dekaner ble følgende personer foreslått til å gi innspill til UiAs 

høringssvar:  

Paul Leer-Salvesen, Solveig Botnen Eide, og Åshild Slettebø. 

Sekretær: Ellen Frivold, Leder: Dag G. Aasland 

 

 

Votering 

Enstemmig  

 

Vedtak  

Universitetets Forskningsutvalg tar saken til orientering. Eventuelle innspill tas videre i UiAs 

høringssvar 
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52/15 Evaluering av toppsatsingsområdet eHelse og omsorgsteknologi 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 52/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetets forskningsutvalg takker fagmiljøet og fakultetene for deres bidrag til 

evalueringene av satsingsområdet eHelse og omsorgsteknologi. 

2. Universitetets forskningsutvalg ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å 

ta med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre behandlingen. 

 

 

 

Møtebehandling 

Det er viktig å bygge infrastruktur som kopler sammen UiA, kommuner, helse og ev. andre 

aktører. 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

1. Universitetets forskningsutvalg takker fagmiljøet og fakultetene for deres bidrag til 

evalueringene av satsingsområdet eHelse og omsorgsteknologi. 

2. Universitetets forskningsutvalg ber viserektor for forskning og forskningsdirektøren om å 

ta med seg de synspunktene som kom fram i møtet i den videre behandlingen. 
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53/15 UF-sak: Fagevalueringer - oppfølging ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 53/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets Forskningsutvalg anbefaler Styret å følge opp saken i tråd med saksframlegget 

og de momenter/ endringsforslag som kom fram i diskusjonen. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Universitetets Forskningsutvalg anbefaler Styret å følge opp saken i tråd med saksframlegget 

og de momenter/ endringsforslag som kom fram i diskusjonen. 
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54/15 Tydeliggjøring: Ph.d. utenfor spesialisering – hva er muligheter, 

regler, osv 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 54/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetets forskningsutvalg tar informasjonen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Seiler påpekte forskjellen mellom forskningsgrupper og – fordypninger 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Universitetets forskningsutvalg tar informasjonen til orientering. 
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55/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 08.10.2015 55/15 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

Skriv inn forslag til vedtak 

Møtebehandling 

- Forskningstid: Fakultetet for helse og idrett har stilt spørsmål om hvordan andre 

fakulteter fordeler forskningstid i praksis.. Sak om dette er tidligere behandlet i 

forskningsutvalget og er et godt utgangspunkt. Det er ikke sikkert det har vært 

endringer etter at saken ble behandlet. Fakultet for kunstfag bruker eget skjema for 

forskningstid. Skjemaet er knyttet til UiAs og fakultetets strategi.  

- Informasjon om statsbudsjettet. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for lærerutdanningene ved UiA 
 

Dato: 28.10.2015 kl. 14:00 

Sted: A7-006 

Arkivsak: 15/00160 

  

Tilstede:  Marit Aamodt Nielsen, Astrid Birgitte Eggen, Merete Elnan, Kjerstin 

Breistein Danielsen, Inger Margrethe Tallaksen, Martin Carlsen, Fred 

Skagestad, Henriette F Johnsen, Ane Margrethe Røed Eliassen, Martin 

Steinsland 

  

Møtende 

varamedlemmer:  

Elna Svege, Irene Trysnes 

  

Forfall:  

 

Karen Junker, Geir Torstveit 

  

Andre: Ingvild Ruhaven, saksbehandler sak 11/15 

  

Protokollfører: Hanne Graver Møvig 

  

 

 

 

 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

9/15 15/05245-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

10/15 15/05247-1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

11/15 15/05238-1 
Emnebeskrivelser for pedagogikk og fagdidaktikk i 

profesjonsfaget i lektorutdanning for trinn 8-13 
4 

Orienteringssaker 

    

 

 

Sted, 28.10.2015 
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møteleder 

 

 

 

 

9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for lærerutdanningene ved UiA 28.10.2015 9/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste ble godkjent 
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10/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for lærerutdanningene ved UiA 28.10.2015 10/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollen godkjennes 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Protokollen fra forrige møte ble godkjent 
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11/15 Emnebeskrivelser for pedagogikk og fagdidaktikk i profesjonsfaget i 

lektorutdanning for trinn 8-13 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for lærerutdanningene ved UiA 28.10.2015 11/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret for lærerutdanningene 
a) stiller seg bak felles prinsipper for emnebeskrivelser i profesjonsfaget i lektorutdanning for 

trinn 8-13  

b) ber fakultetene følge opp eventuelle merknader slik at emnebeskrivelsene for pedagogikk og 

fagdidaktikk samsvarer med felles prinsipper      

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Styret for lærerutdanningene 
a) stiller seg bak felles prinsipper for emnebeskrivelser i profesjonsfaget i lektorutdanning for 

trinn 8-13  

b) ber fakultetene følge opp eventuelle merknader slik at emnebeskrivelsene for pedagogikk og 

fagdidaktikk samsvarer med felles prinsipper      
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Kalling til stilling som professor II ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultet for humaniora og pedagogikk innstiller til styret for Universitetet i Agder at professor 

Ingunn Breistein kalles til en 20 % professorstilling for 2 år fra 01.01.16, med mulighet for 

forlengelse. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker å kalle professor Ingunn Breistein til en 20 % 

bistilling i 2 år. Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelsen for 

kallelsen. 

 

Ingunn Breistein har vært instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie de siste fire 

år. Etter endt åremålsperiode 31.12.15, går hun over til sin hovedstilling ved Ansgar 

Teologiske Høgskole, der hun er rektor og professor.  

Breistein har verdifull kompetanse innen fagområdet religion og derfor ønsker instituttet å   

engasjere henne i en professor II stilling fra 01.01.16 - 31.12.17, med mulighet til forlengelse. 

 

Saken legges frem for styret på fullmakt fra dekan. 

 

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5. 

 

«Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om 

universiteter og høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten 

forutgående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret 

motsetter seg dette». 

 

 

Vedlegg:  

professor II Ingunn Breistein.docx 

Notat fra instituttet 

stillingsberskrivelse Ingunn Breistein.docx 

CV Folkestad Breistein.docx 

 

 



Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

Til: Personal- og organisasjonsavdelingen 

V Malin Stine Hauge 

                                      

 

 

 

 
 Saksbehandler: Sevleta Memic, personalrådgiver        

  

  25.10.15                 

 

Tilsetting i midlertidig stilling som professor II ved Fakultet for humaniora og 

pedagogikk (kallelse) 

 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk ønsker å kalle professor Ingunn Breistein til en 20 % 

bistilling i 2 år. Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelsen for 

kallelsen. 

 

Ingunn Breistein har vært instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie de siste 

fire år. Etter endt åremålsperiode 31.12.15, går hun over til sin hovedstilling ved Ansgar 

Teologiske Høgskole, der hun er rektor og professor.  

Breistein har verdifull kompetanse innen fagområdet religion og derfor ønsker instituttet å   

engasjere henne i en  professor II stilling fra 01.01.16-31.12.17, med mulighet til forlengelse. 

 
Saken legges frem for styret på fullmakt fra dekan. 

 

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5. 

«Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om 

universiteter og høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten 

forutgående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret 

motsetter seg dette». 

 

Fakultetets vedtak 

Fakultet for humaniora og pedagogikk innstiller til styret for Universitetet i Agder at 

professor Ingunn Breistein kalles til en 20 % professorstilling for 2 år fra 01.01.16, med 

mulighet for forlengelse. 

 



 
 

 

 

 

 Fra: Institutt for religion, filosofi og historie 

 

 

Til:    

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

v/Sevleta Memic 

 

 

Kopi til:  Else Breilid Svendsen 

 

Dato: 23.10. 2016 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

   

 

Professor II-stilling innen fagfeltet historie 

 

Institutt for religion, filosofi og historie søker med dette om å få ansette Ingunn 

Folkestad Breistein som professor II i en 20 % stilling for perioden 1.1. 2016 – 

31.12.2017, med mulighet til forlengelse. Ingunn Folkestad Breistein har sin 

hovedstilling ved Ansgar Teologiske Høgskole, der hun er rektor og professor i 

kirkehistorie.  

 

Stillingen vil bli finansiert av vanlige lønnsmidler. Professor Dagfinn Ulland har sagt 

opp 30 % av sin stilling fra 1.1.15, slik at det er tilgjengelige lønnsmidler til stillingen 

innenfor ordinært budsjett. Tar man utgangspunkt i at stillingen lønnes etter ltr. 77 vil 

utgiftene beløpe seg til anslagsvis kr. 186 000,- per år, altså totalt ca. kr. 372 000,- for 

den påtenkte toårsperioden. Da Ingunn Folkestad Breistein bor og arbeider i 

Kristiansand blir det ingen reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med hennes stilling.  

 

Når vi ønsker å engasjere Ingunn Folkestad Breistein som professor II, er det først og 

fremst for at hun skal bidra inn i phd-utdanningen, samt i søknadsskriving til NFR og 

EU. Breistein har sitt forskningsmessige tyngdepunkt innenfor religionsfrihet, religiøs 

pluralisme og religionsdialog, noe som er sentral tematikk både innen fremtidige 

søknader og innenfor phd-spesialiseringen. I tillegg vil hun som tidligere instituttleder 

kunne bistå kommende instituttleder med forskningsledelse, undervisningsledelse og 

mentoring. Se vedlagte CV for flere detaljer.  



 
 

 

 

 

  

 

 

Vi ber om at denne søknaden behandles så raskt som mulig, slik at Ingunn Folkestad 

Breistein kan tiltre fra 1. januar 2016.  

 

Vedlegg: 

 

CV professor Ingunn Folkestad Breistein 

 

 



Notat/stillingsbeskrivelse for professor II-stilling  
 

Ingunn Folkestad Breistein kalles til professor II ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA 

fra 1.januar 2016 – 31. desember 2017, med mulighet til forlengelse. Hennes arbeidsoppgaver består 

i: 

 Undervisning og veiledning på phd-nivå (ca. 158 timer) 

o Undervisning på phd-kurs 

o Deltaker og kommentator på 1-2 phd-seminar i semesteret 

o Veiledning av phd-studenter  

 Søknadsarbeid NFR-prosjekter, komitearbeid (ca. 100 timer) 

 Forskningssamarbeid med instituttets faglige ansatte 

 Annet (veiledning ny instituttleder, mentoring) (ca. 80 timer)  
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Curriculum Vitae Ingunn Folkestad Breistein 
 

1. Personopplysninger: 
Født:    01.04.63 

Adresse:   Dvergsnesveien 283, 4639 Kristiansand 

   38047201 (p)/38141935 (j)/91109532 (m) 

      ingunn.f.breistein@uia.no 

Stilling:   Instituttleder og professor ved UiA 

Akademisk grad:  Dr. Theol. 

    

2. Utdanning:  
Dr.theol. fra Menighetsfakultetet 2004 

Cand theol fra Menighetsfakultetet 1992, II 

Et års studieopphold i Tyskland ved Universitetet i Marburg (Hebraisk) 1985/1986 

Det norske Misjonsforbunds 4-årige teologiske seminar (Ansgarskolen) 1982-1987 

Skeisvang Videregående Skole, Haugesund 1982 

Bolingbrook High School, Illinois, USA 1980/1981 (utveklslingsstudent AFS) 

 

3. Ansettelser/Praksis:  
 Instituttleder og førsteamanuensis ved institutt for religion, filosofi og historie ved 

Universitetet i Agder 2012- 

 Leder av PhD-programmet religion, etikk og samfunn ved UiA 2012- 

 Førsteamanuensis og forskningsleder ved Ansgar Teologiske høgskole 2005-2012 

 Lærer/høgskolelektor ved Ansgar Teologiske Seminar/Høgskole 1990-2004 

 Ordinasjon til pastor i Det Norske Misjonsforbund 1988 

 Ungdomspastor i Larvik Misjonsmenighet, 1987-1990 

 

4. Undervisning:  
Bachelornivå:  

Allmenn kirke og misjonshistorie (antikken til moderne tid)  

Norsk kirke og misjonshistorie (antikken til moderne tid)  

Teologihistorie  

Konfesjonskunnskap  

Livssyn  

Jødedom  

Islam  

Kultur- og religionsmøte  

Moderne religiøsitet  

Menneskerettigheter og religionsfrihet  

 

Masternivå: 

Modernitet og postmodernitet  

Kristen tro i en forandret verden  

Konflikt og forsoning 
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5. Forskningsadministrasjon/forskernettverk 
 

 Organisator av forskerkonferansen Religionsstatistikk og medlemsforståelse som ble 

holdt på Ansgar Teologiske Høgskole mars 2011. Sammen med Ida Marie Høeg, 

KIFO. Sammen med Ida Marie Høeg redaktør av bok som er utkommet i etterkant av 

konferansen (2012). 

 Organisator av forskerkonferansen Lavkirkelighet, frikirkelighet, arbeiderbevegelse og 

modernisering som ble holdt på Ansgar Teologiske Høgskole i 26-27.01. Sammen 

med Dag Nygård, Norges Frikirkeråd. Sammen med Dag Nygård redaktør av 

seminarrapporten Frikirkelighet, lavkirkelighet, arbeiderbevegelse og det moderne 

Norge (1880-1920)  

 

 Leder av forskningsprosjekt: Tør du synge den sangen fortsatt? Om bruk av sang og 

musikk i KRL-faget, RLE-nett 2006 

 

 Deltaker i forskningsprosjektene Gud på Sørlandet (ferdig 2005) ledet av professorene 

Pål Repstad, UiA og Jan-Olav Henriksen, MF, og Teologi i endring (ferdig 2010), 

ledet av professor Pål Repstad, UiA 

 

 Leder av arbeidsgruppa ”Misjon og menneskerettigheter” i Oslo Coalition for 

Freedom of Religion or Belief, som blant annet har publisert Recommended Ground 

Rules for Missionary Activities (http://www.oslocoalition.org/mhr.php), og som 

samarbeider med forskere og NGOer fra ulike land og religioner for å drive og 

publisere vitenskapelige arbeider og holde konferanser om menneskerettigheter og 

religionsfrihet (2009-2012) 

 

 Deltaker i forskningsnettverket Religious Reform Project, Piety and Modernity, ledet 

av professor Anders Jarlert, Lunds Universitet og professor Joris van Eijnatten, Vrije 

Universiteit Amsterdam, (2009-2012) 

 

 Deltaker i forskningsnettverket Verein für Freikirchenforschung (2002-) 

 

 Deltaker i forskningsnettverket Nordisk Vekkelsesforskning (NORDVECK) ledet av 

professor Arne Bugge Amundsen, UiO (2009-) 

 

 

6. Tillitsverv:  
Medlem av redaksjonsrådet i Teologisk Tidsskrift (2013-) 

 

Medlem av Strømmestiftelsens Råd (2012-) 

 

Medlem av Religionspolitisk utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet (2010-2012) 

 

Styremedlem og nestleder (2009-2011) i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) (2009-)  

 

Styremedlem og nestleder i Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet (2008-2012)  

 

Styremedlem og nestleder i Institutt for Sjelesorg - Modum bad (2008-2011) 
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Medlem av Misjonsforbundets Historiske Selskap og Arkiv 2002-2010 (leder 2005-2009) 

 

Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Over Alt 2003-2008 

 

Medlem av Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd (2006-) 

 

Vararepresentant for Misjonsforbundet i Norges Kristne Råd (2006-) 

 

Medlem av Misjonsforbundets gruppe i Læresamtale mellom DNM/DNK (1998-2001). 

 

Medlem av og sekretær for Verdikommisjonens religionsdialog, religionsfrihetsgruppa,  

(1999-2000).  

 

Representant/vararepresentant for Misjonsforbundet i Frikirkerådet (1988-2006) 

 

Medlem av arbeidsutvalget (AU) i Lausannekomitéen (1996-1998) 

 

Medlem av Misjonsforbundets lederutviklingskomité (1989-90) 

 

Medlem av styret i Misjonsforbundets Personalorganisasjon (PO) (1995-1999) 

 

Medlem av styret i Misjonsforbundets (DNMs) Pastor- og Misjonærforening (1988-1990) 

 

7. Annet 
Månedlig skribent i avisen Fedrelandsvennen (2005-2012) 

 

Månedlig skribent i avisen Vårt Land (2003-2005 og 2011-2012) 

 

Ekstern sensor masternivå og bachelornivå UiA (2006-2012) 

 

Gjesteforeleser ved Union University, Jackson, Tennessee, USA (2009-2011) 

 

Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler for Teologisk Tidsskrift og Historisk Tidsskrift 

 

Bokvurdering av Anders Berg-Sørensen (ed.) 2013: Contesting Secularism. Comparative 

Perspectives. Farnham: Ashgate i Nordic Journal of Religion and Society, nr.2/2014.  

 

Opponent ved Helje Sødals disputas på avhandlingen «Mod Strømmen – i tiden. J.C. Heuch 

og kulturen» ved Det teologiske Menighetsfakultet 2008 

 

Opponent ved Terje Hegertuns disputas på avhandlingen «Det brodersind som pinseaanden 

nødvendigvis maa føde. Analyse av økumeniske posisjoner i norsk pinsebevegelse med 

henblikk på utviklingen av en pentekostal økumenikk og fornyelse av pentekostale 

arbeidsformer» ved Det teologiske Menighetsfakultet 2009 

 

Opponent ved Gudrun Lydholms disputas på avhandlingen “Save souls, grow saints and serve 

suffering humanity. The development towards registration as a faith community in The 

Salvation Army in Norway”, Teologisk Fakultet, UiO 2015  
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8. Språkkunnskaper: 
Norsk: Morsmål 

Engelsk: Meget godt, skriftlig og muntlig 

Tysk: Godt, skriftlig og muntlig 

Fransk: Leseferdigheter 

Gresk, latin og hebraisk: Avlagt de forberedende språkprøver for cand. theol.graden 

 

 

9. Vitenskapelige arbeider: 
 

2015 

“A Coherent Public Policy on Religion in Norway? An analysis of the Report on Faith and 

Worldviews from 2013”.  I: Solange Lefebvre of Patrice Brodeur (ed.): Public Commissions 

on Cultural and Religious Diversity. Surrey: Ashgate Publishing Company. 2015. Under 

utgivelse 

 

«Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge». 

Sammen med professor Helje Kringlebotn Sødal. I: Anders Jarlert (red.) ”Väckelseforskning 

på nya vägar: historiebruk och historiografi”. Lund: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica 

Lundensis, Lunds Universitet. Under utgivelse.  
 

Leadership and Economy in Faith Mission Work. The Case of Annie Skau. I Nordic Journal 

of Religion and Society 1/2015. Under utgivelse 

 

2014 

Økonomisk praksis i Annie Skaus misjonsvirksomhet. I: Gud og Mammon, religion og 

næringsliv. Red. Bjørg Seland. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 177-193 

  

 

2013 

En helhetlig tros- og livssynspolitikk – ønskelig og mulig? I Teologisk Tidsskrift 4/13, s.314-

336 

 

De angloamerikanske vekkelser og deres innflytelse på norsk frikirkelighet» I Forankring og 

fornyelse: festskrift for Ansgarskolen 1913-2013. Red. Schuff, Salvesen og Hagelia, s.209-231 

 

2012 

Reform of Piety in Norway 1780-1920. I Anders Jarlert (ed.): Piety and Modernity. Series: 

The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe. Leuven University Press: 2013, 

s.307-325. 

 

The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief: Ground Rules for Missionary 

Activities. I Beate Fagerli, Knud Jørgensen, Rolv Olsen, Kari S. Haug and Knut Tveitereid 

(eds.): A Learning Missional Church. Reflections from Young Missiologists. Regnum 

Edinburgh Centenary Series. Edinburgh: 2013, s. 99-111.  
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Hvorfor er overgang fra ett trossamfunn til et annet så kontroversielt? I Ingunn Folkestad 

Breistein og Ida Marie Høeg (red.): Religionsstatistikk og medlemsforståelse. KIFO 

Perspektiv. Akademika Forlag. Trondheim: 2012, s. 253-268.  

 

Fremtidig religionsstatistikk i Norge.  I Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.): 

Religionsstatistikk og medlemsforståelse. KIFO Perspektiv. Akademika Forlag. Trondheim: 

2012, s. 283-292.  

 

Fra dissens til konsensus: økumeniske relasjoner og tilnærmingsmåter i Norge etter 1970. I 

Kirke, kultur, politikk: festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. 

Tapir Akademisk Forlag. Trondheim: 2012, s. 83-92 

 

2011 

”Dette evangelium hadde Gud båret til ham gjennom en kvinnes vitnesbyrd”. Gerda Karijords 

liv og tjeneste. I Halse, Redse, Simonnes og Aadnanes (red.): Guds folk og folkets Gud. 

Festskrift for Birger Løvlie. Tapir Akademisk Forlag, s.19-31. 
 

Gerda Karijord – den første kvinnelige forstander i Norge. I Ingvar Dahlbacka och Carola 

Nordbäck (red.): Biografin i väckelsesforskningen. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. 

Meddelanden 42, s.70-86.  

 
 

2010 

Sang og musikk i skolens religionsundervisning 1969-2009. I Svein Rise (red.): 

Danningsperspektiver. Teologiske og filosofiske syn på danning i antikken og i moderne tid.  

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s.223-239. 

 

Mellom underordning og likestilling. Kvinners mulighet for lederposisjoner i norsk 

frikirkelighet og lavkirkelighet på 1900-tallet. I Pål Repstad (red.): Norsk bruksteologi i 

endring. Tapir Akademisk Forlag, s.149-170. 

 

2009 

Fredrik Fransons syn på kvinnelig tjeneste, sett gjennom skriftet: «Eders døtre skulde 

profetere». I: Breistein, Dagrød, Hellem og Salvesen (red.): Her er ikke mann eller kvinne. 

Om kvinnelige pastorer og ledere i evangelikale menigheter. Oslo: Ansgarskolen og 

Misjonsforbundet, s.25-32. 

 

Vilkårene for kvinnelige forkynnere i Det Norske Misjonsforbund 1884-1960. I: Breistein, 

Dagrød, Hellem og Salvesen (red.): Her er ikke mann eller kvinne. Om kvinnelige pastorer og 

ledere i evangelikale menigheter. Oslo: Ansgarskolen og Misjonsforbundet, s.33-47.  

 

Etterord. I: Breistein, Dagrød, Hellem og Salvesen (red.): Her er ikke mann eller kvinne. Om 

kvinnelige pastorer og ledere i evangelikale menigheter. Oslo: Ansgarskolen og 

Misjonsforbundet, 177-178. Sammen med Reidar Salvesen. 

 

2008 

”Fra luthersk presteskole til økumenisk utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet og 

de ikke-lutherske studenter”. I: 100-års jubileumsskrift for Det teologiske Menighetsfakultet, 

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s.221-238.  
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”Økumenikk og misjon – et allianseperspektiv”. I Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 

4/2008, s. 229-244. Medforfatter: Ingrid Eskilt.   

 

2007 

”Tør du synge den sangen fortsatt? Bruk av sang og musikk i KRL-faget ved skoler i Vest-

Agder”. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Hege Bjørnestøl Beckmann er publisert på 

http://www.krlnett.no  

 

”Økumenikk og misjon - et allianseperspektiv”. I Ung Teologi nr.4, s.25-35. Medforfatter: 

Ingrid Eskilt. 

 

2006 

”Når skilsmisse er det beste – Frikirkelige perspektiver på stat-kirke-utredningen” i Stat, kirke 

og menneskerettigheter (red.): Njål Høstmælingen, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner, 

s.154-164. Oslo: Abstrakt Forlag 

 

2005 

”Moderne prester og pastorer” Skrevet sammen med Paul Leer-Salvesen i Mykere 

Kristendom? Sørlandsreligion i endring, red. Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen, s.151-170. 

Kristiansand: Fagbokforlaget.  

 

 

2003 

”Fra statsreligion til skille mellom kirke og stat” i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 

1/2003, s.31-50. 

 

”Har staten bedre borgere?” Dissenternes kamp for religiøs frihet 1891-1969. Trondheim: 

Tapir Forlag 2003. 473 sider. (Doktoravhandling).  

 

”Die norwegischen Freikirchen und der Kampf für die religiöse Freiheit 1891-1969”. I 

Freikirchenforschung 2003, nr.13. Münster: Verein für Freikirchenforschung, s.111-121. 

 

2002 

”Modernitetens følger” i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2002, s.25-42. 

 

”Norske frikirker: moderne i form, ortodokse i teologi?” i Frikirkelighet, lavkirkelighet, 

arbeiderbevegelse og det moderne Norge, red: Ingunn Folkestad Breistein og Dag Nygård, 

s.91-98. Oslo: Norges Frikirkeråd 2002 

 

”Den evangelisk lutherske frikirke og forholdet til andre norske frikirker” i Midt i livet. Den 

Evangelisk Lutherske Frikirke 1877-2002, red. Ole Angell og Per Eriksen, s. 285-308, Norsk 

Luthersk Forlag, 2002.  

 

2000 

”Norske frikirkers syn på forholdet kirke – stat, sett i historisk lys». I Tidsskrift for Kirke,  

Religion og Samfunn 1/2000, s.62-74. 

 

”Norske dissentere og kampen for religiøs frihet 1814-1961” i Dissentere og emigrasjonen, 

red: Dag Nygård og Hans Eirik Aarek, s.5-16. Oslo: Norges Frikirkeråd 2000 
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10. Forskningsformidling: Foredrag (utdrag) 
 

Foredrag ved Human-Etisk Forbunds landskonferanse, Gardermoen: «Religionsfrihetens 

historie i Norge 1814-2013». 19.10.13 

 

«Frikirkelighet og kirkeøkumenikk – er det en god match?». Foredrag på åpen økumenisk 

fagdag, Det teologiske Menighetsfakultet. 5.4.13 

 

Respondent til UNICEFs visedirektør Hilde Frafjord Johnsen på Jon Lilletun-forelesning, 

UiA (Grimstad) oktober 2010: ”Menneskerettigheter, kultur og religion. Finnes en global 

fellesnevner?”  

 

”Frikirkene - hva er deres omfang og deres samfunnsmessige betydning?” Foredrag på KIFOs 

representantskapsmøte, juni 2008 

 

”Freikirchliche Ekklesiologie”. Foredrag på International Federation of Free Evangelical 

Churches (IFFEC) i Ewersbach, Tyskland, september 2008 

 

”Om kvinner or religion”. Foredrag ved Vest-Agder Fylkeskommunes seminar i Kvinesdal på 

Kvinnedagen, 8. mars 2007 

 

«Dissentertinget som forkjemper for religionsfrihet i Norge. En historisk oversikt». Foredrag 

(sammen med skuespiller Paal Schøyen) i Oslo Rådhus i forbindelse med 100-års-jubileet for 

Norges Frikirkeråd hvor bla. representanter for de fleste kirkesamfunn i Norge, samt kong 

Harald og dronning Sonja var til stede, 21.mars 2003.  

 

 

 

 



 

Arkivsak.:  15/05565 

Saksbeh.:  Trygve Greibesland 

Dato:  11.11.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetsstyret 25.11.2015 

 

Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap  

 

Forslag til vedtak: 

Saskia Jacqueline te Velde kalles til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II ved 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for en periode på tre år. 

 

 

Seunn Smith-Tønnessen 

 

 

Hva saken gjelder 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker å kalle Saskia Jacqueline te Velde til en 

midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II for en periode på tre år.  

 

Det vises til vedlagte notat fra dekan når det gjelder begrunnelse for kallelsen og sakens 

bakgrunn.  

 

Tilsetting (kallelse) er hjemlet i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 5: 
Når særlige grunner taler for det, kan styret i institusjoner som omfattes av lov om universiteter og 

høgskoler foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik 

tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Notat fra dekan - kallelse Saskia te Velde 

CV - Saskia te Velde   
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Personal- og organisasjonsavdelingen 

Kopi til:    

Dato: 24.11.2015 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:  

 

 

 

 

Kallelse til stilling som førsteamanuensis II ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap 
 

 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, institutt for folkehelse, idrett og ernæring ønsker å kalle 

førsteamanuensis Saskia Jacqueline te Velde, født 21.03.1975 til en midlertidig 20 % stilling 

som førsteamanuensis II, for en periode på 3 år. 

 

te Velde jobber selvstendig med forskning, og er fortsatt i en deltidsstilling som Senior 

researcher/ Assistant Professor ved EMGO-institute for Health and Care research and the 

Department of Epidemiology & Biostatistics, VU University Medical Center Amsterdam, the 

Netherlands. Hun har publisert rundt 100 artikler i vitenskapelige peer-reviewedtidsskrift, og 

har betydelig undervisningserfaring. Hun har et stort internasjonalt nettverk. te Velde er meget 

sterk på metodiske aspekter innen helsefremmende og sykdomsforebyggende vitenskap. Hun 

har også meget god erfaring med å skrive søknader, og har vært sterkt delaktig i blant annet 

flere EU-finansierte prosjekter (deriblant ENERGY hvor også UiA var med). 

 

te Velde har vært midlertidig tilsatt i 20 % stilling ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

institutt for folkehelse- idrett og ernæring siden 01.11.14.  Instituttet har pågående 

undervisning og prosjekter der en trenger te Veldes kompetanse. Det er bruk for hennes 

kompetanse knyttet til utvikling av søknader om ekstern finansiering.  

 

Hun har bidratt meget positivt i fagmiljøet i denne perioden, og fakultetet ønsker derfor å 

videreføre tilsettingen gjennom en kallelse.  

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Stephen Seiler 

Dekan 
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Curriculum Vitae 
 

Name:  Saskia Jacqueline (Wijnalda) te Velde 

Address (home): Koningin Emmastraat 48, 3981 VC, Bunnik, the Netherlands 

Contact:  

Work: +31- 6 - 14752495; saskia@tevelderesearch.com 

Home: +31- 30 - 2934256 /+31-6-14752495; saskiavelde@hotmail.com 

Date and place of birth: 21 March 1975, Nijmegen, the Netherlands 

  

 

 

Research interest 

 

My main research interest is in social and psychological influences on lifestyle and public health, 

combined with a strong interest in the related methodology and statistical analyses of the data. I have 

a special interest in how the social environment such as parents and friends, can be involved to 

promote healthy behaviour and health. Moreover, I am fascinated by the use of modern technology 

to support health promotion and data analyses. 

 

Academic degrees  

2004 PhD, Faculty of Medicine, Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands 

1998 MSc, Human Movement Sciences, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, the 

Netherlands 

1994 BSc, Pedagogy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, the Netherlands 

 

Academic education 

1994-1998 Master Human Movement Sciences, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, the 

Netherlands 

Specialisation on: Sports & physical education 

 Additional courses on: Social Clinical Psychology; Introduction on Sports 

Psychology; Introduction on Law; Law on Health Care; Medical Genetics; 

Organisation & Policy making 

1993-1994 Bachelor in Pedagogy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, the Netherlands 

 

Work history 

2014 – current Owner of ‘te Velde Research & Consultancy | Health promotion and medical 

research’ 

 

2007 - current Senior researcher/ Assistant Professor 

EMGO-institute for Health and Care research and the Department of 

Epidemiology & Biostatistics, VU University Medical Center Amsterdam, the 

Netherlands 
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2009 Visiting researcher 

Center for Physical Activity and Nutrition research (C-PAN), Deakin 

University, Melbourne, Australia 

2005 – 2007  Post-doctoral researcher 

Department of Public Health, Erasmus University Medical Center Rotterdam, 

the Netherlands 

1999 – 2004 PhD-fellow 

Institute for Research in Extramural Medicine, VU University Medical Center, 

Amsterdam, the Netherlands. 

Subject:   Birth weight and adult health 

Analysing relationships between birth weight and risk factors for cardiovascular 

disease, diabetes type 2, osteoporosis and the effect of lifestyle and the IGF-I 

gene on these relationships 

Supervisors: prof.dr. Han CG Kemper, prof.dr. Willem van Mechelen, dr. JWR 

Twisk 

 

Supervision 

Co-promotor of PhD students 

1. Nannah I Tak, ‘The Schoolgruiten Project Evaluation of a primary school fruit and vegetable 

scheme in the Netherlands’, defence date 8 September 2009 

2. Mine Yıldırım, ‘Who, What, Why – Obesity prevention’, defence date 16 May 2013 

3. Juan M Fernandez Alvira, ‘inequalities in children’s energy balance-related behaviors. An 

European perspective’, defence data 7 February 2014 

4. Rony Oosterom-Calo, ‘Computer tailored promotion of physical activity and medication 

adherence among heart failure patience’, ongoing 

5. Anouk Middelweerd, ‘Smart coaching strategies to promote physical activity among young 

adults’, ongoing 

6. Julienka Mollee, ‘Intelligent coaching strategies to promote physical activity’, ongoing 

 

Other supervision 

1. Supervision of Ruth Baron, PhD student on ‘lifestyle and pregnancy, department of midwifery 

science, VUmc. 

2. Supervision of a Norwegian PhD student seconded to our department (M Hilsen, "Eating 

behaviors among Norwegian schoolchildren in relation to gender and socioeconomic status", 

defence date 12 June 2012); 

3. Supervision of several post-doctoral researchers involved in the projects mentioned below (MM 

van Stralen, N van der Aa, C Rebholz); 

4. Supervision of several master and bachelor students from Health Sciences, Epidemiology, and 

Dietetics  
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Teaching 

2014 Two-day course on Determinants of physical activity and dietary intake, University 

of Agder, Kristiansand, Norway 

2013 Workshop on Mediation and Moderation analyses, pre-conference satellite meeting 

of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, 

Amsterdam 

2012 - 2013 Promotion of Physical Activity, lecture, Bachelor Lifestyle Informatics, VU, 

Amsterdam 

2012 - 2014 Principles of epidemiological data analyses, Master of Epidemiology (EpidM), 

VUmc, Lectures, workgroups, practicals 

2012 Evidence based Public Health, lecture, Master Health Sciences, VU, Amsterdam 

2011  Workshop on Mediation and Moderation analyses, pre-conference workshop annual 

meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, 

Melbourne  

2011- 2013 Food for thought, parental influences on children’s dietary behaviour. Lecture, 

Bachelor Health Sciences, VU, Amsterdam 

2007 – 2009 Teacher  

Children in the General Practice: Overweight (an interactive lecture of 2 hours) 

 Course for General Practitioners in training. 

2001 – Tutor  

Post doctoral courses / Master of epidemiology (EpidM (previously POE)) 

 Course on public health and lifestyle, Masters course in Medicine 

2009 - 2014 Principles of data analyses, Medical students, VUmc 

 

Courses and additional education 

 

Courses on Epidemiology and/or statistics 

2011 Introduction to R and Longitudinal data analyses in R 

2009 Course on Structural Equation Modelling in Mplus 

2007  Structural Equation Modelling with AMOS, University of Utrecht, Utrecht, the      

Netherlands 

2000 – 2003 Postdoctoral Courses on Epidemiology (POE), EMGO-institute, VU University, 

Amsterdam, the Netherlands (set-up and interpretation of epidemiological 

research, linear regression and variation analysis, logistic regression and survival 

analysis, areas for epidemiological research, cost-effectiveness analyses)  

 Methodological and statistical aspects of longitudinal research, Research school 

CARE, the Netherlands 

2000 Summer Program,Epidemiology Research Institute, Boston, USA.  

 (Biostatistics for epidemiologists, the design of epidemiologic studies, analysing 

longitudinal repeated measurements, epidemiologic data analysis) 
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Medical Courses: 

2012 Basiscursus Regelgeving & Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK), 

certificate 

2000-2002 Basics of Medicine, University of Wageningen, the Netherlands 

 Course on Endocrinology, EVM-institute, Vrije Universiteit, Amsterdam, the 

Netherlands 

 

 
Courses for professional skills  

2012 - ‘basis kwalificatie onderwijs’ (BKO) (Basic Qualifications for teaching in higher 

education), ongoing, VUmc. 

2008  Individual training in English, Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands 

 Writing a successful grant proposal, MTC, Netherlands 

2006 Course on didactical skills, Erasmus Universiteit, Rotterdam, the Netherlands 

2000-2003 Courses on ‘presenting in English’, Vrije Universiteit, Amsterdam, the 

Netherlands 

 Course ‘Writing in English for publication’, Vrije Universiteit, Amsterdam, the 

Netherlands 

    

Research Projects  

Active2Gether:  Smart coaching strategies that integrate social networks and modern technology to 

empower young people to be physically active. (applicant and PI), STW in a partnership with Philips 

Research, € 498,978.00. Start date: May 1, 2012 

Responsibilities: supervision of two PhD candidates, project management 

 

MeMo International: mediation and moderation analyses in overweight prevention research 

Funder: International Research Staff Exchange Scheme, Marie Curie, European Commission 

Responsibilities: coordination of the exchanges between VUmc, the Netherlands, Deakin, Australia 

and FHM, Portugal, Ghent University, Belgium (PI and applicant). € 57,600; Start date: May 1, 

2010 

 

Environmental and genetic influences on sedentary behaviour and sleep duration- a twin study. 

Funding: World Cancer Research Fund (WCRF) (PI and applicant), € 147.867,-. Start date: 

1/4/2010, Closed: 30/9/ 2011 

Responsibilities: co-supervising a post-doctoral researcher; co-author scientific papers, project 

management 

 

ENERGY - EuropeaN Energy balance Research to prevent excessive weight Gain among Youth : 

Theory and evidence-based development and validation of an intervention scheme to promote 

healthy nutrition and physical activity. 

Funding: 7th Framework Programme, Research Directorate General, European Commission, € 

2,872,588.- (co-applicant, major role in grant writing); Co-funding by ZonMW, € 124,654.- (PI and 

applicant) 
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Responsibilities: responsibility for the analyses of mediators and moderators of successful 

interventions promoting healthy energy balance related behaviours; responsibility for the cross 

sectional data collection in the Netherlands among 11-year-olds, including surveys and 

accelerometry 

 

 

MeMo – Determinants of effective interventions: mediators and moderators of school-based 

interventions aimed at energy balance behaviour 

Funding: World Cancer Research Fund, 196,903.- & Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) (The Netherlands Organisation for Health 

Research and Development), € 181,500.- 

Responsibilities: co-supervision of a post-doctoral researcher analyzing mediators and moderators of 

successful interventions promoting healthy energy balance related behaviours; co-supervision of a 

PhD student writing a thesis on mediators and moderators of interventions promoting healthy energy 

balance related behaviours 

 

Toy Box: Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and 

promoting fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood. 

Funder: European Commision, 7th Framework Programme, food, agriculture and fisheries, and 

biotechnology, budget total project: € 2,989,255.-, VUmc: 147,000.- 

Start date: 1/9/2010 

Responsibilities: supervision of junior researcher, supervision of the systematic review and data 

analyses; reporting to principle researcher/ European Commission 

 

Promoting Self Care in HF Patients: A Computer-Tailored Intervention  

Collaborating project with Philips Research 

Responsibilities: supervision of a PhD fellow 

 

Pro Greens, Promotion of fruit and vegetable consumption of school children 

Funding:  DG Sanco, Programme of Community Action in the Field of Public Health 2003-2008 of 

the European Commission, total € 700,000.-, VUmc € 97.307,-. 

Start date: 1/8/2008, closed 31/7/2011. 

Responsibilities: Responsible for the repeated data collection in the Netherlands among 11-year-olds 

Supervision of research assistant organising the data collection; Supervision of internship students 

participating in the data collection and analysing data; Responsible for the evaluation of the project 

as a whole (involving 10 countries) 

    

Exploring the pathways between environmental and individual factors in the explanation of 

overweight and obesogenic behaviours 

Funding: World Cancer Research Fund, € 120.067,- 

Start date:31/3/2008, closed: 30/11/2009 

Responsibilities: supervision of primary researcher conducting secondary data analyses on existing 

data sets to explore pathways between environmental variables and several energy balance related 

behaviours; analyse and report results using existing data sets; (co-)author scientific papers related to 

this project 
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Effect of a multi component school based intervention aimed at changing fruit and vegetable 

consumption in children on the intake levels of the pupils’ mothers. 

Funding: World Cancer Research Fund (ended 2008), € 73.461,- 

Start date: 1/4/2007, Closed: 31/12/2007 

Responsibilities: primary researcher responsible for the data analyses and reporting 

 

The role of dairy intake during adolescence on adult health – the Amsterdam Growth and Health 

Longitudinal Study 

Funding: Stichting voorlichtingsbureau voor melk en zuivelprodukten (zuivelstichting) (Dutch 

Association for Dairy and Dairy products) 

Responsibilities: analysing data and writing one scientific paper; co-author two other scientific papers 

 

Schoolgruiten project, an intervention study promoting fruit and vegetable intake among primary 

schoolchildren in the Netherlands 

Funding: World Cancer Research Fund, £149.833,57 & Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) (The Netherlands Organisation for Health 

Research and Development), € 263.761,= 

Start date: 1/3/2005, Closed: 29/2/2008 

Responsibilities: data analyses and reporting; supervision of PhD student writing a theses on 

determinants of fruit and vegetable intake and the evaluation of a school-based intervention  

. 

Pro Children Study: an European observational and intervention study on determinants of fruit and 

vegetable intake and promoting fruit and vegetable intake among 11-year-old children 

Funding: the 6th Framework Programme of the European Commission, Total € 1,337,251   

Start date: 1/4/2002, closed: 31/3/2005  

Responsibilities: Analysing data, writing scientific papers and reports, present results at conferences, 

guide junior researchers, assist in education for medical students, write project proposals  

    

Reviewer  

Journals: 

Appetite, Applied Psychology, British Journal of Nutrition, BMC Public Health, European Journal 

of Clinical Nutrition, European Journal of Nutrition, Health Education Research, IJBNPA, Journal 

of Health Psychology, Preventive Medicine, Public Health Nutrition, Journal of Science and 

Medicine in Sport, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Pediatrics, Health Promotion 

International, Applied Psychology, Journal of Medical Internet Research, Infant Behaviour and 

Child Development  

Funding agencies: 

ZON MW/ MAGW, the Luxembourg National Research Fund (FNR), Medical Research Council 

(MRC), UK. 

Conference Abstracts: 

Annual meetings of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, the 

Dutch public health meeting. 
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Editorial board 

Member of the editorial board of the IJBNPA  

 

Memberships 

Member of the International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) 

Member of the Dutch Society for Human Movement Scientists (VvBN) 

Member of the Dutch Association for Epidemiology (VVE) 

 

Publications  

 

> 80 international peer-reviewed publications (search PubMed: te Velde S [auth]) 

Total citations: 1677 

H-index: 23 

i10-index: 40 

 

 

Published 2010-2014: 

 

1. Middelweerd A, Mollee JS, van der Wal C, Brug J, Te Velde SJ: Apps to promote physical activity among adults: a 

review and content analysis. Int J Behav Nutr Phys Act 2014, 11(1):97. IF 3.68 

2. Cornelia E. Rebholz, Mai J. M. Chinapaw, Maartje M. van Stralen, Elling Bere, Bettina Bringolf, Ilse De 

Bourdeaudhuij, Nataša Jan, Eva Kovacs, Lea Maes, Yannis Manios, Luis Moreno, Amika S. Singh, Johannes Brug, 

Saskia J. te Velde. Agreement between parent and child report on parental practices regarding dietary, physical 

activity and sedentary behaviours: the ENERGY cross-sectional survey. Accpeted in BMC Public Health IF 2.32 

3. Lehto R, Maatta S, Lehto E, Ray C, Te Velde S, Lien N, Thorsdottir I, Yngve A, Roos E: The PRO GREENS 

intervention in Finnish schoolchildren - the degree of implementation affects both mediators and the intake of fruits 

and vegetables. Br J Nutr 2014, :1-10. IF 3.34 

4. Lynch C, Kristjansdottir AG, Te Velde SJ, Lien N, Roos E, Thorsdottir I, Krawinkel M, de Almeida MD, Papadaki 

A, Hlastan Ribic C, Petrova S, Ehrenblad B, Halldorsson TI, Poortvliet E, Yngve A: Fruit and vegetable 

consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries - the PRO GREENS cross-sectional 

survey. Public Health Nutr 2014, :1-9.  IF 2.25 

5. Manios Y, Moschonis G, Androutsos O, Filippou C, Van Lippevelde W, Vik FN, Te Velde SJ, Jan N, Dossegger 

A, Bere E, Molnar D, Moreno LA, Chinapaw MJ, De Bourdeaudhuij I, Brug J: Family sociodemographic 

characteristics as correlates of children's breakfast habits and weight status in eight European countries. The 

ENERGY (EuropeaN Energy balance Research to prevent excessive weight Gain among Youth) project. Public 

Health Nutr 2014, :1-10.  IF 2.25 

6. Rutters F, Pilz S, Koopman AD, Rauh SP, Te Velde SJ, Stehouwer CD, Elders PJ, Nijpels G, Dekker JM: The 

association between psychosocial stress and mortality is mediated by lifestyle and chronic diseases: The Hoorn 

Study. Soc Sci Med 2014, 118C:166-172. IF 1.85 

7. Te Velde SJ, ChinAPaw MJ, De Bourdeaudhuij I, Bere E, Maes L, Moreno L, Jan NA, Kovacs E, Manios Y, Brug 

J: Parents and friends both matter: simultaneous and interactive influences of parents and friends on European 

schoolchildren's energy balance-related behaviours - the ENERGY cross-sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act 

2014, 11(1):82.  IF 3.68 

8. Brug J, Uijtdewilligen L, van Stralen MM, Singh AS, ChinAPaw MJ, De Bourdeaudhuij I, Lien N, Bere E, Maes L, 

Fernandez-Alvira JM, Jan N, Kovacs E, Dossegger A, Manios Y, Te Velde SJ: Differences in beliefs and home 

environments regarding energy balance behaviors according to parental education and ethnicity among 

schoolchildren in Europe: the ENERGY cross sectional study. BMC Public Health 2014, 14(1):610-2458-14-610.  IF 

2.32 
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9. Oosterom-Calo R, Abma TA, Visse MA, Stut W, Te Velde SJ, Brug J: An interactive-technology health behavior 

promotion program for heart failure patients: a pilot study of experiences and needs of patients and nurses in the 

hospital setting. JMIR Res Protoc 2014, 3(2):e32. 

10. Roos E, Pajunen T, Ray C, Lynch C, Kristiansdottir AG, Halldorsson TI, Thorsdottir I, te Velde SJ, Krawinkel M, 

Behrendt I, de Almeida MD, Franchini B, Papadaki A, Moschandreas J, Ribic CH, Petrova S, Duleva V, Simcic I, 

Yngve A: Does eating family meals and having the television on during dinner correlate with overweight? A sub-

study of the PRO GREENS project, looking at children from nine European countries. Public Health Nutr 2014, 1-

9. IF 2.25 

11. M. Yildirim, L. Arundell, E. Cerin, V. Carson, H. Brown, D. Crawford, K. D. Hesketh, N. D. Ridgers, S. J. te 

Velde, M. J. Chinapaw, and J. Salmon. What helps children to move more at school recess and lunchtime? Mid-

intervention results from Transform-Us! cluster-randomised controlled trial. Br.J Sports Med., 2014. IF 3.67 

12. E Lehto, C. Ray, S. J. te Velde, S. Petrovska, V. Duleva, M. Krawinkel, I. Behrendt, A. Papadaki, A. 

Kristiansdottir, I. Thorsdottir, A. Yngve, N. Lien, C. Lynch, B. Ehrenblad, M. D. Vaz de Almeida, C. Hlastan 

Ribic, and E. Roos. Mediation of parental educational level on fruit and vegetable intake among schoolchildren in 

ten European countries. Public Health Nutrition, 2014. IF 2.25 

13. van Stralen,M.M., Yildirim,M., Wulp,A., te Velde,S.J., Verloigne,M., Doessegger,A., Androutsos,O., Kovacs,E., 

Brug,J., & Chinapaw,M.J.. Measured sedentary time and physical activity during the school day of European 10- to 

12-year-old children: The ENERGY project . J.Sci.Med.Sport, 2014. IF 3.03 

14. G. Akbulut, M. Yildirim, N. Sanlier, M. M. van Stralen, N. Acar-Tek, S. Bilici, J Brug, J. de Meij, M. Gezmen-

Garadag, E. Koksal, A. Oenema, A. S. Singh, S. J. te Velde, H. Yildiran, and M. J. M Chinapaw. Comparison of 

energy balance-related behaviours and measures of body composition between Turkish adolescents in Turkey and 

Turkish immigrant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutr, 2013. IF 2.25 

15. E. Roos, T. Pajunen, C. Ray, C. Lynch, A. Kristiansdottir, T. Halldorsson, I. Thorsdottir, S. J. te Velde, M. 

Krawinkel, I. Behrendt, M. D. Vaz de Almeida, B. Franchini, A. Papadaki, J. Moschandreas, C. Hlastan Ribic, S. 

Petrovska, V. Duvela, U. Blaznik, and A. Yngve. Does eating family meals and having the TV on during dinner 

correlate with overweight? A substudy of the PRO GREENS project, looking at children from nine European 

countries. Public Health Nutrition, 2013. IF 2.25 

16. S. J. te Velde, N. Van der Aa, D. I. Boomsma, E. J. W. Van Someren, E. J. de Geus, and J Brug. Genetic and 

Environmental Influences on Individual Differences in Sleep Duration during Adolescence. Twin Research and 

Human Genetics, 2013. IF 1.70 

17. W. Van Lippevelde, S. J. te Velde, M. Verloigne, M. M. van Stralen, Bourdeaudhuij De, I, Y. Manios, E. Bere, F. 

N. Vik, N. Jan, J. M. Fernandez Alvira, M. J. Chinapaw, B. Bringolf-Isler, E. Kovacs, J. Brug, and L. Maes. 

Associations between Family-Related Factors, Breakfast Consumption and BMI among 10- to 12-Year-Old 

European Children: The Cross-Sectional ENERGY-Study. Plos One 8 (11):e79550, 2013. IF 3.73 

18. N. Lien, L. Haerens, S. J. te Velde, L. Mercken, K. I. Klepp, L. Moore, Bourdeaudhuij De, I, F. Faggiano, and F. 

J. van Lenthe. Exploring subgroup effects by socioeconomic position of three effective school-based dietary 

interventions: the European TEENAGE project. Int J Public Health, 2013. IF 1.99 

19. H. Raat, M. K. Struijk, T. Remmers, E. Vlasblom, Grieken A. van, S. M. Broeren, S. J. te Velde, M. Beltman, M. 

M. Boere-Boonekamp, and L. Hoir MP. Primary prevention of overweight in preschool children, the BeeBOFT 

study (Breastfeeding, Breakfast daily, Outside playing, Few sweet drinks, less TV viewing): design of a cluster 

randomized controlled trial. BMC Public Health 13 (1):974, 2013. IF 2.; 

20. M. Yildirim, A. S. Singh, S. J. te Velde, J Brug, W. van Mechelen, and M. J. M. Chin A Paw. Long-term 

Effectiveness of Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) and Mediators of Overweight Measures with 

Parallel Process Latent Growth Modeling. Obesity, 2013.IF 4.28 

21. J. Salmon, J. Veitch, G. Abbott, M. Chinapaw, J. J. Brug, S. J. te Velde, V. Cleland, C. Hume, D. Crawford, and 

K. Ball. Are associations between the perceived home and neighbourhood environment and children's physical 

activity and sedentary behaviour moderated by urban/rural location? Health Place. 24C:44-53, 2013. IF 3.0 

22. Fernandez-Alvira JM, te Velde SJ, De B, I, Bere E, Manios Y, Kovacs E, Jan N, Brug J, Moreno LA: Parental 

education associations with children's body composition: mediation effects of energy balance-related behaviors 

within the ENERGY-project. Int J Behav Nutr Phys Act 2013, 10: 80. IF 3.17 

23. Magnee,T., Burdorf,A., Brug,J., Kremers,S.P., Oenema,A., van,A.P., Ezendam,N.P., van,G.L., Hendriksen,I.J., 

Hopman-Rock,M., Jansen,W., de,J.J., Kocken,P.L., Kroeze,W., Kwak,L., Lechner,L., de,N.J., van Poppel,M.N., 

Robroek,S.J., Schreurs,H., van Sluijs,E.M., Steenhuis,I.J., van Stralen,M.M., Tak,N.I., te Velde,S.J. 
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Vermeer,W.M., Wammes,B., van Wier,M.F., & van Lenthe,F.J.. Equity-specific effects of 26 dutch obesity-related 

lifestyle interventions. Am.J.Prev.Med. 2013, 44(6), e57-e66. IF 4.04 

24. J. M. Fernandez-Alvira, S. J. te Velde, D. Jimenez-Pavon, Y. Manios, A. Singh, L. A. Moreno, and J. Brug. Can 

Ethnic Background Differences in Children's Body Composition Be Explained by Differences in Energy Balance-

Related Behaviors? A Mediation Analysis within the Energy-Project. Plos One 8 (8):e71848, 2013. IF 3.73 

25. Timperio A, Van Stralen MM, Brug J, Bere E, Chinapaw MJM, de Bourdeaudhuij I, Jan N, Maes L, Manios Y, 

Moreno L, Salmon J, te Velde SJ, on behalf of the ENERGY consortium. Direct and indirect associations between 

the family physical activity environment and sports participation among 10-12 year-old European children: testing 

the EnRG framework in the ENERGY project. Int.J.Behav.Nutr.Phys.Act. 2013, 10 15.. IF 3.17 

26. Ray C, Roos E, Brug J, Behrendt I, Ehrenblad B, Yngve A, te Velde SJ. Role of free school lunch in the associations 

between family-environmental factors and children's fruit and vegetable intake in four European countries. Public 

Health Nutr. 2013, 16(6), 1109-1117. IF 2.08 

27. Cameron AJ, van Stralen MM, Brug J, Salmon J, Bere E, Chinapaw MJ, de Bourdeaudhuij I, Jan N, Manios Y, 

Moreno LA,  te Velde SJ. Television in the bedroom and increased body weight: potential explanations for their 

relationship among European schoolchildren. Pediatr Obes 2012 Dec 13. IF 2.65 

28. de Bourdeaudhuij I, Verloigne M, Maes L, Van Lippevelde W, Chinapaw MJ, te Velde SJ, Manios Y, Androutsos 

O, Kovacs E, Dossegger A, Brug J. Associations of physical activity and sedentary time with weight and weight 

status among 10- to 12-year-old boys and girls in Europe: a cluster analysis within the ENERGY project. Pediatr 

Obes 2012 Dec 13. IF 2.65 

29. Jensen JD, Bere E, De Boudeaudhuij I, Jan N, Maes L, Manios Y, Martens MK, Molnar D, Moreno LA, Singh AS, 

Te Velde SJ, Brug J. Micro-level economic factors and incentives in Children's energy balance related behaviours - 

findings from the ENERGY European cross-section questionnaire survey. Int J Behav Nutr Phys Act 2012;9:136. IF 

3.17 

30. Van Lippevelde W, te Velde SJ, Verloigne M, De Bourdeaudhuij I, Manios Y, Bere E, Jan N, Fernandez-Alvira 

JM, Chinapaw MJ, Bringolf-Isler B, Kovacs E, Brug J, Maes L. Associations between home- and family-related 

factors and fruit juice and soft drink intake among 10- to 12-year old children. The ENERGY project. Appetite 2012 

Nov 12;61C:59-65. IF 2.59 

31. van Stralen MM, de Meij J, te Velde SJ, van der Wal MF, van Mechelen W, Knol DL, Chinapaw MJ. Mediators of 

the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren 

from disadvantaged neighborhoods. Int J Behav Nutr Phys Act 2012; 9(1): 131. IF 3.17 

32.  Cameron AJ, van Stralen MM, Kunst A, te Velde SJ, van Lenthe FJ, Salmon J, et al. Macroenvironmental Factors 

including GDP per Capita and Physical Activity in Europe. Med Sci Sports Exerc 2012 Aug 16. IF 4.43 

33.  Jimenez-Pavon D, Fernandez-Alvira JM, te Velde SJ, Brug J, Bere E, Jan N, et al. Associations of parental 

education and parental physical activity (PA) with children's PA: The ENERGY cross-sectional study. Prev Med 

2012 Oct;55(4):310-4. IF 3.22 

34. Brug J, Van Stralen MM, te Velde SJ, Chinapaw MJM, de Bourdeaudhuij I, Lien N, et al. Differences in weight status 

and energy-balance related behaviors among schoolchildren across Europe: The ENERGY-project, PloS one 2012, 

e34742. IF 4.41 

35. Brug J, van Stralen M, Chinapaw MJM, de Bourdeaudhuij I, Lien N, Bere E, Singh A, Maes L, Moreno L, Jan N, 

Kovacs E, Lobstein T, Manios M, te Velde SJ. Differences in weight status and energy-balance related behaviors 

according to ethnic background among schoolchildren in seven countries in Europe: The ENERGY-project. Pediatric 

Obesity, 2012. IF 2.65 

36. Oosterom-Calo R, van Ballegooijen AJ, Terwee CB, Te Velde SJ, Brouwer IA, Jaarsma T,  Brug J. Determinants of 

adherence to heart failure medication: a systematic literature review. Heart Failure Reviews, 2012, 6 (22), 1-19 IF 3.76 

37. Tak NI, te Velde SJ, Kamphuis C, Ball K, Crawford D, Brug J, van Lenthe FJ. Associations between neighbourhood 

and household environmental variables and fruit consumption: exploration of mediation by individual cognitions and 

habit strength in the GLOBE study. Public Health Nutrition, 2012, 6 (13) IF 2.08 

38. Van Laar RJJ, Stehouwer CDA, van Bussel BCT, te Velde SJ, Prins MH, Twisk JWR, et al. Lower lifetime dietary 

fiber intake is associated with arterial stiffness in young adults: the Amsterdam Growth and Health Longitudinal 

Study,  The American Journal of Clinical Nutrition, 2012, 96 (1), 14-23 IF 6.61  

39. Veitch J, Van Stralen MM, Chin A Paw M, te Velde SJ, Crawford D, Salmon J, et al. Associations between the 

neighborhood social environment and obesity among youth: a mediation analysis, Int J Beh Nutr Phys Act, 9 (1), 31. 

IF 3.17 
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40. te Velde SJ, van Nassau F, Uijtdewilligen L, van Stralen MM, Cardon G, De Craemer M, et al. Energy balance related 

behaviours associated with overweight and obesity in preschool children: A systematic review of prospective studies. 

Obesity Reviews, Obes Rev 2012 Mar;13 Suppl 1:56-74. IF 5.86 

41. Van der Aa N, Bartels M, te Velde SJ, Boomsma DI, de Geus EJC, Brug J. Genetic and Environmental Influences 

on Individual Differences in Sedentary Behaviour during Adolescence – A Twin-Family Study, Arch Pediatr Adolesc 

Med 2012 Feb 6. IF 4.03 

42. van Stralen MM, te Velde SJ, van Nassau F, Brug J, Grammatikaki E, Maes L, et al. Weight status of European 

preschool children and associations with family demographics and energy balance related behaviours: a pooled 

analysis of six European studies. Obesity Reviews, Obesity Reviews, Obes Rev 2012 Mar;13 Suppl 1:29-41. IF 5.86 

43. Brug J, Tak NI, te Velde SJ. Evaluation of nationwide health promotion campaigns in The Netherlands: an 

exploration of practices, wishes and opportunities. Health Promot Int 2011 Jun;26(2):244-54. IF 1.74 

44. Fischer C, Brug J, Tak NI, Yngve A, te Velde SJ. Differences in fruit and vegetable intake and their determinants 

among 11-year-old schoolchildren between 2003 and 2009. Int J Behav Nutr Phys Act 2011 Dec 22;8(1):141. IF 3.17 

45. Hilsen M, te Velde SJ, Bere E, Brug J. Predictors and mediators of differences in soft drinks consumption according 

to gender and plans of further education among Norwegian secondary-school children. Public Health Nutr 2011 Nov 

29;1-7. IF 2.08 

46. Oosterom-Calo R, van Ballegooijen AJ, Terwee CB, te Velde SJ, Brouwer IA, Jaarsma T, et al. Determinants of heart 

failure self-care: a systematic literature review. Heart Fail Rev 2011 Dec 2. IF 3.67 

47. Tak NI, te Velde SJ, Oenema A, Van Der Horst K, Timperio A, Crawford D, et al. The association between home 

environmental variables and soft drink consumption among adolescents. Exploration of mediation by individual 

cognitions and habit strength. Appetite 2011 Jan 15;56(2):503-10. IF 2.43 

48. te Velde SJ, Snijder MB, van Dijk AE, Brug J, Koppes LL, van MW, et al. Dairy intake from adolescence into 

adulthood is not associated with being overweight and metabolic syndrome in adulthood: the Amsterdam Growth 

and Health Longitudinal Study. J Hum Nutr Diet 2011 Feb 21. IF 1.79 

49. te Velde SJ, Veerman LJ, Tak NI, Bosmans JE, Klepp KI, Brug J. Modeling the long term health outcomes and cost-

effectiveness of two interventions promoting fruit and vegetable intake among schoolchildren. Econ Hum Biol 2011 

Jan;9(1):14-22. IF 2.44 

50. Timperio A, Salmon J, Ball K, te Velde SJ, Brug J, Crawford D. Neighborhood characteristics and TV viewing in 

youth: Nothing to do but watch TV? J Sci Med Sport 2011 Sep 26. IF 2.54 

51. van Stralen MM, Yıldırım M, te Velde SJ, Brug J, van MW, Chinapaw MJ. What works in school-based energy 

balance behaviour interventions and what does not? A systematic review of mediating mechanisms. Int J Obes (Lond) 

2011 Apr 12. IF 5.13 

52. van Stralen MM, te Velde SJ, Singh AS, De B, I, Martens MK, van der Sluis M, et al. EuropeaN Energy balance 

Research to prevent excessive weight Gain among Youth (ENERGY) project: Design and methodology of the 

ENERGY cross-sectional survey. BMC Public Health 2011 Jan 31;11(1):65c 

53. Yıldırım M, Verloigne M, I De Bourdeaudhuij, Androutsos O, Manios Y, Felso R, et al. Study protocol of physical 

activity and sedentary behaviour measurement among schoolchildren by accelerometry - Cross-sectional survey as 

part of the ENERGY-project. BMC Public Health 2011 Mar 25;11(1):182. IF 2.36 

54. Yıldırım M, van Stralen MM, Chinapaw MJ, Brug J, van Mechelen W, Twisk JW, te Velde SJ. For whom and under 

what circumstances do school-based energy balance behavior interventions work? Systematic review on moderators. 

Int J Pediatr Obes 2011 Jun 9. IF 2.70 

55. Brug J, te Velde SJ, Chinapaw MJ, Bere E, DeBouderaudhuij I, Moore H, et al. Evidence-based development of 

school-based and family-involved prevention of overweight across Europe: the ENERGY-project's design and 

conceptual framework. BMC Public Health 2010;10:276. IF 2.36 

56. Prins RG, van Empelen P, te Velde SJ, Timperio A, van Lenthe FJ, Tak NI, et al. Availability of sports facilities as 

moderator of the intention-sports participation relationship among adolescents. Health Educ Res 2010 Jun;25(3):489-

97. IF 1.90 

57. Tak NI, te Velde SJ, Singh AS, Brug J. The effects of a fruit and vegetable promotion intervention on unhealthy snacks 

during mid-morning school breaks: results of the Dutch Schoolgruiten Project. J Hum Nutr Diet 2010 Jul 5. IF 1.79 

58. te Velde SJ, van der Horst K, Oenema A, Timperio A, Crawford D, Brug J. Parental and home influences on 

adolescents' TV viewing: A mediation analysis. Int J Pediatr Obes 2010 Sep 30. IF 2.70 

59. Van Der Horst K, Oenema A, te Velde SJ, Brug J. Do individual cognitions mediate the association of socio-cultural 

and physical environmental factors with adolescent sports participation? Public Health Nutr 2010 Oct;13(10A):1746-

54. IF 2.08 
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60. Wind M, te Velde SJ, Brug J, Sandvik C, Klepp KI. Direct and indirect association between environmental factors 

and fruit intake, mediation by psychosocial factors: the Pro Children study. Public Health Nutr 2010 

Oct;13(10A):1736-45. IF 2.08 

 

 

 

Selection of earlier publications 

 

61. Tak NI, te Velde SJ, Brug J. Long-term effects of the Dutch Schoolgruiten Project--promoting fruit and vegetable 

consumption among primary-school children. Public Health Nutr 2009 Aug;12(8):1213-23. 

62. Brug J, Tak NI, te Velde SJ, Bere E, de Bourdeaudhuij I. Taste preferences, liking and other factors related to fruit 

and vegetable intakes among schoolchildren: results from observational studies. Br J Nutr 2008 Feb;99 Suppl 1:S7-

S14. 

63. de Bourdeaudhuij I, Te Velde S, Brug J, Due P, Wind M, Sandvik C, et al. Personal, social and environmental 

predictors of daily fruit and vegetable intake in 11-year-old children in nine European countries. Eur J Clin Nutr 

2008 Jul;62(7):834-41. 

64. te Velde SJ, Brug J, Wind M, Hildonen C, Bjelland M, Perez-Rodrigo C, et al. Effects of a comprehensive fruit- and 

vegetable-promoting school-based intervention in three European countries: the Pro Children Study. Br J Nutr 2008 

Apr;99(4):893-903. IF 3.30 

65. te Velde SJ, Twisk JW, Brug J. Tracking of fruit and vegetable consumption from adolescence into adulthood and 

its longitudinal association with overweight. Br J Nutr 2007 Aug;98(2):431-8. 

66. te Velde SJ, De B, I, Thorsdottir I, Rasmussen M, Hagstromer M, Klepp KI, et al. Patterns in sedentary and 

exercise behaviors and associations with overweight in 9-14-year-old boys and girls--a cross-sectional study. BMC 

Public Health 2007;7:16. 

67. te Velde SJ, van Rossum EF, Voorhoeve PG, Twisk JW, Delemarre van de Waal HA, Stehouwer CD, et al. An 

IGF-I promoter polymorphism modifies the relationships between birth weight and risk factors for cardiovascular 

disease and diabetes at age 36. BMC Endocr Disord 2005 Jun 1;5:5. 

68. te Velde SJ, Ferreira I, Twisk JW, Stehouwer CD, van MW, Kemper HC. Birthweight and arterial stiffness and 

blood pressure in adulthood--results from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. Int J Epidemiol 

2004 Feb;33(1):154-61. 

69. van Rossum EF, Voorhoeve PG, te Velde SJ, Koper JW, Delemarre-van de Waal HA, Kemper HC, et al. The 

ER22/23EK polymorphism in the glucocorticoid receptor gene is associated with a beneficial body composition and 

muscle strength in young adults. J Clin Endocrinol Metab 2004 Aug;89(8):4004-9. 

 

 

 

Submitted 

 

1. Lien N, Van Stralen MM, Androutsos O, Bere E, Fernandez Alvira JM, Jan N, Kovacs E,  Van Lippevelde W, Manios 

Y, te Velde SJ, Brug J. The school nutrition environment and its association with soft drink intakes in 7 countries across 

Europe - The ENERGY project. Revised version submitted to Health & Place 

2. Saskia J te Velde, Amika Singh, Mai Chinapaw, Ilse De Bourdeaudhuij, Natasa Jan, Eva Kovacs, Elling Bere, Froydis 

N Vik, Bettina Bringolf-Isler, Yannis Manios, Luis Moreno, Johannes Brug. Perceived energy balance-related personal, 

home- and friend-related variables among schoolchildren across Europe: the ENERGY-project. Invitation to submit revised 

version to PLOS ONE 

3. Juan M Fernández-Alvira, Saskia J te Velde, Amika Singh, David Jiménez-Pavón, Ilse De Bourdeaudhuij, Elling Bere, 

Yannis Manios, Eva Kovacs, Nataša Jan, Luis A Moreno, Johannes Brug. Parental modeling, education and children’s 

sports and TV time: the energy-project. 

4. Rony Oosterom-Calo, Saskia te Velde, Johannes Brug, Wim Stut, Yaacov Drory, Yariv Gerber. Do heart failure status 

and psychosocial variables moderate the relationship between leisure time physical activity and reduced long-term 

survival among patients with a history of myocardial infarction? 

5. Teatske M Altenburg, Saskia J te Velde, Kai-Jan Chiu, George Moschonis, Yannis Manios, Ilse de Bourdeaudhuij, 

Frøydis N Vik, Nanna Lien, Johannes Brug, and Mai JM Chinapaw. Inter-rater reliability of the ENERGY photo-

rating instrument for school environments. Submitted to BMC Med Res Meth. 
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6. Van der Aa N, te Velde SJ, Boomsma DI, Geus EJC, Brug J, Bartels M. Sedentary Behavior, Personality Traits and 

Psychosocial Functioning: A Twin-Sibling Study.   

7. Soureti A, te Velde SJ, Hurling R, Van Mechelen M, Cobain M, Chinapaw M. Social cognitive determinants of saturated 

fat intake among obese individuals: An application of the Health Action Process Approach. 

 

 

Book chapters 

 

 

Chinapaw M, Singh A, te Velde S, Verloigne M, Van Mechelen M, Brug J. Physical activity and Sedentary Behaviour in 

Youth. In: Smith A & Green K, editors. Routledge Handbook of Youth Sport, in press 

 

Brug J, Te Velde S, De Bourdeaudhuij I, Kremers S. Evidence of the influence of home and family environment. In: 

Waters E, Swinburn B, Seidell J, Uauy R, editors. Preventing childhood obesity - evidence, policy and 

practice.Chichester: Wiley-Blackwell; 2010. p. 64-70. 

 

Brug J, Dijker A, Oenema A, Te Velde S. Evaluatie van interventies ter bevordering van gezond gedrag. In: Brug J, Van 

Assema P, Lechner L, editors. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering - een planmatige aanpak. Assen: Van 

Gorcum; 2012, 8e gewijzigde druk. P.259-294 

 

Te Velde S, Wind M, Brug J. Planmatig onderzoek naar determinanten van de inname van groente en fruit door 

basisschoolkinderen: het Pro Children project. In: Brug J, Van Assema P, Lechner L, editors. Gezondheidsvoorlichting 

en gedragsverandering - een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum; 2012, 8e gewijzigde druk. p. 297-309. 

 

Invited talks 

 

September 2011, European Childhood Obesity Group, Pecs, Hungary. Title: Overweight, obesity and energy-balance 

behaviors among schoolchildren in seven countries across Europe: design and results of the ENERGY project 

 

May 2008, Fruit & Vegetable Summit organised by EGEA and IFAVA, Paris. Title: The Pro Children Study 

 

September 2007, the German Nutrition Society (DGE), Bonn, Germany. Title: Fruit and Vegetable promotion across 

Europe 

 

Paper presentations / other presentations 
 

Laura Belmon, Anouk Middelweerd, Johannes Brug, Saskia te Velde (presenter). Young adult’s preferred theory-based 

behavioural and technological features in a mobile physical activity application.  International Conference of Behavioural 

Medicine, August, 2014, Groningen, the Netherlands. 

 

Laura Belmon, Anouk Middelweerd (presenter), Johannes Brug, Saskia te Velde. Young adult’s preferred theory-based 

behavioural and technological features in a mobile physical activity application. Annual meeting of the European Health 

Psychology Society, August 2014, Innsbruck, Austria 

 

Anouk Middelweerd, Maartje van Stralen, Danielle van der Laan, Julienka Mollee, Mirjam Stuij, Saskia J te Velde, 

Johannes Brug. De ideale sport app: Wat willen Nederlandse studenten? Dutch annual meeting on Sport Research, November 

2013, Eindhoven  

 

Lehto E, Ray C, Kristjansdottir AG, te Velde SJ, Yngve A, Lien N, Lynch C, Roos EB. Mediation of parental education 

level on fruit and vegetable intake among schoolchildren in ten European countries. Annual meeting of the International Society 

of Behavioural Nutrition and Physical Activity, May 2013, Ghent, Belgium 
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Middelweerd A, Mollee JS, Van der Wal NC, Klein MCA, Treur J, Brug J, te Velde SJ. The personal App-coach: Are 

physical activity apps theory based? – A systematic review. As part of a symposium ‘Always in touch: physical activity promotion 

via social media and modern technology’. Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, 

May 2013, Ghent, Belgium 

 

Bjelland M, Soenens B, Bere E, Lien N, Maes L, Manios Y, Moschonis G, te Velde SJ. Consistency in child and parent 

reported parental style of regulation of screen time and gender as a moderator in associations between parental style of 

regulation and schoolchildren’s screen time. Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical 

Activity, May 2013, Ghent, Belgium 

 

Middelweerd A, Simons M, Calo R, van Dronelen A, te Velde SJ, Op weg naar een gezonder leven met behulp van de 

moderne technologie (towards a healthier life by means of modern technology). Symposium at the Annual Dutch Meeting 

of Public Health, Ede, April 2013.  

 

te Velde, Saskia*; Veerman, Saskia; Tak, Nannah; Bosmans, Judith; Klepp, Knut-Inge; Brug, Johannes. Long term health 

outcomes and cost-effectiveness of two dietary school-based interventions among 11-year-old children. As part of a 

symposium ‘Integrating economic evaluation in health promotion and public health research: examples and future 

directions’. Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, August 2012. 

 

Te Velde SJ and Brug J. Peer norms and peer modelling associations with energy balance related behaviours among 

European schoolchildren – ENERGY project. Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech 

Republic, August 2012 

 

van Stralen, Maartje; de Meij, Judith; te Velde, Saskia; van der Wal, Marcel; van Mechelen, Willem; Knol, Dirk; 

Chinapaw, Mai. Long-term effectiveness and mediators of a physical activity intervention for primary schoolchildren from 

disadvantaged neighbourhoods. Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, August 

2012   

 

Brug J and Te Velde SJ. Peer norms and peer modelling associations with energy balance related behaviours among 

European schoolchildren – ENERGY project. As part of a symposium entitled ‘The role of friends in eating, physical 

activity, and sedentary behaviors of youth’, Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical 

Activity, May 2012, Austin, Texas, USA. 

 

Mine Yildirim, Maartje van Stralen, Saskia te Velde, Amika Singh, Johannes Brug, Willem van Mechelen, Mai Chin A 

Paw. Mediators of longitudinal changes in energy balance-related behaviors in the Dutch Overweight Intervention in 

Teenagers (DOiT). As part of a symposium entitled ‘Identifying Mediating Variables in Behavioural 

Nutrition and Physical Activity Research’, Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical 

Activity, May 2012, Austin, Texas, USA. 

 

Te Velde SJ, Ball K, O’Connell E, Knol D, Brug J, Crawford D. Environmental correlates of physical activity and 

overweight status among women: a structural equation model of mediating pathways. Annual meeting of the International 

Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, June 2011, Melbourne, Australia. 

 

Brug J, Van Stralen MM, Singh AS, te Velde SJ, Manios Y. Associations between neighbourhood and household 

environmental variables and fruit consumption: Exploration of mediation by individual cognitions and habit strength in the 

Globe study. Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, June 2011, Melbourne, 

Australia. 

 

Van Stralen MM, te Velde SJ, Chin A Paw MJM, Lien N, Manios Y, Brug J. Personal, home and school environmental 

correlates of EBRBs: results of the cross-European ENERGY-survey. Annual meeting of the International Society of Behavioural 

Nutrition and Physical Activity, June 2011, Melbourne, Australia. 
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Te Velde SJ. Symposium entitled: Sedentary behaviour correlates, determinants and interventions. Annual meeting of the 

International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, June 2011, Melbourne, Australia. 

Including 5 talks among which: 

- Van Stralen MM, Lien N, Te Velde SJ, Chin A Paw MJM, Bere E, De Bourdeaudhuij I, Manios Y, Brug j. Correlates of 

screen time behaviour among schoolchildren across Europe, the 

ENERGY project 

- Van der Aa N, Bartels M, te Velde SJ, Boomsma D, De Geus E, Brug J. Genetic and Environmental Influences on 

Individual Differences in Sedentary Behaviour during Adolescence - a Twin-Family Study     

 

Tak NI, Te Velde SJ, Kamphuis K, Ball K, Crawford D, Brug J, Van Lenthe FJ. Associations between neighbourhood and 

household environmental variables and fruit consumption: Exploration of mediation by individual cognitions and habit 

strength in the Globe study. Annual meeting of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, May 2010, 

Minneapolis, USA 

 

Tak NI, Van der Horst K, Oenema A, Timperio A, Crawford D, Brug J, Te Velde SJ. Mediation by cognitive factors in the 

home environment – soft drink consumption relationship among adolescents. Annual meeting of the International Society of 
Behavioral Nutrition and Physical Activity, June 2009, Cascais, Portugal. 

 

Te Velde, SJ, Van der Horst, K, Wind, M, Brug, J. Mediators of energy balance related behaviours among children and 
adolescents. Bi-annual meeting of the European Association for the Studies on Obesity, May 2009, Amsterdam, the Netherlands 

 

Saskia J te Velde, Marieke B Snijder, Aimée E van Dijk, Johannes Brug, Willem van Mechelen, Jos WR Twisk. Dairy 

intake from adolescence into adulthood and its association with adult overweight and the metabolic syndrome in adulthood 

– the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study (AGAHLS). 

Annual meeting of the Dutch ‘Werkgroep Epidemiologisch Onderzoek Nederland’, June 2008, Groningen, the Netherlands 

 

Saskia te Velde, Marianne Wind, Carmen Perez Rodrigo, Knut-Inge Klepp, Johannes Brug. Mothers’ involvement in a 

school-based fruit and vegetable promotion intervention and its effect on their F&V intake. Annual meeting of the International 

Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, May 2008, Banff, Canada. 

 

Saskia te Velde, Amika Singh, Marijke Chin A Paw, Johannes Brug. Availability of unhealthy products in school cantinas 

and its associations with snacking and sweetened beverage consumption among adolescents – mediation by cognitive 

factors. Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, May 2008, Banff, Canada. 

 

Marianne Wind, Saskia te Velde, Johannes Brug, Camilla Sandvik, Knut-Inge Klepp. Direct and indirect association 

between environmental factors and fruit intake - Mediation by psychosocial factors. Annual meeting of the International Society 

of Behavioral Nutrition and Physical Activity, May 2008, Banff, Canada. 

 

Saskia te Velde, Ilse de Bourdeaudhuij, Carmen Perez-Rodrigo, Maria Daniel Vaz de Almeida, Johannes Brug.  

Associations of parenting styles with sedentary and physical exercise behaviors in schoolchildren across four European 

countries. Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, June 2007,Oslo,Norway. 

 

Nannah I. Tak, Saskia J. te Velde, and Johannes Brug. Are positive changes in potential determinants associated with 

increased fruit and vegetable intakes among primary schoolchildren? Results of two intervention studies in the Netherlands: 

the Schoolgruiten Project and the Pro Children Study. Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, June 2007,Oslo,Norway. 

 

Klazine Van der Horst, S. te Velde, A. Oenema J. Brug. The influence of parenting styles and practices on adolescents’ 

energy balance related behaviours in the Netherlands. Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, June 2007,Oslo,Norway. 

 

Ilse De Bourdeaudhuij, Saskia te Velde, Lea Maes,  Carmen Perez Rodrigo, Marie Danielle Vaz de Almeida, Johannes 

Brug. Parenting style and fruit & vegetable intake in 11 year-old children: the PRO CHILDREN study. Annual meeting of the 

International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, June 2007,Oslo,Norway. 
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Nannah I. Tak, Saskia J. te Velde, and Johannes Brug. Ethnic differences in one-year follow-up effect of the Dutch project 

Schoolgruiten. Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity,July 2006, Boston, USA. 

 

Saskia J te Velde, Ilse De Bourdeaudhuij, Inga Thorsdottir, Mette Rasmussen, Maria Hagströmer, Knut-Inge Klepp, 

Johannes Brug. Patterns in sedentary and physical exercise behaviors and associations with overweight in boys and girls. 

Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity,July 2006, Boston, USA. 

 

Saskia J te Velde, Ilse De Bourdeaudhuij, Inga Thorsdottir, Mette Rasmussen, Maria Hagströmer, Knut-Inge Klepp, 

Johannes Brug. Patterns in sedentary and physical exercise behaviors and associations with overweight in boys and girls. 

Annual meeting of the European Childhood Obesity Group, June 2006 Rzeszóv, Poland 
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