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S�36/14�Godkjenning�av�innkalling

S�37/14�Godkjenning�av�saksliste

S�38/14�Protokoll�fra�forrige�møte



 
 Arkivsak: 2013/2157 

Saksbeh: Kristian Jørgensen 

Dato: 01.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

39/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

Aktivitetsoppnåelse 2013 

 

Hva saken gjelder 
 

Universitetsstyret fastsatte endelig i S-sak 53/13 – Revidert budsjett 2013 - fakultetenes 

aktivitetskrav for 2013. Aktivitetskravet (antall 60-poengsenheter møtt til eksamen) er 

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

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

opprinnelige tildelingen.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar følgende justeringer i fakultetenes ramme for 2014 basert på 

aktivitetsoppnåelsen i 2013: 

 

 
 

2. Netto inndratte midler på 0,6 mill kr overføres til styrets behandling av revidert budsjett 

i juni. 

 

 

 

 

 

Tor A. Aagedal 

Fakultet

Aktivitets- 

oppnåelse

Handelshøyskolen                -747 970 

Helse- idrettsvitenskap 660 379                 

Humaniora og pedagogikk -996 724               

Kunstfag 889 410                 

Teknologi og realfag 137 886                 

Samfunnsvitenskap -546 342               

SUM -603 360               
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Saksunderlag 

 

 

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

rapportering til DBH 15.februar 2014. Emner med forsinket sensur (registrert etter 15. februar) 

er manuelt lagt til datagrunnlaget i etterkant. Fakultetene har bidratt i kvalitetssikringen av 

tallene. 

 

Tabellen under viser fakultetenes aktivitetsoppnåelse for 2013 og hvilke økonomiske 

konsekvenser dette får.  

 

 
 

Det økonomiske avviket er knyttet til to elementer: 

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

eksamen. Dette avviket er vist i tabellen. 

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

konsekvens for den økonomiske effekten av mer-/mindreoppnåelsen. Dette er 

forklaringen på at Fakultet for kunstfag får større økonomisk uttelling enn 

Fakultet for teknologi og realfag for tilnærmet like stor «overproduksjon».  

 

De økonomiske effektene av mer-/mindreoppnåelsen er totalt sett også i år lavere enn i fjor. I S-

sak 21/13 ble fakultetenes samlede tildeling redusert med 1,57 mill kr som følger av 

aktivitetsoppnåelsen. I 2012 var reduksjonen i tildeling på 4,17 mill kr. Den positive trenden 

viser at fakultetene, i større grad enn tidligere, klarer å estimere forventet antall studenter som 

skal møte til eksamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet

Aktivitetskrav 

2013

Møtt til 

eksamen Avvik

Aktivitets- 

oppnåelse

Handelshøyskolen 1 249,8                  1 204,3            -45,6                     -747 970 

Helse- idrettsvitenskap 1 330,1                  1 366,1            36,0               660 379         

Humaniora og pedagogikk 1 878,3                  1 821,3            -57,0              -996 724       

Kunstfag 388,9                     411,4               22,6               889 410         

Teknologi og realfag 1 759,9                  1 786,6            26,7               137 886         

Samfunnsvitenskap 1 012,6                  988,1               -24,4              -546 342       

SUM 7619,5 7 577,8            -41,7              -603 360       
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 Arkivsak: 2014/977 

Saksbeh: Kristian Jørgensen 

Dato: 01.04.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

40/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

UiAs resultater 2013 - Virkning for rammetildeling fra KD for 2015 

 

Hva saken gjelder 
 

UiAs undervisnings- og forskningsresultater i 2013 danner grunnlag for resultattildelinger i 

statsbudsjettet for 2015. Siste frist for rapportering av resultater for 2013 var 1. april 2014. Vi 

kan derfor allerede nå, anslå hvor store resultattildelingene i budsjettet for 2015 vil bli. 

 

De foreløpige beregningene viser at avlagte 60-poengsenheter vil øke med 3,7 % og antall 

studentutvekslinger reduseres med 6,0 %. Samlet gir dette en økt resultattildeling på 11,7 mill kr 

i forhold til budsjettet for 2014. 

 

Av forskningsresultater, øker publiseringspoeng og innbetalinger fra EU og NFR. Antall avlagte 

doktorgrader holder seg stabilt. I KDs budsjettmodell er resultattildelingene under 

forskningsinsentivet gjort relative, slik at tildelingene kun øker dersom økningen i våre 

resultater er større enn gjennomsnittet for sektoren. De foreløpige beregningene av 

forskningsresultater i sektoren, viser at UiA vil få en økt uttelling på ca 3,3 mill kr i forhold til 

budsjettet for 2014. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Styret tar saken til orientering 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

UiAs resultatbaserte tildelinger 

UiAs rammetildeling fra KD for 2014 fordeler seg på komponentene i KDs finansieringsmodell 

som vist i tabellen nedenfor: 

 

 
 

Tabellen viser at 32 % av UiAs samlede ramme for 2014 er tildelt ut fra resultater –  

29,4 % i henhold til utdanningsinsentivet og 2,6 % i henhold til forskningsinsentivet. Dette er en 

økning på 0,7 %-poeng fra budsjettet for 2013. Det var resultatene oppnådd i 2012 som bestemte 

omfanget av de resultatbaserte midler for 2014. 

 

I pkt 1 og 2 nedenfor er det benyttet 2014-priser. Stykkprisene i RBF og den faste rammen for 

RBO antas som tidligere å bli lønns- og prisjustert. Dette vil imidlertid ikke påvirke 

handlingsrommet, jfr pkt 2. 

 

 

1. Resultatbaserte midler for 2015 

Siste frist for rapportering av resultater for 2013 til DBH (Database for høyere utdanning) var 1. 

april 2014. Resultatene av UH sektorens rapporteringer foreligger nå i DBH og benyttes av KD 

til beregning av de resultatbaserte midlene for 2015. 

 

Dataene er foreløpige og er basert på eksisterende indikatorer og vektinger. Erfaringsmessig blir 

det kun små korreksjoner fram til framleggelsen av statsbudsjettet for 2015.  

 

1.1 Utdanningsinsentivet (RBF – resultatbasert finansiering) 

UiA fikk for 2014 29,4 % av sin totalramme gjennom RBF-delen i KDs finansieringsmodell. 

RBF har en fleksibel ramme der tildelingen bestemmes ut fra stykkpriser. Indikatorene i RBF er 

 

 avlagte 60-poengsenheter 

 antall studentutvekslinger på 3 mnd eller mer 

 

Hvert emne ved universitetet er tilordnet et studieprogram, og studieprogrammene er innplassert 

i ulike finansieringskategorier. For hver avlagt 60-poengsenhet gis det en stk.pristildeling som 

utgjør 40 % av de normerte kostnadene for det aktuelle studieprogrammet. Størrelsen på 

stk.prisen avhenger av finansieringskategori. 

 

Nedenstående tabell viser avlagte 60-poengsenheter fordelt på finansieringskategoriene, og 

antall studentutvekslinger på 3 mnd eller mer for kalenderårene 2012 og 2013. Tabellen viser 

også endringen fra samme periode, og at denne endringen vil øke UiAs uttelling i RBF for 2015 

med ca 11,7 mill kr i forhold til RBF-uttellingen for 2014. 

 

%-andel 68,0 % 29,4 % 2,6 % 100,0 %

Kroner (hele tusen) 700 148 303 396 26 759 1 030 303

SUM

Resultatbaserte midler
KDs finansieringsmodell 

2014 (tildelt UiA)

Midler basert på langsiktige 

prioriteringer og strategiske 

vurderinger
Utdanningsinsentiver 

(åpen ramme)

Forskningsinsentiver 

(fast ramme)
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Økningen i antall avlagte, egenfinansierte 60-poengsenheter og reduksjonen i 

studentutvekslinger fra 2012 til 2013 utgjør henholdsvis 3,7 % og -6,0 % (Tilsvarende tall for 

2011-2012 var henholdsvis 3,9% og 12,2%).  

 

Økningen i antall registrerte, egenfinansierte studenter var til sammenligning 3,8 % i samme 

periode. 

 

Antall 60-poengsenheter viser en litt mindre økningen enn antall registrerte studenter. Dette 

indikerer at studieeffektiviteten er noe redusert i perioden.  

 

1.2 Forskningsinsentivet (RBO – resultatbasert omfordeling) 

UiA fikk for 2014 2,6 % av sin totalramme gjennom RBO-delen i KDs finansieringsmodell. 

RBO har i motsetning til RBF en fast ramme som omfatter alle institusjonene i UH-sektoren. 

Det betyr at det er UiAs relative resultatoppnåelse som er avgjørende for den økonomiske 

uttellingen. Indikatorene i RBO og vektingen av disse har fra rapporteringen for 2010 vært: 

 

 Avlagte doktorgrader      - vekt 0,3 

 Oppnådde publiseringspoeng    - vekt 0,3 

 Omsetning av EU-midler fra 7. rammeprogram - vekt 0,18 

 Omsetning av NFR-midler     - vekt 0,22 

 

Nedenstående tabell viser UiAs absolutte og relative resultater i RBO for perioden 2007 til 

2013. Tabellen viser også endringen fra 2012 til 2013. Summen av de vektede relative 

resultatene utgjør UiAs andel av RBO. Denne andelen er økt med 13 % - og vil øke UiAs 

uttelling i RBO for 2015 med ca 3,3 mill kr i forhold til RBO-uttellingen for 2014. 

 

Fra budsjettet for 2013 vil UiA motta resultattildelinger for doktorgrader avlagt av egne 

stipendiater og ansatte ved andre institusjoner. Uttellingen vil være tilsvarende 20% av uttelling 

for avlagte doktorgrader på egne programmer. Disse tallene er ikke med i datagrunnlaget fra 

DBH, og derfor heller ikke med i våre beregninger. Dette vil gi en liten korreksjon i uttellingen i 

RBO. 

 

 B  C  D  E  F 
Student-

utvekslinger

RBF-sats per 60-p.enhet og sats 

per studentutveksling
         107 000            71 000            51 000            43 000            35 000             7 500 

Antall avlagte i 2011 86,6 309,3 1346,8 2605,9 2413,2 6761,8 618

Antall avlagte i 2012 86,6 322,8 1513 2628,8 2457,7 7008,9 581

Prosentvis endring 2011-2012 0,0 % 4,4 % 12,3 % 0,9 % 1,8 % 3,7 % -6,0 %

Absolutt endring 2011-2012 0,0 13,5 166,2 22,9 44,5 247,1 -37,0

RBF 2014 (basert på 2012) 296 429 000 4 635 000 301 064 000

RBF 2015 (basert på 2013) 308 405 900 4 357 500 312 763 400

Endring RBF 2014-2015 11 976 900 -277 500 11 699 400

Utvikling i RBF

Avlagte 60-p.enheter og 

utvekslinger i 2012 og 2013

Avlagte 60-p.enheter per kategori

Sum avlagte 

60-p.enheter

Avlagte 60-

p.enheter

Student-

utvekslinger
Sum RBF
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Absolutte resultater 

Tabellen viser at UiA går frem med 23,6 % i absolutte resultater for indikatoren 

publiseringspoeng, og en framgang på 0,4 % for indikatoren NFR-inntekter. Indikatorene 

avlagte doktorgrader og EU-inntekter vil naturlig svinge fra år til år på grunn av lavt antall 

forekomster. Publiseringer og NFR-inntekter bør ikke i samme grad være utsatt for svingninger.  

 

Relative resultater 

UH-sektoren totalt sett har framgang for indikatorene publiseringspoeng og EU-innteker, mens 

NFR-innteker og avlagte doktorgrader har en nedgang. Vektingen av indikatorene gjør at UiA 

har en økning i RBO på 13 % - fra 1,64 % i 2012 til 1,85 % i 2013. 

 

1.3 Samlet endring i de resultatbaserte tildelingene fra 2014 til 2015 

Selv om det vil kunne bli mindre endringer i RBO som følge av korreksjoner, nye indikatorer og 

endrede vektinger, kan det like vel anslås at samlet økning i de resultatbaserte tildelingene fra 

2014 til 2015 vil utgjøre ca 15,0 mill kr (økningen i RBF 11,7 mill kr og økningen i RBO 3,3 

mill kr). 

 

 

2. Rammeøkningens betydning for internfordelingen for 2015 – endret handlingsrom? 

 

UiAs resultattildelinger for 2015 vil som nevnt totalt sett øke med ca 15,0 mill kr.  

Handlingsrommet til UiA vil da kunne øke med ca 3,0 mill kr. Dette er imidlertid avhengig av 

enkelte forutsetninger, se omtalen nedenfor vedr RBF og RBO. 

 

2.1 Økningen i RBF 

Økningen i RBF er noe større enn økningen i antall registrerte studenter. Økningen vil derfor 

kunne gi styret et noe økt handlingsrom. Dette forutsetter imidlertid at UiAs marginalkostnader 

samsvarer med KDs marginalsatser i RBF. Differensen mellom økningen i RBF og den noe 

mindre økningen i antall registrerte studenter uttrykker da det økte handlingsrommet. Denne 

differansen er på ca 0,1 % poeng og antas å gi en reduksjon av handlingsrommet på ca 0,3 mill 

kr. 

 

Det er studenttallet og kostnadene knyttet til dette i 2015 som vil bestemme styrets endelige 

handlingsrom i budsjettfordelingen for 2015. Opptaket høsten 2014 vil derfor kunne være med 

på å endre handlingsrommet. 

 

2.2 Økningen i RBO 

Økningen i RBO på ca 3,3 mill kr vil representere en tilsvarende økning av UiAs handlingsrom. 

I henhold til prinsippene i dagens budsjettmodell vil denne økningen i RBO bli knyttet til den 

delen av KDs ramme som går til fakultetene og dermed direkte øke fakultetenes handlingsrom. 

Dagens prinsipper i budsjettmodellen gjør at styrets direkte handlingsrom ikke påvirkes i samme 

grad av svingningene i RBO som andre budsjettendringer. 

UiA Indikatorer 2007 2008 2009 2010 2011   1) 2012   1) 2013   1)
Endring 

2012 - 2013

Avlagte doktorgrader 2 3 9 7 11 18 18 0,0 %

Publikas jonspoeng 236 259 295 448 470 460 568 23,6 %

EU-inntekter 1303 481 3286 240 678 1719 2819 64,0 %

NFR-inntekter 16267 25111 2976 24189 19738 22558 22643 0,4 %

Andel doktorgrader 0,19 % 0,24 % 0,78 % 0,59 % 0,83 % 1,23 % 1,18 % -4,0 %

Andel publikas jonspoeng 2,25 % 2,25 % 2,34 % 3,42 % 3,27 % 3,03 % 3,80 % 25,5 %

Andel EU-inntekter 0,96 % 0,33 % 2,01 % 0,12 % 0,26 % 0,79 % 0,80 % 1,7 %

Andel NFR-inntekter 0,82 % 1,21 % 1,38 % 1,09 % 0,89 % 1,01 % 0,98 % -2,5 %

Andel RBO 1,09 % 1,07 % 1,60 % 1,46 % 1,47 % 1,64 % 1,85 % 13,0 %

1) Tabellen benytter nye vektinger fra 2010. Tabellen er eksklusiv uttelling for samarbeidende doktorgrader.

Relat ive 

resultater

Absolut te 

resultater
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 Arkivsak: 2012/540 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 28.03.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

41/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) - finansiering og omdisponering av midler 

 

Hva saken gjelder 
 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag ønsker at styret etablerer 

CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) som toppsatsingsområde og tilfører strategiske 

midler til senteret ved blant annet å omdisponere midler som ble avsatt til professorstilling i 

emergency management information systems. Denne stillingen vil ikke bli besatt. I 

budsjettfordelingen for 2014 er det sagt at «Spørsmålet om tildeling til CIEM må vurderes i 

egen sak og universitetsdirektøren foreslår å sette av midler i styrets disposisjonsfond i påvente 

av egen styrebehandling.»  

 

Universitetsdirektøren bringer nå saken videre til styret og foreslår å omdisponere midlene som 

var avsatt til professorstillingen og i tillegg tildele midler til grunnfinansiering slik at en samlet 

strategisk tildeling blir på kr 1 mill. pr. år i fire år. Dette er på linje med tildelingen til E-helse. 

CIEM har tidligere fått tildeling fra Uglandgaven og RFF Agder.   

Midlene innarbeides i revidert budsjett. For 2014 vil udisponerte midler for 2013 knyttet til 

kallelser dekke en stor del av tildelingen. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar at CIEM (Senter for integrert krisehåndtering) etableres som et 

toppsatsingsområde. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag tildeles en 

grunnfinansiering på kr 1 million pr. år i fire år. Midlene tildeles det fakultetet som har ledelse 

av senteret og innarbeides i revidert budsjett ved blant annet å omdisponere midler som ble 

avsatt til professorstilling. 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

I styremøte 17.10.12, sak 134/12 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Bartel Van de Walle kalles til fast 100 % stilling som professor i emergency 

management information systems ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

2. Styret ber universitetsdirektøren påse at Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

får en særtildeling på 0,7 mill kr pr. år i 4 år med fratrekk for 

undervisningsoppgaver somdekkes av andre fakultet. 

 

I vedlagte notat fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag går det 

fram at det etter en lengre prosess ble avklart at Bartel Van de Walle valgte å ikke ta imot 

stillingen. Fakultetene har vurdert det slik at det ikke har vært aktuelt å søke etter en annen 

professorkandidat til stillingen.  

 

Styret har tidligere hatt fokus på CIEM som et område det er verdt å satse på og i budsjett for 

2014 er det sagt at «Spørsmålet om tildeling til CIEM må vurderes i egen sak og 

universitetsdirektøren foreslår å sette av midler i styrets disposisjonsfond i påvente av egen 

styrebehandling.» Fakultetene ber om at CIEM etableres som et toppsatsingsområde som tilføres 

strategiske ressurser slik at det kan utvikles til et ledende forskningsområde. 

 

Saken bringes nå videre til styret. Universitetsdirektøren støtter saken og ber styret tildele 

finansiering til CIEM som toppsatsingsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Notat 9. mars fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag 
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 Fra: Per S. Sørensen 

        Fakultetsdirektør fakultet for samfunnsvitenskap 

        Magne Aasheim Knudsen 

        Fakultetsdirektør fakultet for teknologi- og realfag 

 

Til:   Tor Aagedal 

 

Kopi til:    

 

Dato: 09.3.2014 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

FINANSIERING  OG OMDISPONERING AV MIDLER – CIEM. 

 

I styremøte 17.10.12, sak 134/12  ble det fattet følgende vedtak: 

 
Kallelse til 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 

Vedtak: 

1. Bartel Van de Walle kalles til fast 100 % stilling som professor i emergency management 

information systems ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

2. Styret ber universitetsdirektøren påse at Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap får en 

særtildeling på 0,7 mill kr pr. år i 4 år med fratrekk for undervisningsoppgaver somdekkes av 

andre fakultet. 
 

Etter en lengre prosess ble det avklart at Bartel Van de Walle valgte å ikke ta imot stillingen. 

Det vurderes heller ikke å være aktuelt å søke etter annen professorkandidat for å fylle den rolle Van de 

Walle var tiltenkt. 

 Midlene som er avsatt til dette vil derfor ikke bli benyttet som forutsatt, og søkes omdisponert og inngå 

som en del av grunnfinansieringen av CIEM som satsingsområde. 

 

I budsjett for 2014 er det også anført at «Spørsmålet om tildeling til CIEM må vurderes i egen sak og 

universitetsdirektøren foreslår å sette av midler i styrets disposisjonsfond i påvente av egen 

styrebehandling.» 

 

Styret har tidligere uttrykt viktigheten av mer forskning på flerfaglig tilnæring til krisehåndtering, og 

har gitt utttrykk for at UiA skal kunne markere seg nasjonalt og internasjonalt på dette feltet.   Det er en 

uttrykt målsetting å få dette etablert som et SFF.  En viktig forutsetning for dette er å styrke også den 

samfunnsvitenskaplige delen av CIEM.  Senteret er tverrfakultært, og inngår i satsingen til institutt for 

informasjonssystemer, institutt for utviklingsstudier og institutt for IKT.  

 

Konkurransen som SFF-status er krevende.  Søknaden i 2011 som ble gitt karakteren «Exceptionally 

good»  var likevel ikke tilstrekkelig til å nå opp. 

For å best mulig legge til rette for å lykkes ved neste tildeling i 2016 er det av avgjørende betydning at 

prosjektet gis en tilfredsstillende finansiering, på linje med øvrige toppsatsingsområder ved UiA. 
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Det vises til vedlagte notat fra leder av CIEM, Jose Gonzales som oppsummerer status knyttet til 

senteret. 

I utdannings- og forskningsmeldingen for 2012, gis en utførlig beskrivelse av prosjektet. 

 

 

På bakgrunn av dette søkes om omdisponering av tidligere tildelte midler for kallelse av 

professor, og at CIEM etableres som toppsatsingsområde som tilføres strategiske ressurser for å 

utvikles til et ledende forskningsområde. 

 

 

 

 

 

Per S Sørensen      Magne Aasheim Knudsen 

Fakultetsdirektør      Fakultetdirektør 

Fakultet for samfunnsvitenskap    Fakultet for teknologi- og realfag   
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VEDLEGG  -  NOTAT FRA JOSE GONZALES, LEDER FOR CIEM: 

 

 

  

 

  

Til:  

Fakultetsdirektør Magne Aasheim- 

Knudsen, 

Fakultet for teknologi og realfag  

 

Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, 

Fakultet for samfunnsfag 
[Adresse] 
 

 

 

Dato: 28.01.2014 

Deres ref.:   

Vår ref.:   
 

Saksbehandler:  

Jose J. Gonzalez 
josejg@uia.no  

Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 

Direkte tlf:  

 

Søknad om grunnfinansiering til Senter for integrert krisehåndtering som 
satsningsområde 
Konkurransen om SFF-status er meget krevende. I 2011 var det totalt 139 SFF-søknader. Søknader 

fra de nye universitetene møter konkurrenter fra de gamle universiteter som får rikelig med 

grunnfinansiering. UiA kan neppe konkurrere med de nye universiteter når det gjelder å gi 

grunnfinansiering. Men faktisk stiller ikke CIEM på lik linje med de andre satsingsområder som 

føres opp på UiAs hjemmeside (http://www.uia.no/portaler/forskning), enda CIEM har vist seg å 

være «second-to-none» blant forskningsmiljøene i Agder-regionen. Skal CIEM kunne konkurrere 

som SFF-kandidat ved neste utlysning i 2016 bør CIEM få i det minste få en grunnfinansiering 

tilsvarende andre satsingsområder ved UiA.  

 

CIEM søker med dette om en tilsvarende grunnfinansiering som andre satsingsområder. 

Finansieringen søkes for fireårsperioden 2014-2017 (forventet SFF-utlysning er i 2016). 

Bakgrunn 
Senter for integrert krisehåndtering (Centre for Integrated Emergency Management, CIEM, 

http://ciem.uia.no) fikk under SFF-utlysningen 2011 av de ekspertsakkyndige en totalvurdering som 

«exceptionally good» – best mulig. Men fire av sju mulige kvalitetskriterier med «exceptionally 

good» var ikke tilstrekkelig for å bli SFF i en konkurranse hvor de gamle universiteter sendt inn over 

hundre SFF-søknader. 

Da RFF Agder lyste ut strategiske midler for at Agder-miljøer kunne posisjonere seg som kandidater 

til fremtidige SFI/SFF-utlysninger var CIEM klart best av alle seks søkere. CIEMs søknad – vurdert 

av Forskningsrådet etter de vanlige prosedyrer – fikk «exceptionally good» på alle sju tellende 

kriterier av to ekspertsakkyndige, og «exceptionally good» på seks kriterier av den tredje 

ekspertsakkyndig (som ga CIEM nest best – «excellent» på ett kriterium). Bevilgningen fra RFF 

Agder (5 millioner fordelt på 3 ½ år) er en viktig drahjelp, men CIEM konkurrerer mot miljøer i de 

gamle universitetene som får en betydelig større grunnfinansiering. 

Bevilgningen fra RFF Agder i 2013 (5 millioner fordelt på 3 ½ år) er en viktig drahjelp, men i 

konkurranse med miljøer fra de gamle universitetetene ser vi at en mer omfattende basisstøtte fra 

egen institusjon vil, være nødvendig.  
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Fakta om konkurrenter 
Viserektor for forskning tok initiativet til et «Erfaringsseminar om SFF / SFI» som ble holdt den 9. 

november 2012. Professor Nils Christian Stenseth, som leder et SFF ved UiO og professor Per Egil 

Pedersen, som leder et SFI ved NHH, redegjorde for erfaringer og vellykkede strategier. Begge 

dokumenterte at det må til et målrettet arbeid og betydelig midler for å lykkes.  

Stenseth fortalte at UiO bevilget årlig 2-4 millioner kroner til alle kandidater som fikk en 

fremragende evaluering, men ikke lyktes i å bli SFF i 2003. I flg. Stenseth, som ikke lyktes i 2003, 

var en slik finansiering avgjørende for at hans søknad lyktes å bli SFF for 2008-2017. 

Pedersen redegjorde for en strategi som besto av en betydelig grunnfinansiering fra NHH, målrettet 

arbeid for å få sponsorer i næringslivet samt utadrettet markedsføring. 

I tillegg stiller de gamle universiteter i utgangspunktet sterkere enn de nye universitetene, ikke minst 

ved at ansatte ved de gamle universiteter får en lavere undervisningsbyrde og mer basisfinansiering 

til forskning. 

Status for CIEM per januar 2014 
En titt på CIEMs hjemmesider http://ciem.uia.no/ viser at CIEM har lykkes i å mobilisere mange 

ansatte på tre institutter (Institutt for IKT ved Fakultet for teknologi og realfag; Institutt for 

informasjonssystemer og Institutt for utviklingsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap). Mange 

av UiAs ansatte som har sluttet seg til CIEM gjør dette ved å bidra med egen forskningstid.  

 

Eksternt finansierte prosjekter 

 

CIEM har lykkes i få tre eksternt finansierte prosjekter, SmartRescue, SmartEMIS og CIEMCoE. 

Disse prosjektene finansierer hovedsakelig vitenskapelig programutvikling, PhD-kandidater, PhD 

postdoktorstillinger og professor-II stillinger samt midler til å styrke CIEMs nettverk. Kun i liten 

grad bidrar disse prosjektene med finansiering av forskningstid for faste UiA ansatte. Heller ikke gir 

disse prosjektene særlig tilskudd til CIEMs egen administrasjon.  

 

CIEM trenger midler til å frigjøre tid til senterets administrasjon samt til å øke forskningstiden til 

ansatte, ikke minst til ansatte i førstestillinger slik at de kan kvalifisere seg som professorer. Et annet 

viktig moment er å øke antall kvinner ved CIEM med professorstilling. Per i dag har CIEM ingen 

kvinnelig professor, på tross av iherdige forsøk på å rekruttere kvinner til ledige professorstillinger. 

CIEM har flere lovende kvinnelige medarbeidere som vil kunne kvalifisere for professoropprykk hvis 

de rette betingelsene er tilstede. 

 

CIEM er meget aktiv når det gjelder å søke eksterne midler. EU-søknader (Marie Curie, COST), 

søknader til Forskningsrådet (SAMRISK II i 2013) har nesten ført frem i det søknadene fikk gode 

evalueringer. Søknadene gjenbrukes og forbedres – erfaringen, selv for institusjoner som har en høy 

suksessrate – er at en må regne 3-4 søknader for at én søknad lykkes. 

CIEM har sendt inn en forbedret COST-søknad som er under vurdering. Avgjørelsen faller i mai. 

CIEM er med i tre søknader rettet mot Horizon 2020 ICT programmet (søknadsfrist april 2014). 

CIEM er med i to konsortier som søker Horizon 2020 innen programmet Societal Security 

(søknadsfrist august 2014). 
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Publikasjoner 

 

I 2013 har CIEM bidratt med disse publikasjonene: 

 5 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, derav 3 på nivå 2 

 2 bokkapitler 

 16 artikler i proceedings for godkjente internasjonale konferanser (derav flere på nivå 2) 

 4 artikler i proceedings for godkjente nasjonale konferanser (nivå 1) 

 7 vitenskapelige rapporter 

 2 formidlingstiltak gjennomført mot relevante målgrupper 

 1 allmenrettet formidlingstiltak 

 3 oppslag i massemedia 

Workshops 

 

CIEM hadde en internasjonal workshop våren 2013 og en nasjonal workshop i høsten 2013. 

 

Stillinger 

Faktultet for teknologi og realfag gikk inn for å kalle Dr Tina Comes til en førsteamanuensisstilling 

og UiA styret godkjente det. Dr Tina Comes ble av en ekspertsakkyndig som vurderte CIEMCoE-

søknaden omtalt som «the bright rising star in crisis management». Dr Tina Comes har vært særdeles 

aktiv siden hun ble tilsatt og hennes mange og gode publikasjoner forventes å resultere i 

professoropprykk innen 2-3 år. 

 

CIEMCoE prosjektet har gitt oss finansiering til to professor-II-stillinger. CIEM lyktes i å tilsette en 

professor II ved institutt for IKT. En annen professor II-stilling som plasseres ved institutt for 

utviklingsstudier har fått flere sterke søkere og evalueringsprosessen nærmer seg slutten. 

En professorstilling som finansieres med 50 % gjennom Ugland-midler fikk tre søkere. To søkere ble 

funnet kompetent som førsteamanuenser. En av disse kandidatene, som nesten fikk kompetanse som 

professor, overbeviste i intervju/prøveforelesning og ble tilbudt stillingen som førsteamanuensis, 

men vedkommende (Victor Bañuls-Silvera) fant ut at det ikke var mulig å etablere seg i Norge med 

familie (hans kone ville ikke kunne arbeide på flere år). Etter rådføring med viserektor for forskning 

ble det avgjort at man tilbyr Victor Bañuls-Silvera en førsteamanuensis II-stilling og til professor 

Tony Norris (ekspert i disaster eHealth) en professor II-stilling. 

 

UiA-styret ga grønt lys til å kalle Bartel Van de Walle til professor. Bartel Van de Walle er en 

ledende autoritet innen krisehåndtering og dersom han hadde tatt i mot stillingen ville CIEM være 

betydelig styrket. Van de Walle hadde gitt sterke signaler om at han var interessert i en 

professorstilling ved Institutt for informasjonssystemer samt at hans familie var innstilt på å flytte til 

Norge. Imidlertid endret Van de Walles familiesituasjon seg slik at barna og kona likevel ikke ville 

flytte til Norge. Etter en lengre prosess med forhandlinger takket Van de Walle nei til stillingen. 
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Ledelse av senteret 

 

Senteret har hittil vært ledet av Jose Julio Gonzalez, med Bjørn Erik Munkvold og Ole-Christoffer 

Granmo som viseledere. Denne sammensetningen har ivaretatt CIEMs tverrfaglige profil med 

komponenter i teknologi og samfunnsfag. 

 

Gonzalez blir sytti år 15. februar. Han søkte om forlengelse av sin professorstilling, noen som ble 

innvilget for to år. Han kommer fortsatt til å være aktiv i CIEM, men da ikke lenger som leder for 

senteret. 

 

Det er allmenn enighet om at Ole-Christoffer Granmo blir ny leder for senteret fra og med 1. mars. 

Bjørn Erik Munkvold fortsetter som viseleder, og Tina Comes blir den andre viselederen.  
 

Med hilsen 

 

 

 

Jose J. Gonzalez  

Leder, CIEM  
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 Arkivsak: 2014/949 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 27.03.2014 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

42/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

Fordeling av nye stipendiatstillinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 

 

Hva saken gjelder 
UiA fikk tildelt totalt 13 rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet for 2014. Disse fordeler seg hhv 

med 6 innenfor MNT-fag og 7 innenfor profesjonsfag. 

 

Universitetsdirektøren varslet forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 at en ville komme 

tilbake til forslag til fordeling med hensyn til fagområder. 

 

Virkningstidspunkt for stillingene er 1. september 2014 (3. tertial). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele 6 rekrutteringsstillinger innenfor MNT-

fag til Fakultet for teknologi og realfag på prioriterte fagområder/satsingsområder. 

 

2. Universitetsstyret tildeler 7 rekrutteringsstillinger innenfor profesjonsfag med følgende 

fordeling på fakultetene: 

- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 

- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 

- Fakultet for kunstfag: 1 

- Fakultet for teknologi og realfag: 1 

- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 

- Handelshøyskolen ved UiA: 1 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 
 

Det er til sammen 13 rekrutteringsstillinger som skal fordeles: 

- 6 innenfor MNT-fag 

- 7 innenfor profesjonsfag 

 

MNT-fag 

Universitetsdirektøren vil foreslå at styret fordeler de 6 stillingene innenfor MNT-fag til Fakultet for 

teknologi og realfag. Universitetsdirektøren vil foreslå at rektor får fullmakt av styret til å fordele de på 

prioriterte fagområder og satsingsområder innenfor MNT-fag etter dialog med fakultetet. 

 

Profesjonsfag 

Hva er profesjonsfag? Ved UiA legger en til grunn velferdsstatens yrker og utdanninger når det gjelder 

profesjonsfag. For oss vil det si fagområdene helse, utdanning og sosialt arbeid. 

 

Når det gjelder fordeling av stillingene knyttet til profesjonsfag har universitetsdirektøren hentet inn 

tilbakemelding fra fakultetene på følgende problemstilling: 

 

Gitt at fakultetet får 1-3 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag, på hvilke 

”fagområder/forskningsgrupper” vil fakultetet anvende disse strategisk? 

 

Universitetsdirektøren viser til forslag innsendt fra fakultetene. 

 

På bakgrunn av forslagene fra fakultetene innstilles på følgende prosjekter: 

 

1. Fagdidaktikk knyttet til masterutdanningene i lærerutdanningene (HUMPED) 

2. E-helse (HELSE) 

3. Styring og ledelse i skolen (Handelshøyskolen) 

4. MatRIC (TEK/REAL) 

5. Fagdidaktikk knyttet til masterutdanningene i lærerutdanningene (HUMPED) 

6. Velferdsteknologi (SAMVIT) 

7. Kunst i undervisning (KUNST) 

 

Andre innspill fra fakultetene som kan være aktuelle: 

1. Akuttmedisin knyttet til spesialistutdanningen i for sykepleiere (HELSE) 

2. MatRIC (TekReal) 

3. Helseprofesjonelle i koordinatorfunksjoner (SAMVIT) 

 

Dette medfører følgende fordeling på fakultetene: 

- Handelshøyskolen ved UiA: 1 

- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 

- Fakultet for humaniora og pedagogikk: 2 

- Fakultet for kunstfag: 1 

- Fakultet for teknologi og realfag: 1 

- Fakultet for samfunnsvitenskap:1 

 

Fagområdene helse, utdanning og sosialt arbeid blir da styrket med hhv 1, 5 og 1 rekrutteringsstillinger. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Innspill fra fakultetene i forhold til fordeling av 7 stipendiater innenfor profesjonsfag 
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Til:  Rektor Torunn Lauvdal 
Viserektor Dag G. Aasland 

 Universitetsdirektør Tor Aagedal 
 
Fra: Øyvind Nystøl, forskningssekretariatet 
 
Dato: 7. mars 2014 
 
Kopi: Forskningsdirektør Simone Heinz 

 

Fordeling av 7 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag 
 

Henvendelse sendt fakultetene:  

 
Til Fakultetene, 
                                                            
Viser til sak på dekanråd 6. februar vedr fordeling av 7 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag fra 3. 
tertial. 
 
Det ble diskutert ulike måter å fordele stillingene på.  
 
Styret skal fordele stillingene på de ulike miljøene i forhold til prioriteringer. 
 
Før universitetsdirektøren kommer med noen innstilling til styret, slik varslet i budsjettet for 2014, vil 
vi gjerne ha tilbakemelding fra fakultetene på følgende spørsmål: 
 
Gitt at fakultetet får 1-3 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag, på hvilke 
”fagområder/forskningsgrupper” vil fakultetet anvende disse strategisk? 
 
Frist for tilbakemelding er 1. mars til undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Nystøl 

 

Her følger tilbakemelding fra samtlige fakulteter og Avdeling for lærerutdanning: 

Fakultet for helse 
og idrettsvitenskap 

After some confusion regarding the scope of the «profesjonsfag» term, our faculty 
leadership has agreed on two key areas that we wish to promote for special 
attention from a faculty that is almost completely linked to the professional 
programs that UiA wishes to strengthen with the current allocation of 7 extra PhD 
stipends. 
 
1.  The interaction of humans and personal/mobile technology in a health 
promotion perspective. 
We believe that essentially all of our 9 research groups, and the research questions 
they are pursuing, overlap with this key development:  mobile technologies are 
both impacting human health behavior and enabling new approaches to health 
promotion and health maintenance.   These technologies, exemplified by 
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smartphones that can interface with everything from activity monitors, to sleep 
diagnostic programs, to blood glucose chips implanted under the skin, will and are 
already change how we frame and solve health care and health promotion 
challenges.  In western countries, they will contribute to an evolution in health 
care.  In developing countries, we will witness generations that can go from living 
in homes without electricity, to being connected 24/7 to health care information in 
the span of a decade. 
 
We believe that the meeting of humans with these technologies; the technical, 
behavioral, pedagogical, and ethical issues surrounding this evolution, is such an 
important cross-disciplinary theme that it should be a focus area for our research 
development in the health sciences. We are also certain that real progress will only 
be made if we interact across faculties and across universities.  We therefore ask 
for two of the 7 stipends that are being dedicated to the professional disciplines to 
be earmarked to this area. 
 
If allocated 2 stipends to this area, we would then make an internal call for project 
applications and open it to all of the 9 research groups currently defined within our 
faculty.  Project descriptions would then be rated for relevance, strength of 
research team, and methodological quality by a 3 person panel comprised of 
internal and external researchers as established by our faculty steering board.  This 
process would determine the ultimate allocation of the stipends top specific 
research groups. 
 
 
2.  Building research capacity in the area of acute medicine/acute nursing 
Our masters program in specialized nursing (acute, pediatric, intensive care, and 
operation theatre nursing) is the first of its kind in Norway.  This particular 
program is also unique because of how closely doctors and nurses work together 
to deliver the content of the program and ensure both clinical skill development 
and strong evidence based mindset to the students.   We would like to strengthen 
the clinical and teaching excellence that we have demonstrated in specialized 
nursing with stronger research capacity.  We therefore ask for 1 PhD stipend to be 
dedicated to acute nursing. 
 
 
Stephen Seiler PhD FASCM 
Professor and Dean 
 

Fakultet for 
kunstfag 

Ved en tildeling på 1-3 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag vil Fakultet for 
kunstfag knytte disse til undersøkelser av og i de estetiske fagene i barnehage, 
skole og kulturskole.  
 
Stipendiatstillingene vil undersøke relasjoner mellom kunstfaglig profesjonspraksis 
og måter barn og unge møter og deltar i kunstneriske aktiviteter i 
utdanningssammenheng.  
Vil kunstnerisk profesjonsforståelse gir grunnlag for nytenkning omkring 
pedagogiske og kunstdidaktiske problemstillinger innen kunstfagene? Kan 
nytenkning omkring læring skape pedagogiske tilnærmingsmåter som i større grad 
kommer kvaliteter i kunstfeltene i møte? Kan vi utvikle modeller for kunstnerisk 
læring og utøvelse som kombinerer Den kulturelle skolesekkens (tilfeldige) besøk i 
skolene (hvor lærerne tar seg fri) med pedagogens profesjonstilnærming? Kan 
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skolesekkens besøk i skolene erstattes av en mer prosessuell tilnærming basert på 
kunstnerisk outreach-tenkning, hvor det tenkes nytt omkring kunstnerisk 
produksjon, formidling og elevenes involvering i forhold til både den kunstneriske 
prosessen og det kunstneriske resultatet?  
 
Fakultetet ønsker å lyse ut tre stipendiatstillinger som ideelt sett skal knyttes til 
undersøkelser innenfor barnehage, skole og kulturskole. Stipendiatene skal inngå i 
et fagfellesskap med vekt på en kontekstuell forståelse av kvaliteter i kunstfagene. 
Den ene stipendiatstillingen tenkes primært knyttet til problemstillinger innen 
utøvende rytmisk musikk, mens de to øvrige vil ha en nærmere tilknyting til 
fagfellesskapet Kunst i kontekst. Stillingene vil ha åpen utlysning med vekt på 
tilnærminger som både kan handle om forskning på kunstnerisk og kunstdidaktisk 
praksis i avhandlingens form, men også som kunstneriske undersøkelser i og 
gjennom kunsten – som kunstnerisk utviklingsarbeid som kombineres med en 
mindre avhandling. Disse tilnærmingen ligger allerede nedfelt i 
avhandlingsformene i vår nåværende Ph.d.-spesialisering i Utøvende rytmisk 
musikk og i den nye spesialiseringen Kunst i kontekst som er under oppbygging. 
Oppsummert kan vi si at stipendiatstillingene vil forske på estetisk praksis i skole, 
barnehage og kulturskole, men også ved sin praktiske kunstneriske og pedagogiske 
tilnærming kunne gi grunnlag for nye modeller for utprøving av estetisk praksis i 
utdanningene. Aktuelle søkere til stillingen vil kunne rekrutteres fra både 
pedagogiske og kunstneriske profesjonssammenhenger.  
 
På denne bakgrunn søker Fakultet for kunstfag om å bli tildelt tre 
stipendiatstillinger innen profesjonsfag. Fakultetet ser det som betydningsfullt at 
vi på denne måten, for første gang, kan knytte sammen fakultetet som et hele i et 
undersøkende fagfellesskap, samtidig som vi på denne måten vil gi kraft til, og 
virke som en synliggjøring av, Universitetet i Agders matrisemodell – hvor vi som 
fakultet leverer fagspesifikk kompetanse til problemstillinger som berører 
profesjonspraksis innen de ulike lærerutdanningene. 
 

Per Kvist 
dekan 
 

Fakultet for 
teknologi og 
realfag 

A case for further PhD fellowships in Mathematics Education. 
We argue for four fellowships 
 

1. A PhD fellowship has been promised to the SFU, Centre for Research, 
Innovation and Coordination of Mathematics Teaching. On the basis of this 
promise and discussion with the Dean this fellowship will be connected to 
the ADILA project to run in parallel with (and benefit from the symbiosis) 
and ADILA fellowship that inquires into the use of digital technology in the 
assessment of mathematics. The ADILA fellowship focuses more on the 
technical engineering aspects while the MatRIC fellowship will focus more 
on the mathematics education aspects. MatRIC funds were committed to 
this temporarily to facilitate the simultaneous announcements and on the 
basis that a PhD stipend would be found to cover the position. The 
alternative use of the money used to underwrite this fellowship is very 
important to MatRIC. Therefore, the promise must be honoured and one 
stipend comes to MatRIC. 
 

2. We argue for a second fellowship to contribute to the work of MatRIC. 
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Already an enormous amount of energy has been invested by Per Henrik 
Hogstad in the development of mathematical simulations – produced to 
support the mathematical education of engineering students. The 
educational effect of the simulations produced is under researched and 
MatRIC’s research agenda would be addressed if a PhD fellowship were 
focused on this issue. 

 
3 & 4. The Department of Mathematical Sciences has recently announced 
two Professor positions and we want to have PhD fellowships to assign to 
the newly appointed professors. We thus argue for two further fellowships 
the following projects are ready to be pursued, and will make an important 
contribution to the development of the mathematics education 
community, and the national and international impact of mathematics 
teaching at UiA. Now that we have the SFU we have gained attention, we 
must not allow this opportunity to develop our position disappear: 

 
i. The use of video in teaching and learning mathematics. An enormous 

amount of effort is currently being made to produce short video films 
teaching mathematics. The effect on learning, how these videos might 
be used effectively in teaching, how students’ experience of 
mathematics is affected – and more remains under-researched. 
Further, it is necessary to scrutinize the didactical role of the teacher 
when so much is available through video on the internet. 
 

ii. The invitero/invivo uses of mathematical modeling in learning higher 
mathematics are developments that are taking place in our 
community. Pedagogical and didactical innovation needs to be 
accompanied by research that will explore the consequences of the 
approaches and systematically inquire into the effectiveness and 
efficiency of the approaches in students’ learning and achieving the 
learning outcomes determined by their studies. 

 
iii. iii. Use of current and emergent technologies in teaching mathematics 

from pre-school to grade 13. 
 
Frank Reichert 
dekan 
 

Fakultet for 
humaniora og 
pedagogikk 

Her er fakultetets syn på bruk av stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag: 
 
Hvis HUM-PED får 1-3 stipendiatstillinger knyttet til profesjonsfag, vil vi prioritere å 
bruke alle innen fagdidaktikk innenfor skolefagene norsk, engelsk og RLE, med én 
innen hvert fagområde – hvis vi altså får tre. Vi er inne i en fase der det er særlig 
om å gjøre å støtte opp om de tre lærerutdanningsmastrene GLU 1-7, GLU 5-10 og 
8-13 masterløpet. Fagmiljøene har sterkt behov for førstestillingskompetanse for å 
styrke disse tre masterne, og Ph.d.-stipendiatstillingene kan fungere som 
rekrutteringsstillinger. Det er allerede etablert sterke og relevante 
forskningsgrupper der stipendiater i fagdidaktikk kan inngå: DIGI-GLU, ledet av 
professor Elise Seip Tønnessen, Forum for fremmedspråksdidaktikk ledet av 
førsteamanuensis Signe Mari Wiland og Religion og verdier i skole og barnehage, 
ledet av professor Elisabet Haakedal.  
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Helje Kringlebotn Sødal 
Visedekan 
 

Fakultet for 
samfunnsvitenskap 

Fakultetet er i mail fra Ø. Nystøl (19.02.2014) bedt om å svare på følgende 
spørsmål: Gitt at fakultetet får 1-3 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag, på 
hvilke ”fagområder/ forskningsgrupper” vil fakultetet anvende disse strategisk?  
 
Fakultetet ønsker å bruke slike stillinger på to områder (i prioritert rekkefølge): 
 

1. Velferdsteknologi for sosial kontakt og samhandling. 
2. Helseprofesjonelle i koordinatorfunksjoner, styringsfunksjoner og 

nettverk. 
 
1. Velferdsteknologi for sosial kontakt og samhandling. 
Velferdsteknologi står på dagsorden både ved Fakultet for samfunnsvitenskap, ved 
UiA mer generelt og i NFR-sammenheng. Stipendiatstillinger på dette området vil 
primært knyttes til forskningsgruppen INNOS (Innovation and Service 
Development through evolving Forms of Collaboration), som ledes av professor 
Anne Marie Støkken ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (ISS), med kobling 
til PRONETT, og i nært samarbeid med forskningsmiljøet ved Institutt for 
informasjonssystemer (IIS). Så langt har mye av oppmerksomheten vært rettet mot 
helse- og omsorgssektoren, i tiden framover vil mer oppmerksomsom rettes mot 
andre velferdssektorer. Da er det viktig å være i forkant av utviklingen. ISS har 
allerede vært i dialog med IIS om samarbeid om ph.d.-prosjekter der bruk av IKT i 
velferdstjenester, i vår sammenheng spesielt sosialt arbeid, er tema. Alt tyder på at 
IKT vil spille en økende rolle i velferdstjenestene, og det vil være en rekke mulige 
problemstillinger å ta tak i. For området som særlig peker seg ut når det gjelder 
sosialt arbeid- og velferdstjenestene, bruk av teknologi for sosial kontakt og 
samhandling, kan det dreie seg om den direkte samhandlingen mellom 
profesjonell og bruker, eller nettbaserte selvbetjeningsløsninger som kommer til 
erstatning for den direkte kontakten (face-to-face).  At det vil være behov for 
forskning på tematikken er åpenbart, både når det gjelder hvilke grupper som 
bruker de forskjellige løsningene, mulige implikasjoner og konsekvenser for 
brukere, for tjenesteyterne og dermed indirekte for profesjonsutdanningene, og 
videre for ressursbruk og tjenesteutforming. Ikke minst er det behov for forskning 
om hvilke muligheter bruk av IKT-baserte løsninger kan bety for selve utøvelsen av 
sosialt arbeid, for kvalitet og tilgjengelig i tjenestene.  Forskning, gjerne mer 
aksjonsorientert forskning, på hvordan IKT-baserte eller – støttete tjenester best 
kan utformes og implementeres i ulike sammenhenger er også relevant. Selv om 
bruk av IKT selvsagt ikke er fraværende i sosialt arbeid, ligger en på dette området 
etter andre velferdstjenester som helse og omsorg og utdanning. Det er et felt som 
både er uutforsket og underutviklet, og det er, så vidt vi kjenner til, ingen andre 
miljøer i Norge som forsker på dette spesielt. Ved å bygge videre på den 
kompetansen instituttene hver for seg allerede har på egne fagfelt, og å utnytte 
nærheten mellom dem, kan vi være i forkant på dette området. Sett i lys av 
behovet for forskning på området, bør det legges mer enn én stipendiatstilling til 
dette området. I tillegg og selvsagt også i forbindelse med dette, kan det være 
aktuelt å prioritere en stipendiatstilling til forskning på profesjonsetiske 
problemstillinger. Pronett og Senter for e-helse, hvori hhv. ISS og IIS er sentrale, 
har allerede arrangert et felles seminar om teknologi og velferdstjenester (17. 
januar 2014), og planlegger et nytt seminar i mai.  
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2. Helseprofesjonelle i koordinatorfunksjoner, styringsfunksjoner og nettverk 
På dette området handler det om stipendiater som vil tilsettes ved Institutt for 
statsvitenskap (ISL) for arbeid med problemstillinger i tilknytning til 
Samhandlingsreformen. Den faglige tilknytningen vil være i forskergruppen om 
Styring og ledelse i offentlig sektor, men arbeidet vil utføre i tett samarbeid med 
helsefaglige miljøer ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
Samhandlingsreformen forutsetter et større kommunalt ansvar for helsetjenester 
enn før, herunder forebygging og aktivt folkehelsearbeid. Som følge av ny 
helselovgivning har de fleste kommuner i samarbeid med de statlige 
helseforetakene opprettet koordinerende samarbeidsutvalg under hele 
opptaksområde til sykehuset, som "Overordnede strategiske samarbeidsutvalg", 
på kommuneregionnivå i "interkommunale samarbeidsutvalg", og "i kliniske fag-
team" i pasientnær virksomhet mellom kommunehelsetjeneste og 
sykehusavdelinger. I disse nettverkene finner vi en rekke nye stillinger under 
betegnelser som "samhandlingskoordinator", folkehelsekoordinator", 
"pasientkoordinator", "samhandlingssjefer" i sykehus og kommuner, der 
helseprofesjonelle inngår i nye typer nettverkspregede lederstillinger og roller. Det 
eksisterer lite empirisk forskning om helseprofesjonelle i koordinerende ledelse- 
og nettverksroller. Her er behovet for kunnskapsoppbygging stort, så vel innen 
statsvitenskap og ledelsesforskning som innen helsetjenesteforskning. En ønsker å 
opprette stipendiatstillinger for økt satsing på forskning om dette, der en i 
samarbeid med Senter for omsorgsforskning Sør og Fakultet for Helse og Idrett, 
sikter mot felles kunnskapsoppbygging. Ved siden av den formelle tilknytningen til 
Institutt for statsvitenskap for eventuelle stipendiater, ser en for seg en "crossover 
ressursgruppe" fra ISL og Senter for omsorgsforskning Sør, og Fakultet for Helse og 
idrettsvitenskap, som tilsammen kan utgjøre den nødvendige statsvitenskapelige 
og helsefaglige kompetansen med veiledningsansvar for phd-stipendiaten. 
Følgende personer er aktuelle og stiller seg til rådighet for ressursgruppen: Tor Ivar 
Karlsen, universitetslektor, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, (statsviter og 
sykepleier, Phd, disputerer våren 2014), Dag Olaf Torjesen (Phd, førsteamanuensis, 
ISL), Gro Kvåle (Phd, førsteamanuensis, ISL), Charlotte Kiland, (universitetslektor, 
Phd-student, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring). 
 
Sigbjørn Sødal 
dekan 
 

Handelshøyskolen 
ved UiA 

Fakultetet er i mail fra Ø. Nystøl (19.02.2014) bedt om å svare på følgende 
spørsmål: Gitt at fakultetet får 1-3 stipendiatstillinger innenfor profesjonsfag, på 
hvilke ”fagområder/ forskningsgrupper” vil fakultetet anvende disse strategisk?  
 
Fakultetet ønsker å bruke slike stillinger på tre områder (i prioritert rekkefølge): 
 

1. Styring og ledelse i skolen. 
2. Regionale innovasjonsstrategier. 
3. Velferdsrett. 

 
1. Styring og ledelse i skolen 
Forslaget her er en stipendiatstilling i skjæringspunktet mellom pedagogikk, 
ledelse og økonomistyring. Bakgrunn for dette er at hele skolesektoren, og dermed 
også enkeltskoler, i de senere år har erfart en vridning fra detaljstyring av 
ressursbruk og innholdet i undervisningen (inputstyring) til rammestyring og fokus 
på hva som oppnås (outputstyring). Kunnskapsløftet, rammebudsjettering, 

Side�26



bortfallet av klassedelingsreglene og innføring av nasjonale prøver mv. er 
eksempler på dette. Endringene har gitt den enkelte rektor større frihet, men også 
større ansvar forhvordan ressursene best kan utnyttes. Det er grunn til å tro at 
denne friheten har ført til ulike lokale valg og prioriteringer med potensielt ulike 
konsekvenser for oppnåelsen av skolens målsetninger. Det reiser flere interessante 
problemstillinger for forskning i skjæringspunktet mellom pedagogikk, 
organisasjon og ledelse og økonomisk styring. Det gjelder blant annet hvordan 
disse endringene har påvirket rektors rolle og oppgaver, samt hvilke krav som 
stilles til rektor, inklusiv krav til utdanning og erfaring. Andre sentrale spørsmål 
handler om hva som påvirker rektor valg og prioriteringer mht. hvordan elever, 
ansatte og undervisningen organiseres, hvordan rektor utøver ledelse og styring, 
hvordan dette påvirker læringsarbeidet eller undervisningen, og konsekvenser for 
enkeltelever og elevgrupper. 
 
Doktorgradsstipendiaten vil bli tilknyttet en forskningsgruppe i økonomisk styring 
ved Handelshøyskolen, og inngå i et samlet fagmiljø som også står for mye av 
undervisningen i den største mastergradsspesialiseringen ved Handelshøyskolen. 
Førsteamanuensis Liv Bente Friestad ved Institutt for økonomi har sin doktorgrad 
på økonomisk styring i den norske skolen, og i tillegg lang erfaring med både 
forsknings- og utredningsarbeid i denne sektoren, blir en spesielt sentral fagperson 
fra det økonomisk-administrative miljøet, men flere andre forskere med annen 
kompetanse på økonomistyringsfeltet, vil bli involert. Det tas også sikte på et nært 
samarbeid med fagmiljøet i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, 
blant annet gjennom etablering av et tverrfaglig veilederteam. 
 
2. Regionale innovasjonsstrategier 
Den aktuelle stipendiatstillingen vil bli knyttet til Senter for regionale 
innovasjonsstrategier (RIS) ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Senteret 
arbeider med regional innovasjonsstrategier både knyttet til offentlig styring og til 
utvikling i næringslivet. Senteret har et nært samarbeid med fylkeskommunene på 
Agder og deres arbeid med Regionplan 2020. Stillingen vil i særlig grad knyttes opp 
mot prosjekt som ser på faktorer som påvirker utviklingen i regioner med et 
tradisjonelt næringsliv i overgangen til en mer kunnskapsdrevet økonomi. Regional 
innovasjon og styring kan i denne sammenheng sees på som et nytt profesjonsfelt. 
Aktuelle forskningstema vil kunne være både sosio-økonomiske forhold som 
påvirker utviklingen og governance/styringsmessige forhold knyttet til utvikling av 
regionale strategier. Prosjektet vil også se på hvordan regionale 
kunnskapsinstitusjoner på en best mulig måte kan bidra til vekst i det regionale 
næringslivet. Prosjektet skal bidra til å nyansere og videreutvikle gjeldende 
forståelse av teorier på dette feltet. Prosjektarbeidet vil være nær knyttet til 
Regionplan 2020-arbeidet på Agder. 
 
3. Velferdsrett 
Det juridiske fagmiljøet ved Handelshøyskolen er under oppbygging i etterkant av 
at det ble etablert et bachelorstudium i rettsvitenskap i 2011. Etterhvert tar man 
sikte på å etablere studier også på høyere nivå.  Det er et stort behov for slike 
studier både på lavere og høyere nivå, og rettsvitenskap er ett av 
satsningsområdene til universitetet. Dagens forskningsmiljø er imidlertid lite og 
sårbart, mye grunnet begrenset tilgang på jurister med forskerkompetanse på 
landsbasis. For å lykkes i oppbyggingen av forskningsmiljøet ved UiA, er en derfor 
avhengig av å rekruttere dyktige mennersker utenfra samtidig som en utvikler 
kompentansen i det eksisterende fagmiljøet. Dette krever samarbeid med både 
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interne og eksterne aktører.  I tre søknadsrunder de siste tre årene har det vist seg 
vanskelig å få søkere med førstekompetanse. Dette øker behovet ytterligere for å 
rekruttere stipendiater som del av en langsiktig strategi. 
 
I sammenheng med de stillingene som nå skal besettes, vil det være spesielt 
interessant å få på en stipendiatstilling konkretisert til velferdsrett, med direkte 
link til sosionomutdanningen og i samarbeid med annen profesjonsforskning ved 
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (ISS). Jussmiljøet ved UiA har i alle år levert 
undervisning til sosionom- og velferdsutdanningene på Institutt for sosiologi og 
sosialt arbeid, i tillegg til at det har vært samarbeidet med dette instituttet på 
prosjektbasis i ulike sammenhenger. 
 
Velferdsrett er ett av emnene som inngår i bachelorprogrammet i rettsvitenskap. 
Det omfatter emner som sosialrett, barnevernrett, helserett og 
trygderett.  Velferdsrett er en etablert disiplin på de juridiske fakultetene i Bergen 
og Oslo, og med relativt sterke miljøer på andre læresteder der det drives 
profesjonsutdanning. Det er imidlertid et stort behov for flere jurister med 
forskerkompetanse i faget. 
 
Det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid med Universitetet i Bergen for å 
understøtte oppbyggingen av det juridiske fagmiljøet ved UiA. Avtalen omfatter 
bl.a. tiltak for å styrke forskningskompetansen. Dette kan for eksempel skje 
gjennom særskilt tilrettelegging for at jurister fra UiA-miljøet gis opptak til phd-
programmet ved UiB, men også ved tilsetting av stipendiater ved UiA som blir tatt 
opp på doktorgradsprogrammet i Bergen. Ved å la én av de planlagte 
stipendiatstillingene knyttes til rettsvitenskap, vil man være nærmere en 
oppfyllelse av intensjonene bak avtalen med UiB. Det kan være aktuelle søkere til 
en slik stilling både innenfor dagens juridiske fagmiljø ved UiA eller i randsonen til 
dette fagmiljøet. Stillingen vil bli knyttet til Institutt for rettsvitenskap, med 
forventet opptak til Phd-studiet ved Juridisk fakultet ved UiB, og med veiledere fra 
både UiA og UiB. 
 
Sigbjørn Sødal 
dekan 
 

Avdeling for 
lærerutdanning 
 

To behov fra LU-siden når det gjelder stipendiatstillingene: 
 
1. Uten å ta stiling til fakultet, vil jeg gjerne bringe inn et viktig aspekt som gjelder 
den nye 5-årige lektorutdanningen. I forskriften understrekes integrasjon mellom 
fag, fagdidaktikk og praksis, -  og forskningsbasert undervisning. Når det gjelder 
den disiplinære siden av fagene, står UiA ganske støtt. Mer problematisk er det når 
det gjelder fagdidaktikken. Slik det fungerer  på PPU i dag, blir lærerne i 
fagdidaktikk gjerne leid inn fra videregående skole. Disse har ofte liten tilknytning 
til forskningsfeltet og er mer å regne som bindeledd mellom universitetet og 
praksis. Dersom vi skal konkurrere med lektorutdanningene på de eldre 
universitetene, er det viktig at vi bygger opp en stamme av forskningskyndige 
fagdidaktikere. 
 
Jeg foreslår derfor at minst en av stillingene settes av til fagdidaktikk innenfor et av 
skolefagene. det er ikke sikkert fakultetene har tenkt på dette, men det bør de! 
 
2. I strategien for kompetanseheving i barnehagen er det et mål om at 

Side�28



barnehagelærere skal kunne utvide utdanningen med master og ph.d. Fakultet for 
økonomi og samfunnsfag har utviklet en meget god styrerutdanning for 
barnehagelærere, samt et  ledelsestilbud på masternivå. Det hadde vært en god 
ide å knytte en stipendiatstilling til dette feltet.(For øvrig har UiN nå fått sin første 
nærings- ph.d på barnehagefeltet.) 
 
Birte Simonsen 
dekan 
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Hva saken gjelder 
Styret ved UiA fattet ved behandlingen av S-sak 86/11 i junimøtet 2011 vedtak om å iverksette 

et institusjonelt forankret samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Telemark (HiT) med varighet 

inntil tre år under ledelse av et felles prosjektstyre. Styret oppnevnte UiAs medlemmer i 

prosjektstyret og fastsatte endelig mandat i septembermøte (S-sak 111/11). 

 

Prosjektstyret la fram en delrapport i mai 2013 som ble styrebehandlet i junimøtet (S-sak 48/13). 

Styret fattet vedtak om at siste året i prosjektperioden at siste året av prosjektperioden brukes til 

en grundig utredning med vekt på hovedalternativene a) institusjonelt faglig og administrativt 

samarbeid og b) fusjon mellom UiA og HiT.  Styret ba videre i septembermøtet (S-sak 65/13) 

om at innenfor fagområdene Teknologi og ingeniørutdanning, Helse, omsorg og samhandling, 

Kunst- og kulturfag og Bærekraft, miljø og klima utreder muligheter for felles strategisk satsing 

for UiA og HiT. 

 

Prosjektstyret har nå avlagt sluttrapport. Den følger vedlagt. Ut fra styrets drøftinger i 

februarmøte legger universitetsdirektøren til grunn at styret ønsker å sende sluttrapporten på en 

bred høring, og har ut fra dette utarbeidet et forslag til høringsbrev og en liste over 

høringsinstanser. Høringsbrev og liste over nasjonale høringsinstanser er koordinert med HiT. 

Høringsinstanser i Telemark vedtas av styret ved HiT. Høringsfrist er i høringsbrevet foreslått 

satt til 23. mai. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret tar Prosjektstyrets sluttrapport fra fellesprosjekt med HiT til foreløpig orientering. Styret 

ber om at sluttrapporten sendes på høring med oversendelsesbrev og liste over høringsinstanser 

som foreslått i saksunderlaget. 

 

 

 

Tor A. Aagedal  

 

Vedlegg 

1 Sluttrapport fra fellesprosjekt HiT/UiA datert 04.04.2014 

2 Utkast til høringsbrev 

3 Forslag til høringsinstanser (eksklusiv hjemmhørende i 

Telemark) 
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Oppgaven 
Fellesprosjektet mellom HiT og UiA skal overordnet gi et grunnlag for å vurdere om 

samfunnsoppdraget de to institusjonene har felles kan utføres bedre som én institusjon enn hver for 

seg. I tillegg skal det utredes et alternativ hvor de to institusjonene fortsetter som selvstendige 

institusjoner, men inngår et institusjonelt forankret samarbeid på utvalgte områder. 

Et nytt universitet i Agder og Telemark bør bygge videre på de to institusjonenes ambisjoner knyttet 

til utdanning, forskning og samfunnsinteraksjon.  Dette innebærer bl.a. å være profesjonsrettet, 

samfunnsnært og tverrfaglig, og gjennom det bidra til å bygge en fremtidig sterk kunnskapsregion. 

Skal et nytt universitet lykkes må en møte den økende konkurranse på en rekke områder med større 

robusthet og bærekraft i fag- og forskningsmiljøene enn de to institusjonene kan hver for seg. Et 

samlet universitet bør kunne tilby kvalitativt bedre og flere studieprogrammer, som bidrar til å sikre 

god studentrekruttering til både campusbaserte og nettbaserte studier. Et samlet universitet, med 

flere kraftfulle fagmiljøer enn institusjonene vil evne å utvikle hver for seg, bør også bli i bedre i stand 

til å rekruttere de beste fagkrefter og nå fram i konkurransen om eksterne finansieringsmidler 

nasjonalt og internasjonalt. Et slikt universitet bør stå bedre rustet til å hevde seg internasjonalt på 

utvalgte områder. 

Et nytt universitet må utvikle en organisasjonsmodell kjennetegnet av nærhet til studenter, ansatte, 

og nærings- og samfunnsliv i hele regionen. Et samlet universitet må bli bedre i stand til å bidra til en 

god og kunnskapsbasert utvikling i Agder og Telemark, og må bidra sterkere til innovasjon og økt 

verdiskapning enn de to institusjonene vil evne hver for seg. Et nytt universitet må ha med seg 

kompetansen og erfaringene de to institusjonene har med bruk og utvikling av digital teknologi. 

Dette vil i utstrakt grad måtte ligge til grunn i undervisning og forskning, i kommunikasjon, formidling 

og tjenesteyting for en ny institusjon. På dette området bør ambisjonen være å bli ledende nasjonalt 

og markere seg internasjonalt.  

Et universitet skal være en utviklingskraft for samfunnet, for næringsliv og kultur, for lokalsamfunn 

og det internasjonale samfunnet. De store utfordringene i forhold til klima og miljø, og utvikling av 

bærekraftige og verdiorienterte samfunn, vil måtte prege en ny institusjon som skal være en kritisk, 

kunnskapsbasert utviklingskraft og en kritisk samfunnsaktør. 
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1. Innledning og bakgrunn 
Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) har siden 2010 arbeidet sammen i et felles 

utredningsprosjekt som ser på spørsmålet om et nærmere samarbeid og eventuelt en sammenslåing 

av de to institusjonene.  

Bakgrunnen for at de to institusjonene ønsket å utrede problemstillingen kan kort beskrives i disse 

hovedpunktene: 

 Agder og Telemark er hver for seg små regioner i den nasjonale sammenhengen. Et sterkt 

universitet vil kunne trenge et sterkere befolkningsmessig grunnlag for en god utvikling. Agder 

og Telemark sammen kan være en slik region. 

 I en framtidig mer krevende konkurranse om studenter, gode fagfolk og ressurser kan et større 

og faglig bredere universitet være mer robust. 

 En styrking av studenttilgangen fra regionen vil kunne gi et bedre grunnlag for mer spissede 

studier på master- og ph.d.-nivå. 

 Forskningsmiljøene vil kunne styrkes ved et nærmere samarbeid eller ved en samling i ett 

universitet. 

 Institusjonenes oppgaver som regional kraft i utviklingen av næring og samfunn vil kunne styrkes 

ved en faglig og kulturell større og mer mangfoldig institusjon. 

En første rapport fra prosjektet ble lagt fram i april 20111. Styrene for HiT og UiA gjorde på grunnlag 

av bl.a. denne rapporten vedtak2 om å videreføre prosessen mellom de to institusjonene ved å sette 

i gang et prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak 

av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta 

stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. De to institusjonsstyrene la vekt på at 

fellesprosjektet skulle bidra til å  

 videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og Telemark, 

 styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og 

 understøtte begge institusjonenes konkurransekraft. 

Det ble oppnevnt et felles prosjektstyre med representanter fra hvert av de to institusjonenes 

styrer, fra sentrale virksomhetsområder ved institusjonene og for studentene3.  

Fellesprosjektet tok initiativ til oppstart av et stort antall felles forsknings- og utviklingsprosjekter 

både av faglig og administrativ karakter, med deltakelse fra begge institusjonene. I mai 2013 la 

prosjektstyret fram en delrapport som var ment å gi styrene for HiT og UiA grunnlag for å angi 

retning og form for videre arbeid med spørsmålet om fusjon eller nærmere samarbeid4. De to 

institusjonsstyrene vedtok i juni 20135 at siste året av prosjektperioden skulle brukes til en grundig 

utredning med vekt på hovedalternativene a) institusjonelt faglig og administrativt samarbeid og b) 

                                                           
1
 HiT/UiA (2011) 

2
 Styret for HiT 16.6.2011 (S-sak 69/11) og styret for UiA 22.6.2011 (S-sak 86/11). Styrevedtakene er gjengitt i 

utrykte vedlegg. 
3
 Mandat for og sammensetting av prosjektstyret er gjengitt i utrykte vedlegg. 

4
 HiT/UiA (2013) 

5
 Styret for HiT 13.6.2013 (S-sak 43/13) og styret for UiA s.d. (S-sak 48/13). Styrevedtakene er gjengitt i utrykte 

vedlegg. 
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fusjon mellom UiA og HiT. Styrene ba om at utredningen identifiserer mulighetsrom for utvikling og 

styrking av rollen som regionalt kraftsenter innenfor utdanning, forskning og regional utvikling, og at 

det pekes på et mindre antall områder hvor UiA og HiT har et godt utgangspunkt for å utvikle en 

felles satsing.  

Det ble også vedtatt å fortsette de faglige og administrative samarbeidsprosjektene. 

I sine septembermøter i 20136 vedtok de to institusjonsstyrene at Teknologi og ingeniørutdanning, 

Helse, omsorg og samhandling, Kunst- og kulturfag og Bærekraft, miljø og klima skulle pekes på som 

viktige områder hvor en særskilt utreder muligheter for felles strategisk satsing for UiA og HiT. 

Prosjektstyret oppnevnte i sitt novembermøte7 en arbeidsgruppe som ble bedt om å utarbeide en 

innspillsrapport knyttet til bl.a. organisering av en fusjonert institusjon og et institusjonelt samarbeid.  

Sluttrapportens organisering 

Prosjektstyret vil framheve at alle de tre rapportene, Ett av to? fra april 2011, Fusjon eller samarbeid 

fra mai 2013 og denne sluttrapporten må ses i sammenheng. Sluttrapporten henviser fra tidligere 

rapporter, også fra innspillsrapporten Ett eller to? fra februar 2014, men forsøker i liten grad å gjenta 

argumentasjon og forutsetninger som er lagt i de tidligere rapportene. 

Sluttrapporten innledes (kapittel 3) med en kort beskrivelse av utviklingstrekk i universitets- og 

høyskolesektoren, med vekt på den institusjonsmessige og politiske utviklingen i Norge, men med 

korte omtaler av trekk internasjonalt. Utviklingen i sektoren ble behandlet i rapporten Ett av to?8, slik 

at hovedvekten i denne delen legges på utviklingstrekk de siste årene. 

Kapittel 4 gir et bilde av UiAs og HiTs posisjoner i (først og fremst) det nasjonale 

institusjonslandskapet, og begrunner hvorfor det er grunn til å se på organiseringen av institusjonene 

for høyere utdanning og forskning i Agder og Telemark. I lys av dette beskrives noen muligheter for 

de to institusjonene til å utvikle seg i kvalitetsmessig og størrelsesmessig betydning på noen 

områder. 

Kapittel 5 er en rapportering fra de faglige og administrative samarbeidsprosjektene HiT og UiA siden 

våren 2012 sammen har gitt tilskudd til. 

Kapittel 6 vurderer et nærmere institusjonalisert samarbeid.  

Kapittel 7 ser på hvilke områder HiT og UiA kan ha ambisjoner om å utvikle faglige synergier av en 

fusjon. Fire arbeidsgrupper har sett på hver sine konkrete faglige områder, og peker på mulighetene 

for hvordan HiT og UiA sammen kan utvikle disse områdene, og på den måten profilere et nært 

samarbeid mellom de to institusjonene, eller en ny, samlet institusjon.  

Kapittel 8 vurderer fusjonsalternativet. Det beskrives en mulig organisasjonsmodell. Rapporten peker 

på muligheter et fusjonert universitet gir, og peker på mulige fusjonskostnader og utfordringer en 

kan stå overfor ved en sammenslåing av de to institusjonene.  

                                                           
6
 Styret for HiT 20.9.2013 (S-sak 58/13) og styret for UiA 11.9.2013 (S-sak 65/13). Styrevedtakene er gjengitt i 

vedlegg. 
7
 7.11.2013 (PS-sak 28/13). 

8
 HiT/UiA (2011) 
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Kapittel 9 samler argumentasjonen for og imot begge alternativene uten at prosjektstyret tar stilling 

til validiteten i de enkelte argumenter som omtales.  

I et avsluttende kapittel oppsummerer prosjektstyret kort rapportene fra samarbeidsprosessen. 
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2. Sammendrag 

Utviklingstrekk i uh-sektoren 

Utviklingen av sektoren for høyere utdanning og forskning, både internasjonalt og nasjonalt, er 

preget av to viktige trekk: En utvidelse av institusjonenes samfunnsoppdrag, der forskningens og 

utdanningenes nytteverdi for næringsliv og samfunn sterkere understrekes, og en skjerping av 

konkurransen om studenter, vitenskapelig tilsatte, forskningsmidler og offentlig og privat 

finansiering. 

I Norge ser det ut til at den offentlige finansieringen av institusjonene står sterkt, men også her 

opplever universitetene og høyskolene konkurranse om finansieringen. Større andeler av 

institusjonenes budsjettrammer er knyttet opp mot konkurransefaktorer. Solbergregjeringen sier i 

sin regjeringserklæring at den resultatbaserte andelen av institusjonenes budsjetter skal økes. 

Uh-sektoren, og samfunnet ellers, preges av en rask utvikling av digitale kommunikasjons- og 

tjenestesystemer. Det påvirker undervisningsformer, forskningsaktivitet og intern og ekstern 

formidling og kommunikasjon. Men det påvirker også prioriteringer. Oppbygging og utvikling av gode 

digitale kommunikasjons- og tjenesteformer er kostbart, men kan være kostnadseffektive i drift. 

Endringer i konkurransesituasjonen, utvikling av samfunnsoppdraget og nye rammebetingelser 

teknologisk og økonomisk påvirker også institusjonsstrukturene i uh-sektoren, internasjonalt og i 

Norge. Endringer i virksomhetenes rammebetingelser følges opp av styringssignaler fra uh-

institusjonens eiere, departement, regjering og Storting. HiT og UiA møter nye betingelser og 

forventninger, og må vurdere om institusjonene kan styrke sine posisjoner og oppdraget som skal 

ivaretas på en bedre måte sammen enn hver for seg (eller i andre allianser). 

Prosjektstyret antar det vil skje strukturelle endringer i uh-landskapet i Norge de nærmeste årene. 

Solberg-regjeringen har varslet at det er sannsynlig. Flere fusjoner har skjedd etter initiativ fra 

institusjonene selv. HiT og UiA kan neppe bli upåvirket av disse strukturendringene. 

Faglige og administrative fellesprosjekter 

Fellesprosjektet har tatt initiativ til støtte til en rekke samarbeidsprosjekter mellom HiT og UiA, både 

administrative og faglige utviklingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre samarbeidstiltak. Samlet 

er det gitt tilsagn om 8,2 mill. kr. i slik prosjektstøtte for perioden 2012 – 2014. Størst andel av 

støttetilsagn er gått til prosjekter innenfor teknologi og ingeniørfag. 

Samlet sett må erfaringene fra samarbeidsprosjektene sies å være gode. Mange av prosjektene har, i 

tillegg til selve erfaringen med samarbeidet, ført til vitenskapelige publiseringer. Flere ventes å 

publisere i nær framtid. Nye studieopplegg er utviklet på flere fagområder. Det er utviklet nye og mer 

effektive opplegg for tjenestefunksjoner i de administrative støttetjenestene. Hovedbildet er positivt, 

og det er etablert gode faglige samarbeidsrelasjoner på mange områder. 

Institusjonelt samarbeid 

Et institusjonssamarbeid mellom HiT og UiA må være forpliktende, og ha klare formål, men må 

allikevel ikke komme i veien for andre samarbeidsavtaler, på særlige områder eller institusjonelt. Det 

ligger som et premiss for framtidig samarbeid at et slikt samarbeid ikke kan bli til hinder for at HiT 

kan søke sammen med andre institusjoner, bl.a. for å oppnå universitetsstatus. 
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Et institusjonssamarbeid vil kunne oppløses, og vil derfor være mindre langsiktig i sin form enn en 

fusjon. 

Et strategisk institusjonssamarbeid bør allikevel være fast organisert, med definerte ansvarsområder, 

med klare økonomiske rammevilkår og et overordnet styringsorgan som fungerer på 

delegasjonsfullmakter fra institusjonsstyrene. Prosjektstyret foreslår at et slikt institusjonssamarbeid 

kan få betegnelsen Universitetssamarbeid Sør (USS). 

Innholdet i institusjonssamarbeidet foreslås knyttet til samarbeid om studieporteføljen og 

undervisningssamarbeid, noen områder for felles FoU-satsing, etter- og videreutdanning, 

administrativt samarbeid og lederutvikling/ kollegialt samarbeid. Som faglige samarbeidsområder 

med gode muligheter for gjensidig utbytte nevnes spesielt kunst- og kulturfag, teknologi og 

naturvitenskap/ miljø. Også Rådet for samarbeid med arbeidslivet bør inngå i USS-samarbeidet. 

Fusjonsalternativet 

Prosjektstyret beskriver en faglig og administrativ organisering av et eventuelt fusjonert HiT/UiA-

universitet på et relativt overordnet nivå, på institusjons- og fakultetsnivået. Prosjektstyret foreslår at 

HiT/UiA-universitetet organiseres etter en fakultetsmodell, med seks fakulteter. Det foreslås også en 

matriseorganisering av sentrale og strategiske virksomhetsområder, med faglig forankring i miljøene 

på fakultetene. Den foreslåtte organiseringen må ses på som en "inngangsorganisering" av 

universitetet. Universitetsstyret vil etter sine fullmakter kunne endre den interne organiseringen av 

institusjonen. Beskrivelsen av en slik "inngangsorganisasjon" vil allikevel være viktig som grunnlag for 

å kunne ta stilling til spørsmålet om samarbeid eller fusjon mellom HiT og UiA. 

Som en mer overordnet faglig fellesnevner for et fusjonert HiT/UiA har prosjektstyret festet seg ved 

bærekraft og de globale miljøutfordringene. Dette vil gjenspeile seg i forskningen. Alle studenter bør 

få en basiskunnskap om og en fellesforståelse av hvordan feltet kan integreres i eget fagstudium. Det 

bør også være et overgripende mål å sikre en sterk kultur med basiskunnskaper om bruk av digitale 

verktøy i egen læring, kildekritikk, formidling og kunnskap om innovasjon og entreprenørskap bør 

vurderes som faglig fellesnevner på tvers av fagområder og studier. 

På utdanningsområdet peker lærerutdanningene og læring/ skole seg ut som et profilområde for 

universitetet. Prosjektstyret ser at det kan utvikles faglige synergier på disse fagområdene. Et samlet 

universitet bør kunne innta nasjonale posisjoner, med ledende fagmiljøer innenfor disse 

utdanningene. Dette forutsetter en forsterket satsing på forskning, forskerutdanning og 

profesjonskunnskap knyttet til lærerutdanningene. En matriseorganisering av lærerutdanningene vil 

sikre tilknytning, ansvar og eierforhold til disse sentrale utdanningene til de fleste fagmiljøene i 

universitetet. 

Også kunstfag, estetiske fag og kulturfag framstår som et studie- og fagområde der HiT/UiA vil kunne 

utvikle faglige synergier og få en nasjonal ledende posisjon.  

Innen ingeniørutdanning og teknologi har HiT og UiA i stor grad komplementære fagmiljøer, som gir 

et godt grunnlag for å utvikle internasjonale sterke fagmiljøer i tett samarbeid med teknisk-industriell 

næringsliv i regionen og Sør-Norge for øvrig. Ambisjonen bør ikke være å utvikle like stor faglig 

bredde som NTNU, men på utvalgte fagområder framstå som en minst like attraktiv partner for 
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næringsliv, med god studentrekruttering. Det bør arbeides målrettet for å oppnå status som 

nasjonale sentre som SFF, SFI og andre nasjonale faglige senterordninger. 

Helse- og sosialfag og økonomi og administrasjonsfag vil også bli store utdannings- og FoU-områder 

for universitetet, med fagområder som er nasjonalt ledende. 

Prosjektstyret foreslår at det eventuelt fusjonerte universitetet får navnet Sørnorsk universitet. 

Det bør etableres et fusjonsstyre tidlig i fusjonsprosessen, med ekstern styreleder og eksterne 

representanter oppnevnt av departementet, og interne representanter valgt av ansatte og studenter 

ved HiT og UiA. 

Det legges til grunn at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i studiestedstrukturen i forbindelse med 

en eventuell sammenslåing. Men det foreslås at Bø, Notodden og Rauland organiseres som én enhet, 

Campus Midt-Telemark. Kristiansand foreslås som det fusjonerte universitetets hovedcampus.  

Det foreslås at det nye universitetet får åremålstilsatt rektor, prorektor og tre viserektorer (studier, 

lærerutdanning og forskning). Universitetets ledergruppe vil bestå av 13 personer (rektoratet, seks 

dekaner og universitetsdirektør og assisterende univ.direktør). Det foreslås at rektor, 2 viserektorer, 

3 dekaner og univ.direktøren får hovedkontor i Kristiansand. 1 dekan får hovedkontor i Grimstad. 

Prorektor, 1 dekan og assisterende univ.direktør får hovedkontor i Grenland (Porsgrunn). 1 dekan får 

hovedkontor i Midt-Telemark (Bø/Notodden). 1 viserektor bør få hovedkontor i Telemark, uten at det 

nå sies noe om dette bør være i Grenland eller Midt-Telemark.  

Administrasjonen foreslås gjennomgående i hele organisasjonen. Fakultets- og 

instituttadministrasjon og administrasjon på de ulike tjenesteområdene vil være deler av den felles 

universitetsadministrasjonen, under ledelse av universitetsdirektøren. 

Det vil alltid knytte seg kostnader til omorganiseringer og institusjonsendringer. Fusjonskostnadene 

vil være materielle og ikke-materielle kostnader i en avgrenset periode. Disse kostnadene må avveies 

mot de mer langsiktige gevinstene en kan forvente fra en fusjon. 

Fusjonskostnader knyttes til byggingen av en ny, felles kultur og organisasjon, til investeringer i 

infrastruktur, til den oppmerksomheten som vil kreves for å møte intern motstand mot fusjonen og 

omorganiseringene, til den utryggheten og stressopplevelsen mange ansatte vil føle ved 

organisasjonsendringene, og til andre faktorer som kan kreve ressurser og oppmerksomhet som kan 

ta fokus bort fra primæroppgavene for universitetet. 

Det vil være en forutsetning ved en fusjon at ingen ansatte skal måtte flytte bosted som følge av 

omorganiseringen. Men noen, ikke minst administrativt ansatte og ledere, må forvente nye 

arbeidsoppgaver for at ønskede effektiviseringsgevinster skal kunne tas ut ved en sammenslåing. 

All omstilling vil selvsagt skje i forhold til Hovedavtalen og omstillingsavtaler som inngås mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakerpartene ved UiA og HiT. 

En eventuell fusjon vil bli endelig vedtatt ved en kongelig resolusjon i statsråd. Prosjektstyret mener 

en kgl.res. om sammenslåing av HiT og UiA bør ha tre punkter: 

1. tidspunkt for sammenslåingen, 

Side�41



 

12 
 

2. navn på det fusjonerte universitetet, og 

3. at universitetet skal ha virksomhet i alle tre fylkene. 

Vurderinger og argumentasjon.  

Prosjektstyret oppsummerer argumentasjon for og mot en fusjon som et forsøk på å samle viktige 

vurderinger som bør avveies mot hverandre. De enkelte medlemmene i prosjektstyret kan vurdere 

verdien og viktigheten av de ulike argumentene ulikt. Prosjektstyret mener allikevel det er riktig i en 

sluttrapport, og et høringsdokument, å bringe fram vurderingene som er gjort, også uten selv å gi 

uttrykk for hvor avgjørende de enkelte synspunktene kan være. 

Prosjektstyret ser på vurderinger av en sammenslåing i lys av nasjonale politiske signaler og de 

gjennomførte og eventuelle forventede strukturelle endringene som skjer nasjonalt i uh-sektoren. 

Endrede rammevilkår, konkurransen i sektoren og den sterke utviklingen i bruk av digitale verktøy i 

sektoren får betydning for institusjonene og institusjonsstrukturen. Muligheter og utfordringer i 

forhold til studier, læringsmiljø og studenter ved en fusjon gis pro- og contra-argumentasjon. Det 

samme gjelder forhold knyttet til fagmiljøene. 

Institusjonenes oppdrag overfor og forhold til region og landsdel vil påvirkes av en eventuell fusjon.  

Forhold som medbestemmelse, demokratifølelse, identitet og institusjonsbygging er stikkord for 

viktighet av kulturbyggingen i organisasjoner som universiteter. Sider ved denne kulturutviklingen 

trekkes fram. Det gjør også selve fusjonsprosessen, knyttet til den interne motstanden en kan se 

overfor en sammenslåing av de to institusjonene, både ved HiT og UiA. 

Ressursene til virksomheten står selvsagt sentralt i diskusjonen om institusjonsorganisering. Det 

gjelder både de samlede ressursrammene og den interne fordelingen av ressursene. En større 

institusjon, med større budsjetter, vil kunne oppnå bedre handlingsrom ved effektivisering og 

sentralisering/samling av oppgaveutførelse, men vil også kunne oppleve at ressurser må brukes på 

områder der det tidligere ikke har vært behov. 

Prosjektstyret s oppsummering 

Prosjektstyret gir ingen samlet anbefaling til de to institusjonsstyrene om å vedta eller ikke vedta en 

sammenslåing eller et nærmere samarbeid mellom de to institusjonene. Ulike forhold kan tillegges 

ulik vekt og verdi.  Prosjektstyret vil tilrå at det nå tas en avgjørelse om HiT og UiA skal gå sammen til 

ett universitet i løpet av de nærmeste årene, eller fortsette et nært samarbeid på noen områder.   

Uansett utfall av institusjonsstyrenes vurdering av fusjonsspørsmålet, mener prosjektstyret at det 

treårige fellesprosjektet mellom UiA og HiT har vært viktig for de to institusjonenes strategiske 

arbeid, for målsettingsdebatten innad i institusjonene og mellom institusjonene. Diskusjoner fører til 

avklaring av egne visjoner, målsettinger og ambisjoner. Flere av fagmiljøene er det kommet i gang 

med felles faglige utviklingsprosjekter og forskning som vil bety mye for utviklingen ved begge 

institusjonene, om denne prosessen ender i en sammenslåing av HiT og UiA eller ikke. 
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3. Utviklingstrekk innen uh-sektoren  

3.1. Utvikling av institusjonsstruktur 
Utredningen Ett av to?9 gir en beskrivelse av utviklingstrekk innen høyere utdanning i Norge og 

internasjonalt, vesentlig basert på et notat som fellesprosjektet HiT/UiA ba Svein Kyvik, NIFU å skrive. 

Kyvik konsentrerte seg i sitt notat om institusjonsstrukturen i sektoren.  

Kyvik viser at det internasjonalt, noe forenklet sagt, har utviklet seg tre alternative modeller for 

organisering av høyere utdanning: den binære modellen (som er den dominerende modellen i 

Europa)10, den enhetlige modellen (Spania og Storbritannia)11, og i USA den stratifiserte modellen 

(hierarkisk)12. Det binære institusjonssystemet ser ut til å ligge relativt fast i Europa, men er under 

press i flere land, der det tas initiativ for å skape et mer lagdelt eller hierarkisk høyere 

utdanningssystem. Denne utviklingen er dels et resultat av de internasjonale 

universitetsrangeringene. For å nå opp i konkurransen med de amerikanske eliteuniversitetene ser 

mange det som nødvendig å styrke et mindre antall universiteter på bekostning av andre.  

Utviklingen i nordiske land 

Sverige har hatt en relativt lik utvikling som Norge på universitet- og høyskoleområdet. De nye 

svenske universitetene har mange likhetstrekk med de nyopprettede universitetene i Norge. De nye 

svenske universitetene får, på samme måten som de nye norske universitetene, langt mindre 

ressurser til forskning enn de tradisjonelle universitetene. Reinfeldt-regjeringen har, både av 

økonomiske og utdannings- og forskningspolitiske grunner, ikke godkjent at flere høyskoler blir 

universitet. 

Finland valgte på 60- og 70-tallet å etablere en rekke mindre universiteter, i motsetning til Norge, 

som opprettet distriktshøyskoler for å desentralisere høyere utdanning. Finland har i dag 16 

universiteter, hvorav 10 er flerdisiplinære universiteter, og 25 yrkesrettede høyskoler ("Universities 

of Applied Sciences"). Det foreligger ingen planer om å endre det binære systemet, men det har vært 

et mål å redusere antallet universiteter og høyskoler ved sammenslåinger.  

I Danmark ble universitets- og høyskolesektoren totalt reorganisert etter årtusenskiftet. Ca. 100 små 

og spesialiserte høyskoler er fra 2008 redusert til 7 professionshøjskoler. Antall universiteter er 

gjennom fusjoner redusert til 8, hvorav fem er flerfakultære. Profesjonshøyskolene har bare 

utdanninger på bachelornivå og driver i liten grad med forskning. Danmark har altså etablert et klart 

binært system. 

Benner og Öquist13 peker i sin rapport til NFR i februar 2014 på forskjellen i utviklingen mellom 

Danmark og de andre nordiske landene når det gjelder forskning på internasjonalt toppnivå. 

Danmark (sammen med særlig Sveits og Nederland i europeisk sammenheng) har en høy grad av 

forskningspublisering på høyt internasjonalt nivå, og har de siste 20-25 årene hatt en utvikling i 

                                                           
9
 HiT/UiA (2011) 

10
 I den binære (todelte) modellen skilles det mellom en universitetsektor og en høyskolesektor.  

11
 I enhetlige systemer er det overveiende antallet høyere utdanningsinstitusjoner universiteter. 

12
 I det stratifiserte systemet er det ikke to eller flere klart avgrensede institusjonsgrupper, med et hierarki av 

institusjoner, fra Ivy League forskningsuniversiteter til Community Colleges. Den s.k. Carnegieklassifiseringen 
rangerer de nord-amerikanske universitetene og høyskolene etter formål, kvalitet, finansiering, det 
vitenskapelige personalets kvalifikasjoner etc. 
13

 Benner og Öquist (2014) 
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andelen av høyt siterte publiseringer som er bemerkelsesverdig sterkere enn de andre nordiske 

landene. Benner og Öqust tilskriver dette bl.a. hvordan forskningsressurser spres eller konsentreres i 

de ulike landene, og hvordan akademisk ledelse er utviklet i universitetene og 

forskningsinstitusjonene. 

Både i Danmark, Finland og Sverige diskuteres tanken om eliteuniversiteter. Danmark har gått lengst 

i denne retningen og bruker betegnelsen ”superuniversiteter” eller eliteuniversiteter om tre av 

universitetene. 

Utviklingen nasjonalt  

I Norge er det etter universitets- og høyskoleloven i 1995 bygget opp et relativt enhetlig system i uh-

sektoren. Felles lov- og regelverk, felles stillingsstruktur, felles gradssystem, felles 

finansieringssystem, felles råd og utvalg og fleksible ordninger for studentmobilitet på tvers av 

institusjonstyper har gradvis bygget ned forskjellene mellom universiteter og høyskoler. Mjøs-

utvalgets innstilling førte til dagens system, der høyskolene kan bli akkreditert som universitet ut fra 

et sett av kriterier og en vurdering. I den nye universitets- og høyskoleloven av 2003 ble skillet 

mellom universiteter og høyskoler ytterligere bygget ned. Bologna-prosessen resulterte i felles 

gradsstruktur og karaktersystem. Kvalitetsreformen førte bl.a. til innføringen av felles 

kvalitetssikringssystemer og felles finansieringssystem. Høyskolene fikk utvidete muligheter til å 

opprette mastergrads- og doktorgradsprogrammer gjennom akkrediteringsordningen. 

Stjernø-utvalget konkluderte bl.a. med at all statlig høyere utdanning burde konsentreres i 8-10 

flercampusuniversiteter. Utvalget gikk altså inn for å etablere et enhetlig system i sektoren. 

Løsningsforslagene til Stjernø-utvalget fikk liten tilslutning. Kunnskapsdepartementet (Stoltenberg-

regjeringen) ønsket ikke å tvinge gjennom store fusjonsprosesser, men utviklet en politikk for mer 

samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i sektoren basert på frivillighet. Fra 2010 er det 

hvert år satt av 50 mill. kr til ulike SAK-prosesser.  Det er blitt reist kritikk fra flere hold, bl.a. fra 

Riksrevisjonen, om manglende resultater av SAK-tildelingene. 

Av de opprinnelige 26 statlige høyskolene som ble etablert i 1994 har 5 fått universitetsstatus, enten 

ved å bli akkreditert som universitet eller bli fusjonert med et universitet (høyskolene i Tromsø og 

Finnmark). Høyskolene i hhv Oslo/Akershus og Buskerud/Vestfold har fusjonert, med den tydelige 

målsettingen å bli universitetsakkreditert.   

Den første doktorgraden ved en statlig høyskole ble tildelt i 2000 I 2013 ble det tildelt 19 

doktorgrader ved 5 statlige høyskoler, i tillegg til at de tidligere høyskolene i Stavanger, Agder og 

Nordland tildelte 71 doktorgrader. 4 høyskoler har i tillegg dr.gradsprogrammer, men har enda ikke 

uteksaminert kandidater14. 

Nye politiske signaler 

Fra flere hold, også politisk, blir det stilt spørsmål om grensen for universitetsetableringer i Norge er 

nådd. NOKUT og Kunnskapsdepartementet har strammet inn kriteriene for akkreditering av 

doktorgradsprogrammer. Det vil bety at mulighetene for universitetsstatus blir dårligere for de fleste 

høyskolene.  

                                                           
14

 Høyskolene i Buskerud og Vestfold, Gjøvik, Hedmark, Lillehammer, Molde, Narvik, Oslo og Akershus, Sør-
Trøndelag og Telemark har ett eller flere dr.gradsprogrammer. 
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Forskningsmeldingen15 framhever samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon som et sterkt 

styringssignal også for et velfungerende forskningssystem.  

"Målet er (…) å etablere institusjoner og beslutningsstrukturer som kan sørge for nødvendig 

konsentrasjon og dermed kvalitet og robusthet i fagmiljøene, samt tydeligere profiler." 

heter det i meldingen16. 

Regjeringserklæringen fra Solberg-regjeringen17 sier at 

"Regjeringen vil (…) fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye 

universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke 

fagprofiler". 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varslet i sin tale på kontaktkonferansen for uh-sektoren 

14.1.201418 at regjeringen våren 2015 vil legge fram en stortingsmelding om strukturen i sektoren. 

Fram til stortingsmeldingen er behandlet vil regjeringen støtte prosesser for sammenslåing av 

institusjoner. Kunnskapsministeren skriver i et brev til HiT og UiA i november 2013 at han ser positivt 

på at muligheter utredes nærmere, og ønsker at samarbeidet mellom HiT og UiA fortsetter19. 

Røe Isaksen la vekt på at strukturen i uh-sektoren må ses i et langsiktig perspektiv, i et 

generasjonsperspektiv. Stjernø-utvalgets utredning vil ligge som bakgrunn for stortingsmeldingen.  

Også finansminister Siv jensen har kommentert strukturen i uh-sektoren, og sagt at de minste 

fagmiljøene skal gjøres mer robuste.  

"Det kan bety at det blir færre studiesteder og mer konsentrert bruk av ressursene. (…)(Hun) er 

opptatt av økt produktivitet i alle ledd av det norske samfunnet for å sikre velferdsveksten i 

fremtiden. (…) (Man) bør se på en modell der mindre fag samles til større miljø på færre steder."20 

Randsonen 

I Danmark ble også forskningsinstituttene inkludert i fusjonsprosessene i uh-sektoren fra 2008. I 

Norge ble Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

slått sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1.1.2014. Det er klart en interessant 

problemstilling å vurdere mulighetene for å knytte de regionale forskningsinstituttene i Agder og 

Telemark nærmere et fusjonert universitet. Problemstillingen vil ventelig komme opp i forbindelse 

med gjennomgangen av strukturen i uh-sektoren i Norge i året som kommer. 

                                                           
15

 KD (2013) 
16

 op.cit., s.21. 
17

 Regjeringserklæringen fra Solberg-regjeringen kan bl.a. lastes ned fra http:/www.oslohoyre.no/wp-
content/uploads/2013/10/plattform.pdf.  
18

 Talen er gjengitt på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/taler_artikler/kunnskapsministerens-
taler-og-artikler/2014/kvalitet-forst-og-fremst.html?id=749237. 
19

 Brev fra KD til HiT og UiA 26.11.2013 om departementets holdning til prosessen mellom de to institusjonene 
er gjengitt i utrykt vedlegg. 
20

 Universitetsavisa, NTNU 25.2.2014 (http://www.universitetsavisa.no/politikk/article20202.ece), lest 
18.3.2014. 
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3.2. Endring av samfunnsoppdraget og økt konkurranse 
Det har skjedd store strukturelle endringer i universitets- og høyskolestrukturen både i Norge og 

internasjonalt de siste 20 årene.  Men vel så slående som strukturendringene er de substansielle 

endringene, utviklingen i forståelsen av universiteter og høyskolers oppgaver i samfunnet. 

Universitetetene og høyskolene skal formidle resultater fra forskningen til samfunnet, bidra til 

innovasjon og verdiskaping, delta i samfunnsdebatten, samarbeide med samfunns- og arbeidsliv, og 

tilby etter- og videreutdanning21 

EUs siste rammeprogram for forskning, Horizon 202022, viser denne vektleggingen tydelig, med sitt 

fokus på fremragende forskning, og forskningens nytteverdi for utvikling av et konkurransedyktig 

næringsliv og for Europas (og verdens) evne til å møte de store samfunnsutfordringene.  

Kunnskapssamfunnet 

Kunnskapssamfunnet preges av at stadig større deler av ungdomskullene tar høyere utdanning, og 

utdanningen fortsetter i hele livsløpet, i arbeidslivet og i mange deler av samfunnslivet ellers. På 

tilsvarende måte skjer kunnskapsutviklingen ikke bare i universiteter og høyskoler, men også i 

bedrifter, offentlige og private forskningsinstitusjoner, i offentlig forvaltning og andre steder i 

samfunnet. Det har selvsagt alltid skjedd livslang læring, og ny kunnskap er alltid blitt utviklet også i 

arbeidslivet og i samfunnet utenfor utdannings- og forskningsinstitusjonene. Forskjellen er omfanget, 

oppmerksomheten på hvordan læring skjer og at ny kunnskap skapes i et samspill mellom akademia 

og samfunn. Utdanningene skal bli bedre og mer samfunnsmessig relevante, forskningen skal i større 

grad ha umiddelbar anvendbar nytteverdi, og produktutvikling, organisatorisk utvikling og annen 

innovativ virksomhet i arbeids- og næringsliv inngår som en sentral del av uh-sektorens oppdrag. 

Denne utviklingen fører også med seg endringer i hvordan universiteter og høyskoler organiserer sin 

virksomhet, og hvordan strukturen i sektoren utvikler seg23. 

Konkurranse, større enheter, robuste fagmiljø 

Selv om den offentlige grunnfinansieringen av høyere utdanning ser ut til å ligge fast i Norge, er det 

allikevel et gjennomgående trekk at konkurransearenaenes betydning er økende. Studenttall, 

gjennomføringsgrad, forskningspublisering og ikke minst ekstern forskningsfinansiering betyr etter 

hvert mer for institusjonenes økonomiske rammer.  I en slik konkurranse vil mer fokus være på 

hvordan en kan bygge opp mer robuste og attraktive fagmiljøer, utvikle studier som tiltrekker seg 

gode studenter som gjennomfører studiene på en god måte, og bygge forskningsmiljøer som kan 

delta i forskningsgrupper som får ekstern finansiering, og som dermed får rom til å utvikle kvaliteten 

videre. 

Samtidig som det virker tydelig at de konkurransebaserte insentivene knyttet til finansiering blir 

viktigere, er det grunn til å peke på at det norske systemet for høyere utdanning og forskning i stor 

                                                           
21

 Universitets- og høyskoleloven (2005-04-01-15) beskriver institusjonenes oppgaver. Jf. f.eks. Lov om 
Universitetet i Oslo fra 1955, som gir universitetet i oppgave å gi undervisning og utføre forskning, og om det er 
mulig i tillegg: formidle kunnskap om vitenskapens metoder og resultater til samfunnet. 
22

 Se f.eks. NFRs nettsider om Horizon 2020 for informasjon om rammeprogrammet: 
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Om_Horisont_2020/1253988679420 
23

 Denne beskrivelsen av utviklingen i uh-sektorens innhold og oppgaver er selvsagt forenklet, og det vil også 
kunne diskuteres om dette er noe nytt som har skjedd, eller om det er oppmerksomheten om samhandlingen 
mellom akademia og samfunn som er blitt tydeligere. Det siste er det i alle fall bred enighet om: i strategiske 
vurderinger innenfor utdanning og forskningspolitikk blir det fokusert mer på samspillet mellom uh-sektoren og 
arbeids- og samfunnslivet enn for 50 år siden.  
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grad bygger på samarbeid mellom institusjonene. Den politiske vektleggingen av samarbeid og 

arbeidsdeling understreker at norske universiteter og høyskoler har samme "eier" eller 

oppdragsgiver, og de skal sammen løse samfunnsoppgavene de er pålagt. 

Svarene på utfordringene er ikke de samme når det gjelder alle studiemiljøer. Svarene er ikke alltid 

de samme for utdanning og forskning. Noen ganger er svarene på ulike problemstillinger gjensidig 

utelukkende. Et universitet må velge hvilke områder institusjonen skal konkurrere på (hvilke 

fagområder, tematiske satsinger, grunnstudier kontra master- og ph.d.-studier, nettundervisning 

kontra campusbaserte studier, fremragende forskning på noen spissområder kontra 

forskningsmuligheter og -ressurser til alle, lokale og regionale behov kontra nasjonale og 

internasjonale utfordringer). Muligheten for å bevare faglig bredde vil naturlig være avhengig av 

institusjonens størrelse. 

Konsentrasjon og arbeidsdeling 

I alle fall siden Hernes-utvalgets utredning24 for mer enn 25 år siden, med sin lansering av 

Norgesnettet, har politiske myndigheter og uh-sektoren vært opptatt av arbeidsdeling, konsentrasjon 

og spesialisering mellom uh-institusjonene. Mjøs-utvalget25 fulgte opp diskusjonen, og pekte på at 

internasjonaliseringen av høyere utdanning også gjorde det aktuelt å se på internasjonal 

arbeidsdeling innen høyere utdanning og forskning. 

Stjernø-utvalget26 var i minst like stor grad opptatt av arbeidsdeling og konsentrasjon av de faglige 

oppgavene, og presenterte fire modeller for bedre samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i 

den norske uh-strukturen27: 

 Flercampusmodellen innebærer at det i de ulike delene av landet skapes integrerte flercampus-

universiteter der universiteter og høyskoler i samme område fusjoneres. 

 Storhøyskolemodellen innebærer at høyskolene i hver region eller landsdel slås sammen og at de 

fleste universitetene fortsetter som i dag. 

 Nettverksmodellen består i at universitetene og høyskolene i landsdelen knyttes sammen i et 

nettverk der siktemålet er å utvikle en arbeidsdeling blant annet når det gjelder mastergrader og 

doktorgradsutdanninger, mens institusjonene forblir selvstendige. 

 Prosess- og differensieringsmodellen innebærer at institusjoner som ikke oppfyller visse 

minstekrav, pålegges å starte en prosess med sikte på å fusjonere med andre institusjoner, men 

holder det endelige utfallet åpent. 

Disse forslagene ble ikke fulgt opp av Stoltenberg-regjeringen, som i stedet lanserte sin 

frivillighetslinje i arbeid med større arbeidsdeling og konsentrasjon, herunder fusjoner. Gjennom de 

politiske signalene om å legge fram en stortingsmelding om struktur våren 2015 med utgangspunkt i 

Stjernø-utvalgets analyser, vil disse skisserte modellene kunne få fornyet aktualitet. 

Rekruttering og konkurranse 

Ungdomskullene i aldersgruppen 19-25 år både nasjonalt og i Agder og Telemark blir mindre, etter 

en topp i 2016-17, med markert nedgang etter 2020-2128. Det betyr økt konkurranse om de unge 

                                                           
24

 KVD (1988). 
25

 KUF (2000). 
26

 KD (2008). 
27

 op.cit., s. 59. 
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studentene. Voksne studenter blir derfor enda viktigere. Behovet for fleksible studieformer, slik at 

man kan kombinere jobb, familieliv og utdanning, kjennetegner disse studentene. Det vil være flere, 

både internasjonale og nasjonale aktører, som konkurrerer om de samme nettstudentene. 

 

 

 

Figur 3.2: Befolkningstall aldersgruppen 19-25 år i Agder og Telemark 2013 – 2030, etter ni alternative 

modeller
29

. Kilde: SSB Tabell 09482 Statistikkbanken. 

 

3.3. Den digitale utviklingen 
I Ett eller to? er utfordringene og mulighetene som den digitale utviklingen gir uh-sektoren 

beskrevet30. Både undervisning, læring, evaluering og forskning preges av nye muligheter med 

utviklingen av IKT-verktøy. Også digitale hjelpemidler krever kompetanse av brukerne, både på 

produsent- og brukersiden. Det er kulturmessige og organisatoriske utfordringer knyttet til IKT-

bruken, i tillegg til de tekniske utfordringene. Men undervisning og forskning, så vel som 

administrasjon og drift av uh-institusjonene, vil i stadig sterkere grad preges av IKT-verktøy. 

Digitaliseringen gjør at samarbeid i vesentlig grad blir upåvirket av geografisk avstand. For mange 

tjenester har digitale selvbetjeningssystemer overtatt for betjente administrative systemer, og denne 

utviklingen fortsetter selvsagt.  

Den økende bruken av digitale tjenester i uh-sektoren er dels et resultat av den generelle 

samfunnsutviklingen, dels er det et resultat av at bruk av digitale informasjons- og 

kommunikasjonstjenester har vist seg velegnet i undervisning og forskning. Et felles kjennetegn med 

                                                                                                                                                                                     
28

 Se SSBs statistikkbank for oversikt over beregnede befolkningsframskrivninger: 
https://www.ssb.no/befolkning?de=Befolkningsframskrivinger 
29

 De ni framskrivingsmodellene er fra øverst til nederst på linjediagrammet: 1) høy nasjonal vekst (alternativ 
HHMH), 2) Høy nettoinnvandring (alternativ MMMH), 3) svak aldring (alternativ HLMH). Disse tre linje følger 
hverandre i perioden. 4) Middels nasjonal vekst (alternativ MMMM). 5) Sterk aldring (alternativ LHML), 6) Lav 
nettoinnvandring (alternativ MMML), 7) Lav nasjonal vekst (alternativ LLML). Linje 5, 6 og 7 følger hverandre i 
perioden. 8) Ingen nettoinnvandring (alternativ MMM0), 9) Ingen flytting (alternativ MM00). 
30

 HiT/UiA (2014a), s. 15 ff.  
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gode digitale tjenester er at de ofte er krevende kompetansemessig og ressursmessig å utvikle, mens 

driftskostnadene blir lavere jo flere brukere tjenestene får (synkende grensekostnader). Det gir 

betydelige stordriftsfordeler. Mindre institusjoner får dermed vansker med å konkurrere med større 

institusjoner, som vil ha med et større antall brukere å fordele kostnadene på.  

Men selv om systemene gjør at forelesninger og undervisningsopplegg kan følges stedsuavhengig, 

må det skapes innhold til undervisningen. Det vil fortsatt være behov for gode fagmiljøer. Studier 

basert på digitale systemer krever betydelig grad av samhandling mellom mange fagfolk, både 

vitenskapelig personale, teknisk personale og programutviklere. Også disse miljøene må bygges 

sterke og robuste. 

Utviklingen av digitale systemer gir muligheter, men forsterker altså også konkurransen. Gode 

digitale undervisningsopplegg fra mange leverandører vil gjøre at den regionale 

studentrekrutteringen ikke lenger er like selvsagt. Ikke engang den nasjonale studentrekrutteringen 

vil være like selvsagt på mange fagområder. 

Standardiseringer av IT-løsninger i sektoren 

I uh-sektoren har det lenge vært samarbeidet om felles infrastruktur og dataløsninger. Eksempler på 

dette er selve datanettet, og systemer for økonomi/personal, bibliotek og studieadministrasjon. UiA 

og HiT har derfor mange felles systemer i dag. Driften av disse skjer sentralt, felles for alle 

institusjonene, med UNINETT som sentralt bindeledd. Den lokale IT-infrastrukturen med et stort 

antall fagspesifikke dataløsninger er hver enkel institusjons ansvar. 

De digitale utfordringene og mulighetene 

Det er både nasjonalt og internasjonalt stort fokus på de digitale utfordringene uh-sektoren står 

ovenfor og hva dette vil bety for oppbygging av studietilbud og kvaliteten på utdanningen. 

Mye av fokus har vært på bruk av teknologi og innføring av ny teknologi. Effektene på kvaliteten har 

ikke kommet så tydelig fram. Det kan skyldes at det digitale skiftet har kommer raskt. Mange har tatt 

i bruk ny teknologi ut fra forventninger og krav, uten at byggingen av en institusjonell kultur knyttet 

til de digitale verktøyene og innholdssiden har fulgt med de teknologiske rammene. 

UiA har som et viktig element i sin strategiske satsing etablert DDU-programmet, som skal bidra til at 

UiA utvikler seg til et moderne og effektivt universitetet der digitale løsninger er en naturlig del av de 

fleste prosesser. Digitale verktøy skal utvikles og brukes der de gir merverdi, innenfor alle 

universitetets tjenesteområder. 

HiT har i mange år hatt nettbaserte grunnskolelærerutdanning. Følgeevalueringen som ble gjort av 

NIFU i 2013 konkluderer svært positivt31 I oppsummeringen heter det blant annet:  

"Som forskere har vi vært vitne til veldig spennende undervisningsopplegg der lærerne tar i bruk 

nettet og mulighetene som ligger i dette på en imponerende sømløs måte, samt til mer 

tradisjonelle undervisningsformer". 

HiT har altså kommet langt når det gjelder implementering av god nettbasert undervisning. HiT har 

også et godt støtteapparat. I tillegg til grunnskolelærerutdanningen tilbys også flere andre studier på 

nett, bl. a. norsk, historie og naturfag.  

                                                           
31

 Se http://www.nifu.no/publications/1058350/ 
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HiT kan, som følge av sin kompetanse innen nettbasert lærerutdanning og mye bruk av IKT i 

undervisningen, bidra med verdifull erfaringsbasert kunnskap knyttet til nettbasert undervisning.  

UiA har store fagmiljø knyttet til lærerutdanning, pedagogikk og didaktikk, med forskerutdanninger 

og sterke forskermiljøer. Ved å bruke styrken til begge miljøene utfordringene institusjonene står 

overfor knyttet til bruk av nett og digitale verktøy, kunne møtes på en konstruktiv måte. Siden 

lærerutdanningen er lagt i matrise, vil erfaringene som gjøres i regi av lærerutdanningen og de 

pedagogiske miljøene komme hele organisasjonene til gode. 

3.4. Oppsummerende om utviklingstrekkene 
Institusjonsstrukturen av universiteter og høyskoler endres som følge av samfunnsutviklingen. 

Organisering og institusjonsdannelser i denne sektoren vil alltid være virkemidler for 

utdanningssystemet og forskningen. Skjer endringene i teknologi og i politiske og sosiale strukturer 

raskt, vil det kreve tilsvarende (om ikke alltid like raske) endringer i institusjonsstrukturer. 

Kunnskapssamfunnet krever og fører til andre universitets- og høyskoledannelser enn 

embetsmannsstaten og industrisamfunnet. 

Internasjonalt og i Norge skjer det samlinger av universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. 

Internasjonale akkrediteringsordninger og rangeringssystemer medvirker til utvikling av institusjonell 

konkurranse, selv om samarbeid mellom institusjonene fortsatt kjennetegner den norske uh-

sektoren. Politisk er det blitt sterkere oppmerksomhet på profilering, faglig konsentrasjon og 

arbeidsdeling mellom uh-institusjonene. 

Universitetenes og høyskolenes samfunnsoppdrag er utvidet. Samspillet med arbeidsliv og samfunn 

mer generelt understrekes. Både politiske myndigheter, næringslivet og samfunnet ellers har økende 

forventninger til institusjonenes oppgaver og ansvar som sosial, kulturell og økonomisk 

utviklingskraft. Det er en utvikling som både krever mer samarbeid mellom uh-institusjonene og 

arbeids- og samfunnslivet, og mer samarbeid institusjonene imellom. Men samfunnsutviklingen 

(økonomisk, demografisk, kulturelt) fører også med seg sterkere konkurranse mellom institusjonene 

om studenter, vitenskapelig personale, gode ledere og ikke minst finansiering. 

Utviklingen av de digitale verktøyene gir universiteter og høyskoler muligheter til å gi undervisning, 

forske og formidle på helt andre måter enn tidligere, i tillegg til å yte støttetjenester på rasjonelle og 

kostnadseffektive måter. Men den digitale revolusjonen gir også store utfordringer for 

utdanningssektoren og forskningen. Selv om digitale løsninger er kostnadseffektive i bruk, kan 

utviklingsinvesteringene være svært kostbare. Digitaliseringen skaper også nye og større 

konkurransearenaer, universitetene konkurrerer ikke lenger primært bare om studenter i det 

nasjonale landskapet, men med institusjoner som tilbyr høyere utdanning på nett fra hele verden. 
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4. UiA og HiT i institusjonslandskapet  
Dette kapitlet ser på om UiA og HiT kan møte utfordringene og behovene for utdanning, forskning og 

faglig utviklingsarbeid, og oppgavene som samfunnsaktør, godt hver for seg, eller om de vil kunne bli 

sterkere sammen. 

Ett eller to?32 gir en beskrivelse av UiA og HiT i det norske landskapet av universiteter og høyskoler i 

dag. Dagens tilstand er et utgangspunkt for en videre utvikling, og kan antyde mulighetene de to 

institusjonene har for oppbygging i kvantitet og kvalitet framover.  

Både UiA og HiT har de senere årene utviklet seg betydelig som utdannings- og 

forskningsinstitusjoner. Ikke minst på kjerneområdene for disse institusjonenes virksomhet, de store 

profesjonsstudiene, bør både HiT og UiA kunne ta nasjonale posisjoner, hver for seg og sammen.  

Lærerutdanningene og kunst-, estetikk- og kulturfagene framhever seg som områder der UiA og HiT 

vil kunne være blant de største og viktigste norske utdannings- og forskningsinstitusjonene. Et samlet 

UiA/HiT vil også innenfor teknologi og ingeniørutdanning, helse- og sosialfag og økonomi og 

administrasjon kunne ta sterke og ledende nasjonale posisjoner innenfor utvalgte fagområder. 

En fusjon av HiT og UiA vil neppe bli den eneste institusjonssamlingen som resultat av en ny nasjonal 

struktur i uh-sektoren. De størrelsesmessige sammenlikningene mellom et samlet UiA/HiT og andre 

uh-institusjoner kan derfor endres som følge av en slik reform. 

I et lengre perspektiv må det også understrekes at mange trekk ved utviklingen for høyere utdanning 

og forskning, både nasjonalt og internasjonalt, er usikre. Et tydelig utviklingstrekk er digitaliseringen 

av tjenesteproduksjonen, og globaliseringen av utdanningsmarkedet. Det kan innebære at 

internasjonale universitetsnettverk kan bli viktigere for utdanning og forskning enn samlinger av 

institusjoner nasjonalt. 

4.1. Utfordringer og muligheter 
Arbeidsgruppen som har utredet begrunnelser for og ulemper knyttet til en fusjon eller et 

institusjonssamarbeid mellom HiT og UiA uttrykker at det i første rekke er mulighetsrommet som 

taler for en samling av de to institusjonene33: 

"Et samlet universitet ville bli blant de større uh-institusjonene i Norge, målt i studenttall. 

Institusjonen ville kunne styrke sentrale fagområder og bli en ledende utdannings- og 

forskningsinstitusjon innenfor de store profesjonsutdanningene og noen andre faglige og 

pedagogiske spissområder. UiAs og HiTs nære samhandling med sine lokalsamfunn og det 

regionale arbeidslivet gjør at mulighetene ligger til rette for å kunne utvikle et samfunnsnært 

universitet som kan møte forventningene om samfunns- og arbeidslivsrelevante utdanninger, 

forskning og samfunnsmedvirkning." 

Men vurderinger av hva som er mulig å få til er også blant arbeidsgruppens viktigste innvendinger 

mot en fusjon av de to institusjonene34: 

                                                           
32

 HiT/UiA (2014a), s. 21ff. 
33

 op.cit., s.9. 
34

 ibid. 
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"Både UiA og HiT er i sterk institusjonell utvikling. Begge institusjonene legger mye ressurser i 

oppbygging av studieprogrammer, undervisnings- og evalueringsformer, forskningsaktivitet, 

intern kompetanse og samfunnsengasjement. En fusjon vil i seg selv kreve betydelig 

oppmerksomhet, ressurser og tidsbruk både fra ledelse, fra administrativt og faglige ansatte, fra 

studenter og fra samfunnet institusjonene er knyttet til. En fusjon kan i lang tid flytte fokus fra 

byggingen av kvalitet til intern strid om ressurser, lokalisering og strategiske veivalg. Det gjelder 

ikke minst i en situasjon der store deler av de ansatte ved institusjonene, i særlig grad ved UiA, 

uttaler eksplisitt motstand mot en sammenslåing." 

Utfordringene høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner står overfor er også begrunnelsen for at 

HiT og UiA har startet dette felles arbeidet for å vurdere en sammenslåing eller et nærmere 

institusjonssamarbeid. I Agder og Telemark er det sterkt behov for mer høyere utdanning, mer 

kunnskapsformidling og mer kunnskapsutvikling. Konkurransen om ressurser i uh-sektoren er sterk, 

både nasjonalt og internasjonalt. UiA og HiT er aktører med ambisjoner om å vokse, kvantitativt 

(flere studenter, mer forskningspublisering, større budsjetter), men først og fremst kvalitetsmessig 

(bedre resultater, bedre omdømme, bedre attraktivitet). Vil UiA og HiT få det bedre til, oppnå 

målsettingene tidligere, sammen enn hver for seg? Et kjernespørsmål som dette er det åpenbart 

vanskelig å svare entydig på. 

4.2. Nasjonale uh-politiske begrunnelser  
Stjernø-utvalget peker på at det er for mange universiteter og høyskoler i Norge, at studiestedene er 

for små, og at fagmiljøene er små og sårbare. Det er ressursmessig kostbart. Ressursene blir spredt 

for tynt utover. Det er behov for oppbygging av sterkere, framragende fagmiljøer, i særlig grad når 

det gjelder forskning og fagutvikling. Norge trenger å bygge opp internasjonale toppmiljøer på flere 

områder.  

Samtidig er det i hele landet behov for høyere utdannet arbeidskraft fra flere fagområder. Det er 

behov for (og et framtidig forventet behov for) lærere, helsearbeidere, ingeniører og kandidater med 

økonomisk-administrativ utdanning35. For å sikre både kvalitativ og kvantitativ god vekst på viktige 

utdanningsområder og i forskning er det nødvendig å se på organisering og struktur i sektoren. Det 

kan bety fusjoner og samling av studiesteder, eller bedre arbeidsdeling mellom institusjonene eller 

studiestedene. 

Forskningsmeldingen36 fra Stoltenberg-regjeringen trekker fram SAK-politikken. Regjeringen 

(Stoltenberg-regjeringen) har  

"(…) en overbevisning om at det er når fagmiljøene og ledelsen ved institusjonene selv ser 

gevinstene, at det faglige samarbeidet virkelig blir en realitet". "Målet er ikke fusjon i seg selv, 

                                                           
35

 SSB (2013), som er Statistisk Sentralbyrås siste analyse av framtidig tilbud og etterspørsel etter utdannet 
arbeidskraft, beskriver en utvikling der den økende etterspørsel etter arbeidskraft med høyskole- og 
universitetsutdanning (og etter arbeidskraft med utdanning fra yrkesfaglige studieretninger i videregående 
skole) vil fortsette. Framskrivingene viser vekst i behovet for de fleste utdanningsretninger innen høyere 
utdanning. Behovet for økonomi- og administrasjonsutdannede og helse-, pleie- og omsorgsutdannede øker 
spesielt mye. Vurderinger av forholdet mellom tilbud og etterspørsel indikerer at det kan oppstå mangel på 
lærere, og i særlig grad sykepleiere. Tilbudet kan øke mer enn etterspørselen innen økonomi og administrasjon, 
samfunnsvitenskap, jus og humanistiske fag. Mangelen på ingeniører og andre med realfagsbakgrunn kan være 
i ferd med å bli redusert. 
36

 KD (2013) 
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men å etablere institusjoner og beslutningsstrukturer som kan sørge for nødvendig konsentrasjon 

og dermed kvalitet og robusthet i fagmiljøene, samt tydeligere profiler"37. 

I regjeringserklæringen fra Solberg-regjeringen38 heter det bl.a. at for å utvikle flere verdensledende 

universitetsmiljøer vil regjeringen øke den resultatbaserte andelen av finansieringen til høyere 

utdanningsinstitusjoner. Målekriteriene skal reflektere forskningskvalitet og produktivitet. 

Regjeringen ønsker å sikre en uh-struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler, og øke 

opptakskapasiteten til ingeniør- og realfag. 

4.3. Regionpolitiske og næringspolitiske begrunnelser  
Lovverket som setter de overordnede rammene for universiteters og høyskolers virksomhet, som 

beskriver samfunnsoppdraget, har siden lovendringene som kom i 2002 og 2005 lagt vekt på uh-

institusjonenes rolle som samfunnsinstitusjoner i videre betydning39. Universitetene og høyskolene 

er blitt aktører i nærings- og samfunnsutviklingen. Ikke minst legges det vekt på den regionale 

utviklingsrollen de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonene skal ha. Fusjon eller samarbeid40 

beskriver hvordan dette er en internasjonal utvikling, der skillet mellom samfunn og universitet ikke 

lenger kan settes like skarpt. Forskning og utdanning skjer på mange arenaer, også utenfor 

utdannings- og forskningsinstitusjonene, og moderne samfunn preges av samarbeid og nettverk 

mellom de akademiske institusjonene og samfunns- og arbeidsliv. 

Skal de akademiske institusjonene oppfylle sine nye, utvidede roller som samfunnsaktører vil også 

struktur og innhold i studietilbud og FoU-virksomhet bli påvirket av rammer fra samfunnet rundt. For 

institusjoner som UiA og HiT vil forventningene fra regionale samfunns- og næringsaktører være 

særlig viktige. 

En stor institusjon, forutsetningsvis kvalitetsmessig bedre og sterkere, må en forvente vil være en 

sterkere kraft for den regionale utviklingen, både i arbeidsliv og samfunnsliv ellers. En stor 

institusjon, med faglig bredde og gode muligheter til kompetansebygging også flerfaglig og 

tverrfaglig, må en også kunne forvente vil kunne yte bedre, og være en mer attraktiv, men også mer 

kritisk, samarbeidspartner for samfunn og arbeidsliv.   

Agderfylkene og Telemark har næringsmessig noen særlige utfordringer. Arne Isaksen41 viser i 

rapporten som ble skrevet til Fusjon eller samarbeid42 at næringslivet i disse fylkene i første rekke 

fornyer seg der det allerede er sterkt. Telemark og Agder har relativt få arbeidsplasser i voksende, 

kunnskapsbaserte tjenesteytende næringer. 

                                                           
37

 op.cit., s.20f. 
38

 Regjeringserklæringen fra Solberg-regjeringen kan bl.a. lastes ned fra http:/www.oslohoyre.no/wp-
content/uploads/2013/10/plattform.pdf.  
39

 Mens uh-loven fra 1995 (Lov om universiteter og høgskoler 12.5.1995, nr.22, §2-4) sier at  "(i)nstitusjonene 
har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for vitenskapens metoder og 
resultater", i 2002/2003 ved lovjusteringene etter kvalitetsreformen, at "(i)nstitusjonene skal samarbeide med 
samfunns- og arbeidsliv", så sier loven fra 2005 (Lov om universiteter og høyskoler 1.4.2005, nr. 15, §1-3, pkt. 
e-h) at institusjonene skal "(…) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig 
og kunstnerisk utviklingsarbeid, (…) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i 
samfunnsdebatten (…), samarbeide med (…) lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og 
internasjonale organisasjoner". 
40

 HiT/UiA (2013), s.6f. 
41

 Isaksen og Normann (2013) 
42

 HiT/UiA (2013), s. 9. 
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UiA og HiT får dermed en dobbel utfordring. De to institusjonene må gi bidrag i utdanning og 

forskning mot de eksisterende, sterke næringene i fylkene. Men i tillegg bør HiT og UiA bidra til 

fornying av næringsstrukturen. Som Fusjon eller samarbeid spør: Er det realistisk at UiA og HiT hver 

for seg kan yte avgjørende bidrag til oppbygging av framtidens næringsliv, og samtidig dekke det 

eksisterende næringslivets behov for kompetanse og kunnskap? Kan denne oppgaven løses bedre 

ved at de to institusjonene går sammen? 

4.4. Institusjonsstrategiske begrunnelser 
HiT og UiA har som sentrale målsettinger i sin strategi å styrke universitetsfunksjonene. Den 

institusjonsstrategiske begrunnelsen for å vurdere fusjon eller samarbeid, knytter seg til 

posisjonering som universitet i en situasjon der institusjonsstrukturen i Norge er i ferd med å endre 

seg. 

Både UiA og HiT er relativt store institusjoner i det norske uh-landskapet. Størrelse kan bety noe når 

det gjelder oppmerksomhet og innflytelse. Sterkere, velrenommerte fagmiljøer betyr tilsvarende 

mye i samhandlingen med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, og ikke minst i forhold til 

arbeids- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt. I en skjerpet konkurransesituasjon må 

institusjonene se på hvordan en kan posisjonere seg for å sikre betydning og innflytelse i et framtidig 

uh-landskap. 

Mye tyder altså på at institusjonsstrukturen i norsk høyere utdanning og forskning vil bli betydelig 

endret i årene som kommer. Fusjoner og samarbeidsløsninger kan skje "frivillig" eller bli vedtatt av 

Stortinget. For å holde på, eller komme til ønskede posisjoner, kan det være nødvendig å søke 

samarbeid, allianser eller sammenslåing med andre uh-institusjoner. Det er ikke likegyldig hvilke 

institusjoner, og på hvilket grunnlag, en søker seg sammen med. Spørsmålet vil alltid ligge under: Hva 

vil vi kunne få av gevinster av et samarbeid, i forhold til andre allianser eller å stå alene? 

4.5. Faglige strategiske begrunnelser 
Universiteter og høyskoler har mange oppgaver, samfunnsoppdraget er mangfoldig. Men det er 

fortsatt forskning og utdanning som er kjerneområdene for uh-institusjonenes virksomhet. 

Institusjonsstruktur og institusjonsorganisering er virkemidler for kjernen i oppdraget, den faglige 

virksomheten. Den faglige argumentasjonen, begrunnelser knyttet til hva som er formålstjenlig for 

studiene og forskningen, må allikevel alltid vurderes i et overordnet perspektiv.  

Faglig sett knytter arbeidet for institusjonelle sammenslåinger og bedre samarbeid seg til behovet for 

mer robuste faglige miljøer, miljøer som kan satse på kompetanseoppbygging, som tiltrekker seg 

gode fagfolk og dermed sikrer rekrutteringen til undervisningen og FoU-arbeidet ved institusjonen, 

og som kommer i posisjon for forskningsoppdrag og forskningsmidler. Mange av fagmiljøene både 

ved HiT og UiA er for små til på egen hånd å kunne utvikle seg til gode, helst fremragende, 

undervisnings- og forskningsmiljøer. Små fagmiljøer som går sammen kan redde miljøene fra å 

forvitre og legges ned. Sterkere fagmiljøer stiller sterkere i konkurransen om ressurser. Studiene vil 

stå tryggere om en ny institusjon klarer å tiltrekke seg studenter fra en større region. Større 

fagmiljøer kan utnytte og spre kompetanse til flere, og større fagmiljøer kan mer rasjonelt utnytte 

ressurser som laboratorier, verksteder og forskningsutstyr. 

Institusjonelt kan det gjøre at det brede fagprofilen kan beholdes, og at institusjonen klarer å innta 

noen viktige nasjonale posisjoner. 
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4.6. Alternative partnere eller alenegang? 
Prosjektstyret mener at det vil skje strukturelle endringer i uh-landskapet i Norge i løpet av de 

nærmeste årene. De politiske signalene fra Solberg-regjeringen er ikke til å misforstå på det punktet. 

Flere fusjoner har allerede skjedd etter initiativ fra institusjonene selv. Det er derfor vanskelig å 

forestille seg UiA og HiT upåvirket av strukturendringer i sektoren ellers. 

Ett eller to?43 beskriver utviklingstrekk og sannsynlig utvikling for uh-sektoren i Norge i et litt lengre 

perspektiv, 10 – 15 år fram i tid. Utredningen antyder at det vil skje samlinger av institusjonene innen 

større regioner (som Stjernø-utvalget foreslo), eller det kan skje mer uavhengig av geografisk nærhet, 

slik strukturendringene i Danmark rundt år 2000 i stor grad skjedde. Prosjektstyret antar at geografi 

vil bety mer for institusjonssammenslåinger i Norge enn det gjorde i Danmark. 

Men det er selvsagt ikke gitt at det er HiT og UiA som bør søke sammen, og det er heller ikke gitt at 

alle universiteter og høyskoler vil bli institusjonelt berørt av sammenslåinger i sektoren. Som nevnt i 

avsnitt 4.4 er både UiA og HiT i dag relativt store i norsk sammenheng. Ut fra sine forutsetninger, 

som det lokale/ regionale søkergrunnlaget44, søkingen til studiene45 og interessen for ledige stillinger 

i institusjonen, vil både HiT og UiA hver for seg vokse seg større om de får ressurser til en slik vekst. 

For HiT kunne det på mange måter være et alternativ å søke nærmere samarbeid eller sammenslåing 

med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Som region (flytte- og handelsmønster, 

kommunikasjonsmessig) framstår Telemark, Vestfold og Buskerud som én region i flere 

sammenhenger enn Telemark og Agderfylkene gjør46.  

For UiA kunne en kopling mot Stavanger institusjonsmessig være et alternativ, UiA og UiS er 

jevnstore institusjoner som begge har løst opp de gamle regionale høyskolene i nye 

fakultetsdanninger, og som i stor grad har forsøkt å samlokalisere mest mulig av virksomheten. Men 

heller ikke Rogaland og Agder framstår som åpenbart samhandlende regionalt.  

Stjernø-utvalget peker som nevnt47 også på andre måter å oppnå en bedre arbeidsdeling og klarere 

faglig profilering av institusjonene enn å samle universiteter og høyskoler i landsdelene i 8-10 

flercampusuniversiteter. En av modellene er nettverksmodellen, der universitetene og høyskolene i 

landsdelen knyttes sammen i nettverk for å utvikle en arbeidsdeling når det gjelder bl.a. 

                                                           
43

 HiT/UiA (2014a), s. 30f. 
44

 HiT/UiA (2011), s. 31, viser studenter fra og i viktige regioner i Norge. Utdanningsstatistikk fra SSB oppgir 
både for Agderfylkene og Telemark at det er omtrent 20 % flere studenter fra disse fylkene i Norge, enn det er 
studenter i fylkene. 
45

 Det er selvsagt store svingninger mellom de ulike studiene når det gjelder søkertall, og søkertall målt i 
forhold til ledige studieplasser er også et forholdstall der nevneren kan "manipuleres". UiA hadde 2,25 
primærsøkere per studieplass i Samordna opptak, HiT hadde 1,5 primærsøker per studieplass (se HiT/UiA 
(2014a), s. 23). 
46

 Normann (Isaksen og Normann (2013), s. 29f og s. 47ff viser "statsregioner" som har inndeling i 
landsdelsregioner) viser hvordan Telemark har fellesregion sammen med Agder stort sett bare når også andre 
fylker er inkludert i regionen. Agder og Telemark utgjør én felles region, uten andre fylker, bare i to av 20 
tilfeller, som felles region i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og som bispedømme. Agder er imidlertid i 
region sammen med Telemark og andre fylker i 15 av de 20 beskrevne regionene. 
NFR har delt landet i 7 forskningsregioner (RFF-regioner), og har regionkontorer 13 steder i landet. VRI-
programmet har 15 regioner. Agderfylkene er egen region i alle disse sammenhengene. Telemark er i RFF-
region med Buskerud, Vestfold og Østfold, er egen VRI-region, og eget regionkontor for Forskningsrådet. 
47

 KD (2008), s. 59, jf. sluttrapportens avsnitt 3.2 Konsentrasjon og arbeidsdeling. 
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mastergradsstudier og forskerutdanninger. Prosjektstyret vil peke på at mens nasjonalt lov- og 

regelverk, og finansieringsordninger, gjør sammenslåing av universiteter og høyskoler vanskelig/ 

umulig over landegrensene, vil det være mulig å bygge ut gode nettverk mellom institusjoner i flere 

land. 

Ett eller to? peker også på at størrelse i seg selv ikke vil bety mye for hvordan en institusjon vurderes 

kvalitetsmessig og akademisk48. Hva som er optimal størrelse (målt i studenttall, antall ansatte, 

budsjett?) for et universitet avhenger selvsagt av faglig profil, forhold mellom grunnstudier og 

toppstudier, forskningsfokus osv. "Alenegang" behøver ikke bety faglig forvitring, institusjonell 

isolasjon og fallende akademisk omdømme. Men det vil etter prosjektstyrets vurdering måtte bety at 

institusjonene må legge stor vekt på nettverkssamarbeid, avtaler om faglig arbeidsdeling og 

samhandling med andre institusjoner. 

4.7. Oppsummerende om begrunnelse og muligheter 
Dette kapitlet har sett på hva en sammenslåing av HiT og UiA kan bety for et UiA/HiT-universitets 

plassering i det norske institusjonslandskapet, hvilke muligheter en slik fusjon vil kunne gi, og hvilke 

utfordringer institusjonen vil kunne møte. 

Universitets- og høyskolesektoren i Norge er under omstrukturering. SAK-politikken er et stikkord. 

Solberg-regjeringen har varslet en gjennomgang av strukturen av uh-institusjoner i en 

stortingsmelding våren 2015, og bebudet at finansieringssystemet skal legge mer vekt på 

konkurransedrevne elementer. Også regionalt, fra næringsliv og samfunnet ellers, gis det uttrykk for 

forventninger til hva universiteter og høyskoler skal bidra med. Også for institusjonene selv, deres 

posisjoner i konkurranse og samarbeid med universiteter og høyskoler ellers, er det nødvendig å 

reise spørsmål om den nåværende institusjonsinndeling er optimal. Og ikke minst for fagene og 

fagmiljøene kan nye organisatoriske knyttinger være avgjørende for framtidig vekst og utvikling av 

robusthet og kvalitet. 

Avslutningsvis i kapitlet ses det på om framtiden kan møtes på andre måter enn ved en fusjon 

mellom de to institusjonene. 
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 HiT/UiA (2014a), s. 22. 
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5. Faglige og administrative fellesprosjekter 
UiA og HiT har siden våren 2012 gått sammen om en rekke faglige og administrative fellestiltak, i tråd 

med styrevedtakene i juni 2011. Prosjektstyret inviterte i første omgang noen utvalgte fagmiljøer til å 

fremme felles søknader. Disse fagområdene var biologi/ økologi, teknologi, helse/ folkehelse, idrett/ 

friluftsliv/ kroppsøving, kunstfag og lærerutdanning. Det resulterte i større søknader fra de tre 

førstnevnte, og etter hvert også fra de øvrige. I tillegg ble det åpnet for mindre tilskudd, inntil 50 000 

kr., til FoU-relaterte tiltak. Senere er retningslinjene justert, og det er åpnet for søknader innenfor et 

bredt felt, også administrative prosjekter. 

I Fusjon eller samarbeid49 ble status for disse prosjektene oppsummert per mai 2013. Samlet 

bevilgning var da vel 6,1 mill. kroner. Også etter den tid har prosjektstyret innvilget støtte til flere 

prosjekter.  

 

Tabell 5:  Innvilget støtte til faglige og administrative fellesprosjekter mellom HiT og UiA t.o.m. 
februar 2014. 

 

Fagområde Antall prosjekter Samlet beløp 

administrasjon og støttetjenester 7  880 000 

biologi/økologi 12 2 610 000 

helsefag, sosialfag 10 969 000 

humaniora 3 89 000 

idrett, friluftsliv, kroppsøving 5 285 000 

kunstfag 3 482 000 

pedagogikk, lærerutdanning50 1 159 000 

teknologi 13 2 725 000 

   

sum 54 8 199 000 
 

Antall ulike prosjekter avviker noe fra antall bevilgningsvedtak, som er 61, fordi noen bevilgninger gjelder 

videreføring av arbeid med samme tema. For administrasjon og støttetjenester gjelder det 3 bevilgninger, 2 

innen biologi/økologi, 1 innen helse/sosialfag og 1 innen teknologi. 5 prosjekter er avlyst eller lagt på is, og 

tallet på ulike prosjekter dermed 49. 

 

Prosjektene er av svært ulikt omfang og av mange typer. Bevilgningene spenner fra noen få tusen og 

opp til en halv million kroner, og gjelder alt fra mindre seminarer til store, flerårige 

forskningsprosjekter. Liste over prosjektene, med stikkordsmessige opplysninger om status, er 

vedlagt denne sluttrapporten. Også fellesprosjektets nettsider vil rapportene om framdriften i disse 

prosjektene bli lagt ut.  

Gjeldende bevilgning er nå vel 8 mill. kroner. Det er også noe usikkert hvor mye av dette som 

kommer til å bli brukt, fordi noen prosjekter foreløpig ikke har kommet i gang etter planen. Ut fra 

                                                           
49

 HiT/UiA (2013), s. 28f. 
50

 Universitetet i Stavanger, HiT og UiA samarbeider, i region Sørvestlandet om de nye 
grunnskolelærerutdanningene. Samarbeidet omfatter bl.a. praksis, studieadministrasjon, internasjonalisering 
og etter- og videreutdanning. 
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innkomne rapporter er ca. 3,3 mill. kroner regnskapsført per 15.02.14. Trolig er reelt disponert beløp 

noe høyere, særlig fordi ikke alle påløpte utgifter er regnskapsført.  Ordinær regnskapsføring skjer 

ellers ved de respektive økonomiseksjonene, og tallene som er oppgitt her, er å betrakte som 

foreløpige. 

Uansett utfall av styrebehandlingen av fusjons- eller samarbeidsalternativene må 

samarbeidsprosjektene følges opp videre. Det gjelder naturligvis gjennomføring og regnskap for 

godkjente prosjekter, men også videre oppfølging av etablerte samarbeidsrelasjoner. 

De største prosjektene innenfor administrasjon og støttetjenester er knyttet til digital eksamen, 

digitale søknadsskjemaer, arkivtjenester og elektronisk datafangst (innen økonomi). En har kommet 

et stykke på vei når det gjelder digital eksamen, med pilotgjennomføringer og uttesting i relativt stort 

omfang.  Prosjektet med digitale skjemaer er gjennomført etter planen og avsluttet som 

samarbeidsprosjekt. Aktuell systemløsning er testet ut og to skjemaer tatt i bruk. På arkivområdet er 

det gjort nyttig arbeid i forbindelse med overgang til nytt system, mens samkjøring av rutinebase, 

brukerstøtte og opplæring har møtt på IT-tekniske utfordringer som gjør at det er uvisst om 

prosjektet kan gjennomføres som tenkt. Når det gjelder elektronisk datafangst, gjenstår 

hovedtyngden av arbeidet. Også mindre beløp i støtte til Forsker Grand Prix er tatt med her, 

arrangementer som har vært svært vellykket. 

Innenfor biologi/ økologi er det gitt bevilgning til 12 ulike prosjekter, de fleste forskningsprosjekter 

knyttet til klima, biologi og vann, samt et område innen genforskning. Flått, lav, fjellvegetasjon, 

skogbrann og miljøgifter er stikkord. Felles for de fleste av prosjektene er at datainnsamling og 

feltarbeid er gjennomført eller godt i gang. Flere av prosjektene har allerede ført til avlagte 

mastergrader og til vitenskapelige publikasjoner, og flere er under arbeid. Miljøene har også 

utarbeidet studieplan for en joint master i akvatisk økologi, som er planlagt igangsatt høsten 2014. Så 

langt (per ultimo mars 2014) ser det ut til at interessen for og søkingen til studiet er god. Avsluttet 

mastergrad vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i økologi ved HiT. 

Det er også gitt tilskudd til en stipendiatstilling på dette feltet. 

På helsefagområdet er det bevilget midler til 10 prosjekter av ulikt omfang. Det desidert største, som 

gjelder kommunale helsetjenester, er noe forsinket, men er nå godt i gang og har hittil gitt resultater 

i form av et ph.d.-emne og en internasjonal forskningssøknad. I et annet større prosjekt, om menn i 

omsorgsyrker, er det også god aktivitet. På to av de mindre prosjektene, ett innen eldreomsorg og 

ett om kosthold og fysisk aktivitet hos barn, er vitenskapelige artikler publisert.  

Det har bare kommet tre mindre søknader innen humaniora. Det gjelder to mindre seminarer, 

hvorav det ene ble avlyst, og et arbeid med vitenskapelig artikkel, som tross forsinkelse trolig blir 

realisert. 

Innenfor idrett/ friluftsliv/ kroppsøving er det gitt støtte til 5 prosjekter. Tre av dem ser særlig 

lovende ut mht. resultater. En studie av styrketrening og spiseforstyrrelser ser ut til å gi minst 3 

vitenskapelige artikler og søknad om ekstern finansiering av videre arbeid. I et prosjekt om 

teamdynamikk er to mastergrader fullført og to artikler er på beddingen, og i et tredje prosjekt er det 

utviklet et elektronisk registreringsverktøy for kosthold og aktivitet, som trolig vil føre til flere artikler 

og masteroppgaver.  
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På området kunstfag er det særlig verdt å nevne arbeidet med en felles mastergrad i World Music, 

der miljøet innen rytmisk musikk i Kristiansand og folkemusikkmiljøet på Rauland er involvert. Her er 

studieplan utarbeidet og studiet planlegges igangsatt høsten 2015. 

Det er gitt støtte til utvikling av faginnholdet i pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning, og her er 

emneplaner ferdig utviklet bl.a. gjennom felles workshops. 

Teknologi er det feltet der kontaktene mellom de to institusjonene, dvs. miljøene i Grimstad og 

Porsgrunn, var best etablert fra før. Her er det bevilget 2,725 mill. kroner til en rekke prosjekter, 

særlig innenfor fornybar energi, biogass og forbrenning. Flere av prosjektene henger tett sammen. 

Innenfor flere av delprosjektene er det oppnådd gode og lovende resultater. Samarbeidet innen 

elkraft har gitt en god del fellesaktiviteter, og publikasjon er ventet. Flere av de øvrige prosjektene 

gjelder utvikling og anskaffelse av vitenskapelig utstyr, noe som også innebærer sterk faglig kontakt. 

Resultater i form av forskningsresultater og publikasjoner ligger noe fram i tid. To prosjekter innenfor 

byggfag har derimot hatt svak eller ingen framdrift. 

5.1. Oppsummering 
Samlet sett må erfaringene fra fellesprosjektene så langt sies å være gode. Både innenfor 

biologi/økologi, helsefag, idrett/friluftsliv/kroppsøving og teknologi er det utført forskningsarbeid 

som har ført fram til publikasjoner, eller er ventet å gjøre det i nær framtid. Også innenfor kunstfag 

og pedagogikk har samarbeidsprosjektene, som riktignok er få, gitt konkrete og betydelige resultater. 

Enkelte prosjekter, bl.a. et par på det administrative og på det teknologiske området (byggfag) har 

ikke hatt ønskelig framdrift, og noen mindre prosjekter har blitt lagt på is. Hovedbildet er likevel 

positivt, og det ser ut til å være etablert gode faglige samarbeidsrelasjoner på mange felt.  

Det understrekes også av svarene på et spørsmål i rapporteringsskjemaet, om erfaringene så langt, at 

samarbeidet bør føres videre. Svarene tar dels utgangspunkt i det konkrete prosjektet, og gjelder 

dels samarbeidet mellom fagmiljøene mer generelt. 33 er positive til å videreføre samarbeidet, selv 

om 2-3 av dem viser til geografiske avstander og stort arbeidspress som utfordringer. 3 melder at det 

er usikkert om det er aktuelt å videreføre samarbeidet, og 1 svarer nei, med henvisning til det 

konkrete prosjektet. 18 har ikke besvart spørsmålet, uten at det kan tolkes som negative svar. Det 

må understrekes at svarene i all hovedsak gjelder samarbeidet mellom faglige og administrative 

miljøer, og de berører i svært liten grad spørsmålet om fusjon eller institusjonelt samarbeid. 
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6. Institusjonelt samarbeid 
I sine vedtak om fellesprosjektet51 bruker styrene for UiA og HiT begrepene institusjonelt forankret 

samarbeid, institusjonelt samarbeid, utvidet samarbeid og nærmere institusjonalisert samarbeid på 

en måte som gjør at det må oppfattes som begreper av noenlunde samme betydning. Institusjonelt 

og institusjonalisert samarbeid må forstås som et forpliktende og strategisk samarbeid innenfor faste 

rammer og i faste former, vedtatt og avtalt av de to institusjonene (HiT og UiA). 

6.1. Mål og visjon for institusjonelt samarbeid 
I rektors framlegg til vedtak i HiT-styret i S-sak 43/13 i juni 2013 var det med et punkt om at det ikke 

er aktuelt for HiT å inngå i et samarbeid som kan hindre at HiT alene eller i samarbeid med andre kan 

oppnå universitetsstatus.  Selv om dette vedtaksframlegget ble trukket52, er det klart at dette fortsatt 

ligger som et premiss for framtidig samarbeid som HiT vil gå inn i. Alternativet "institusjonalisert 

samarbeid" kan ikke bli mer fast i form og rammer enn at HiT, om det strategisk viser seg 

formålstjenlig, kan søke sammen med andre institusjoner, bl.a. for å oppnå universitetsstatus. 

UiA og HiT har allerede institusjonelt samarbeid med andre institusjoner, i denne forståelsen, på en 

rekke områder. Forslagene til samarbeidsformer mellom HiT og UiA som fremmes her må ikke 

komme i veien for eksisterende eller framtidige samarbeidsavtaler. 

Et forpliktende, strategisk samarbeid bør allikevel ikke bli ambisjonsløst. Det må inngås i tro på at 

begge institusjonene vil nyte gevinster av samarbeidet, og at samarbeidet bidrar til å oppfylle UiAs og 

HiTs ambisjoner og målsettinger.  

Fellesprosjektet HiT/UiA har hatt som formål å  

 videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, 

 styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og 

 understøtte begge institusjoners konkurransekraft. 

Et videre institusjonssamarbeid må videreføre disse målsettingene. 

Muligheten for at samarbeidet kan være en begynnelse på en prosess som kan ende med 

sammenslåing av HiT og UiA er selvsagt også til stede. Det vil også ligge muligheter for å inkludere 

andre uh-institusjoner i samarbeidet. Samarbeidet vil kunne være en beredskap for strukturelle og 

konkurransemessige endringer som skjer i uh-sektoren nasjonalt og internasjonalt, et organ for å 

kunne gjøre institusjonelle tilpasninger om det skulle bli nødvendig og ønskelig. 

6.2. Organisering av samarbeidet 
Fellesprosjektet HiT/UiA har gitt gode erfaringer med samarbeid mellom de to institusjonene 

innenfor flere fagområder. Størst aktivitet har det vært innenfor teknologi og naturvitenskap. Også 

på administrative områder har de to institusjonene gjennomført prosjekter og utviklingstiltak 

sammen.  

                                                           
51

 Styrevedtakene knyttet til denne saken er gjengitt i utrykte vedlegg. 
52

 Framlegget ble trukket for å oppnå et innholdsmessig likt vedtak i de to institusjonsstyrene. 
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Fellesprosjektet har vært ledet av et prosjektstyre og et arbeidsutvalg, utpekt av de to 

institusjonsstyrene. En fastere organisering av et institusjonssamarbeid vil kreve en daglig ledelse av 

samarbeidet på en annen måte enn et overordnet styringsorgan kan ivareta. 

Oslofjordalliansen har organisert sitt samarbeid i delprosjekter for teknologi (OFA TEK), 

lærerutdanning (OFA LU) og helse-, miljø- og sosialfag (OFA Helse). Det kan være naturlig å starte opp 

et mer permanent samarbeid mellom HiT og UiA på en tilsvarende måte, ved at det satses på noen 

områder der behovene for styrking av fagområdene er klart til stede, og der mulighetene for en slik 

styrking er til stede ved et tettere samarbeid mellom institusjonene. 

 

 

Figur 6.2: Organisatorisk skisse Universitetssamarbeid Sør. 

 

Benevnelsen Universitetssamarbeid Sør (USS) foreslås som arbeidsbetegnelse på samarbeidet. 

6.3. Felles forvaltning av studieporteføljen 
Utvikling av et godt samarbeid må legge noen premisser til grunn, det må beskrives et tydelig formål 

med samarbeidet.  

Studiesamarbeid 

I den politiske debatten blir det trukket fram at det er et problem at mange studier og mange 

fagmiljøer er spredt på for mange steder. Det gjør at fagmiljøene blir små, til dels faglig svake, og lite 

robuste. Det medfører at rekrutteringen av studenter og fagfolk blir for svak til både de mindre og de 

større studiemiljøene. En bedre arbeidsdeling mellom institusjonene, og en konsentrasjon av 

fagmiljøer og studietilbud krever et tillitsfullt samarbeid mellom institusjonene.  

 Der det er svakt studentgrunnlag bør ikke studietilbudene ved de to institusjonene konkurrere 

med hverandre. Det betyr ikke at det ikke kan være like, eller tilnærmet like studietilbud ved UiA 

og HiT. Men på områder der det er svakt studentgrunnlag, f.eks. på flere av språkfagene og de 

naturvitenskapelige fagene, bør en ikke ha parallelle studietilbud i Agder og Telemark. 
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 Det innebærer også at det før opprettelse av nye studietilbud, og ved nedleggelse av studier, 

bør et samarbeidsorgan mellom UiA og HiT uttale seg. 

Undervisningssamarbeid 

At flere av fagmiljøene er relativt små gjør at kompetansen bør konsentreres. Det medfører igjen at 

det f.eks. blir et begrenset antall spesialiseringer og fordypningsområder som kan tilbys innenfor de 

enkelte studiene. Et nærmere forpliktende faglig samarbeid kan gi både UiA og HiT muligheter til å 

utvikle fordypningsområder som studenter (det tenkes i første rekke på master- og ph.d.nivå, men 

også innen noen bachelorutdanninger kan dette være aktuelt) kan benytte seg av på tvers av 

institusjonene (ved veiledning, video-undervisning og på andre måter). En kan også tenke seg 

undervisningsstillinger delt mellom de to institusjonene, som f.eks. gjensidig bruk av II-stillinger. 

 Spesialiseringer og fordypninger innenfor likeartede studier ved HiT og UiA bør ikke utvikles 

parallelt ved de to institusjonene, men fordeles på en måte som er rasjonell for begge, og kunne 

utnyttes av begge ved at fagpersonalet kan ha undervisningsoppgaver flere steder, og 

studentene kan nyte godt av undervisningen flere steder (i stor grad ved å ta i bruk video-/ 

nettløsninger). 

6.4. Områder for felles FoU-satsing 
Forskningssamarbeid utvikler seg ofte etter andre linjer enn de institusjonelle. Samarbeid om 

forskning og forskningspublisering er ikke avhengig av fysisk samling, slik undervisning i vesentlig 

grad har vært. Derfor utvikles forskningssamarbeid ut fra interesseområder, kontakter som etableres 

i konferansesammenheng, bekjentskaper etablert i andre sammenhenger. Selv fra teknologifagene 

ved HiT og UiA meldes det at "(i)ngen av fagmiljøene synes å betrakte kollegene på den andre 

institusjonen som sin viktigste eksterne faglige kontakt"53. 

Det betyr imidlertid ikke at det ikke kan komme mye positivt ut av et organisert, institusjonalisert 

forskningssamarbeid. Det vil kunne gjelde etablering av forskningsprogrammer ved institusjonene, 

ved oppbygging av ulike sentre for forskning og utdanning, og ved felles utarbeidelse av søknader 

om finansiering fra forskningsråd, EU og, kanskje i særlig grad, fra regionen. 

Institusjoner konkurrer om forskningsmidler. Det gjør også kolleger ved samme institusjon. Denne 

konkurransen kan og skal ikke et institusjonssamarbeid legge restriksjoner på. Men de to 

institusjonene kan i samarbeid se om de i fellesskap i noen tilfeller, i stedet for å konkurrere om 

forskningsmidler (innenfor samme fagområde eller programområde), kan søke sammen, og utvikle 

sterkere felles søknader. 

Fagmiljøene innen særlig teknologi og naturvitenskap, men også innenfor andre vitenskapsgrener, 

trenger laboratorier, verksteder eller utstyr av ulikt slag for å gjennomføre eksperimenter, 

datainnsamling osv. På dette området ligger det klart til rette for felles utnytting av ressurser. Men 

en slik felles bruk vil kreve organisering, tillit og positiv vilje, i tillegg til klare avtaler om 

kostnadsdeling m.m. 

Bedre utnytting av laboratorier og utstyr vil også kunne gjøre det mer interessant for institusjoner 

som støtter utstyrsinnkjøp (NFR, næringslivet) å bidra til HiT og UiA. 
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 HiT/UiA (2014e), s.6f. 
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Forskningsformidling er et utfordrende område for uh-sektoren. Den mer allment rettede 

formidlingen krever gjerne en annen form enn den vitenskapelige formidlingen.  For forskeren er det 

ofte en ny sjanger å forholde seg til, som kan være tids- og arbeidskrevende. Når det så ikke gir mye 

uttelling verken økonomisk eller som akademisk meritterende, betyr det at denne formen for 

formidling sjelden blir prioritert. 

UiA har forsøkt med noen former for økonomisk uttelling til det enkelte fagmiljøet eller den enkelte 

forskeren for allmennformidling. UiA har i noen år gitt ut forskningsmagasinet TEFT, der HiT i noen 

nummer har bidratt med en artikkel.  Denne "fellespubliseringen" har ikke funnet en god form, det 

er ikke satt inn i en sammenheng at det i UiAs forskningsmagasin kommer med én artikkel fra HiT. 

Allmenn forskningsformidling kan være et område der ressurser fra både UiA og HiT med fordel kan 

utnyttes til felles nytte. 

 Forskningsmiljøene ved de to institusjonene bør vurdere tettere samarbeid, for å styrke 

forskningsarbeidet, søknader om forskningsfinansiering eller etableringen av 

forskningssenterdannelser. Et slikt samarbeid må selvsagt aldri bli ekskluderende overfor andre 

parter/partnere, forskningen må være åpen for alt relevant samarbeid. 

 UiA og HiT må kunne gå sammen og ha felles bruk av laboratorier og vitenskapelig utstyr, gå 

sammen om finansiering av slikt utstyr, og gå sammen om søknader om finansiering av utstyr fra 

forskningsråd, næringsliv o.a.  

 UiA og HiT må kunne gå sammen om gode tiltak for felles allmenn forskningsformidling, f.eks. 

publisering av et felles forskningsmagasin, på papir eller nett. 

6.5. Andre samarbeidsområder 

RSA 

HiT og UiA har allerede opprettet et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Det vil være 

naturlig å knytte dette rådet til et fastere samarbeidstiltak mellom HiT og UiA. Det vil også gi 

muligheter til å gjøre rådets arbeid mer konkret, knyttet til de andre samarbeidsområdene som etter 

hvert vil utvikle seg mellom institusjonene. 

 Rådet for samarbeid med arbeidslivet knyttes til institusjonssamarbeidet. 

Etter- og videreutdanning 

Kunnskapssamfunnet preges av at en stadig større andel av ungdomskullene begynner (og fullfører) 

høyere utdanning. Samtidig er arbeidslivet i mange sektorer i rask utvikling, slik at evnen til å ta til 

seg ny kunnskap og bidra til utviklingen av ny kunnskap på arbeidsplassene, blir en helt sentral 

kompetanse å ta med seg fra utdanningssystemet. Det innebærer også at etterutdanning, 

videreutdanning og medvirkning i opplæring i arbeidslivet blir en mer etterspurt tjeneste utdannings- 

og forskningsinstitusjonene må levere. 

Dette er et område der alle universiteter og høyskoler har begrenset erfaring og stadig må utvikle 

kompetanse. Innenfor dette området (EVU, MOOC-utvikling, nettbaserte undervisningsopplegg osv.) 

er det store behov for at institusjonene går sammen, og muligheter for at HiT og UiA kan gripe en 

mulighet til å bli en betydelig aktør. 
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Noen fagområder peker seg ut som særlig aktuelle for en felles offensiv i EVU-virksomheten. Etter- 

og videreutdanning for lærere etterspørres, ikke minst fra politisk hold, særlig fokusert på noen 

kjernefag i skolen. UiA har sterke fagmiljøer innenfor disse fagene (norsk, matematikk, engelsk), 

mens HiT har bygget opp en sterk profesjonsknyttet kompetanse og kompetanse på nettbasert 

undervisning. Samlet bør de to institusjonene kunne bli sentrale tilbydere av EVU-tilbud for lærere 

innenfor disse kjernefagene.  

Også på andre fagområder der HiT og UiA har høy fagkompetanse og der det vil/ bør være stor 

etterspørsel etter undervisningsprogrammer, kan de to institusjonene gå sammen om å utvikle og 

tilby gode EVU-opplegg. Aktuelle fagområder kan være naturfag (skoleaktuelt!), språk (tysk, fransk, 

spansk), og økonomi (privatøkonomi/ forbrukerøkonomi). 

 Innen etter- og videreutdanning kan HiT og UiA med felles administrativ, organisatorisk, teknisk, 

pedagogisk og faglig kompetanse og erfaring gå sammen om å utvikle og drive, som tilbyder og i 

gjensidig fruktbart samarbeid med arbeidslivet (og andre utdanningsinstitusjoner), utdanning og 

opplæring på et bredt felt av fagområder. 

 Grunnskolens kjernefag, der det kreves 60 studiepoengs utdanning for 

undervisningskompetanse på ungdomstrinnet, bør være særlig aktuelle for utvikling av gode 

EVU-opplegg. 

Administrativt samarbeid 

Profesjonell administrasjon av studier og forskning, utvikling av stadig bedre støttetjenester til 

studenter og ansatte, en aktiv utvikling av kontakten og samspillet med privat og offentlig 

samfunnsvirksomhet i regionen, på nasjonalt nivå og i voksende grad også internasjonalt, krever ikke 

bare sterke og robuste fagmiljøer, det krever sterkere institusjoner. På mange områder vil det være 

åpenbare stordriftsfordeler ved å skulle betjene 16.000 studenter, 1.600 ansatte og en region på 

460.000 innbyggere, i forhold til henholdsvis 10.000 studenter, 1.000 ansatte og 290.000 innbyggere 

(Agder) og 6.000 studenter, 600 ansatte og 170.000 innbyggere (Telemark). Utvikling av digitale 

løsninger på mange områder (selvbrukssystemer, digital eksamen, informasjon, andre felles it-

løsninger) vil (per bruker) bli klart rimeligere å utvikle i samarbeid. Andre deler av det administrative 

arbeidet kan ikke så lett effektiviseres ved å etablere større enheter. Det vil f.eks. gjelde leder-/ 

medarbeiderforhold og andre oppgaver som krever mer personlig kontakt, og der en organisasjon 

som er fysisk/ geografisk spredt vil måtte bruke mye ressurser på den mer personrettede 

samhandlingen. 

 UiA og HiT bør kunne etablere felles utviklingsenheter for administrative systemer, for å utnytte 

og videreutvikle hverandres kompetanse, og bruke administrative og tekniske ressurser 

effektivt. 

Lederutvikling og kollegialt samarbeid 

De lokale avdelingene av Forskerforbundet ved HiT og UiA har i en årrekke arrangert samlinger der 

problemstillinger av felles interesse diskuteres. Disse samlingene har også vært viktige for utviklingen 

av gode relasjoner mellom faglig og administrativ ledelse ved de to institusjonene, også mellom 

styrene for institusjonene. Et fastere samarbeid må etablere faste samlinger på flere nivåer, både 

blant faglige og administrative ledere, mellom tjenestemannsorganisasjonene, og mellom 

studentene. Slike samlinger vil være viktige for å holde godt liv i samarbeidet, og bygge det videre ut. 
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Samlingene bør også kunne utvikles til felles lederopplæring og samarbeid om opplæring for styrene, 

strategiutvikling o.l.  

Et aktivt samarbeid med gode samhandlingsarenaer mellom de to institusjonene på mange nivåer og 

i mange sammenhenger, vil også være en beredskap for institusjonene om det blir omlegginger i det 

institusjonelle landskapet i uh-sektoren.   

 Det bør etableres forum/arenaer for samtaler, drøftinger og diskusjoner om sentrale politiske, 

strategiske, administrative og faglige spørsmål mellom UiA og HiT på flere nivåer. Slike 

møteplasser bør det være både for ledelse (inkludert styrene), faglige enheter, 

tjenestemannsorganisasjonene og studentene. 

 UiA og HiT bør bruke samarbeidet mellom institusjonene til utvikling av felles lederopplæring, 

styreseminarer etc. 

6.6. Styringsorgan 
USS bør ha en (prosjekt-)ledelse, med et råd eller styre, oppnevnt av institusjonsstyrene, og med et 

fast sekretariat som har daglig ansvar for drift og utvikling av samarbeidet. Dette sekretariatet bør 

også kunne ta ansvar for sekretariatsfunksjoner i de enkelte undergruppene. 

6.7. Fag, studier og mulighetsområder som inkluderes 
Fagområdene Helse, Kunst og kultur, Teknologi og Natur og miljø, sammen med innsatsområdene 

EVU og Administrasjon/støttetjenester peker seg etter rapportene fra mulighetsgruppene og 

erfaringene fra de faglige og administrative fellesprosjektene ut som gode mulighetsområder for et 

videre og nærmere samarbeid mellom HiT og UiA.  Rådet for samarbeid med arbeidslivet kan altså 

også vurderes lagt inn i den samme samarbeidsrammen, men må oppnevnes av, og samtidig ha et 

nært samspill med institusjonsstyrene ved HiT og UiA. 

Det bør også vurderes om eksisterende samarbeidstiltak, som Omsorg Sør, bør inngå i den samme 

samarbeidsrammen. 

Prosjektstyret har tidligere framhevet lærerutdanningene og skole/ læring som det sentrale faglige 

profileringsområdet for et eventuelt fusjonert HiT/UiA-universitet. Også et institusjonssamarbeid 

mellom HiT og UiA kan inkludere dette utdannings- og forskningsområdet. HiT og UiA samarbeider 

allerede, sammen med Universitetet i Stavanger, i region Sør-vestlandet om de nye 

grunnskolelærerutdanningene. Samarbeidet omfatter bl.a. praksis, studieadministrasjon, 

internasjonalisering og etter- og videreutdanning.  

Lærerutdanningene og skole/ læring er ikke blant de mulighetsområdene styrene for UiA og HiT i 

september 2013 pekte på som områder for særskilt strategisk satsing for UiA og HiT i samarbeid. 

Prosjektstyret er derfor avventende til om dette området bør inngå som prioritert innsatsområde i et 

institusjonssamarbeid i første omgang. 
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Figur 6.7: Universitetssamarbeid Sør med faglig-tematiske samarbeidsområder 

 

6.8. Tidshorisont  

Videre utvikling 

Det er som nevnt mulig at et slikt nært institusjonssamarbeid som her er skissert kan være en 

begynnelse på en prosess som kan ende med sammenslåing av HiT og UiA. USS vil kunne være en 

beredskap for strukturelle og konkurransemessige endringer som skjer i uh-sektoren nasjonalt og 

internasjonalt, et organ for å kunne gjøre institusjonelle tilpasninger om det skulle bli nødvendig. 

Samtidig vil et slikt samarbeid i sin natur ha en tidsbegrensning over seg. Avtalen må evalueres med 

jevne mellomrom, og institusjonene må på selvstendig grunnlag vurdere om samarbeidet utvikler seg 

etter forventningene, om utviklingen er etter de målsettinger institusjonene hver for seg har satt seg, 

og om samarbeidet gir gevinster som står i forhold til ressursbruken. 

Finansiering 

Samarbeidet mellom HiT og UiA har til nå basert seg på midler fra KDs SAK-bevilgninger, og 

avsettinger på HiTs og UiAs egne budsjetter. Det kan neppe forventes fortsatte SAK-midler til denne 

formen for samarbeid framover. Samarbeidet må med andre ord, i den grad det ikke resulterer i 

forskningsbevilgninger, støtte fra regionen e.l., finansieres over egne budsjetter. 

Da er det avgjørende at det kan vises at forventede resultater av samarbeidet innebærer gevinster 

eller økte tilskudd til institusjonene. 
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7. Visjon og mål for en fusjonert institusjon 
Det er blitt pekt på, bl.a. av arbeidsgruppen som ble bedt om å se på mulige samarbeidsområder for 

teknologi og ingeniørutdanning54, at et eventuelt fusjonert universitet av HiT og UiA mangler en 

samlende, felles visjon55.  

Fusjon eller samarbeid56 drøfter UiA/HiTs felles mål og utfordringer. Det pekes på at en ikke kan 

overraskes over at universitetenes og høyskolens visjoner og målsettinger i stor grad er svært like. De 

er underlagt samme samfunnsoppdraget, og har de samme målsettingene definert i en felles lov. 

Institusjonene møter de samme utfordringene: sterkere konkurranse (om finansiering, studenter og 

ansatte), krav om bedre gjennomstrømming, og sterkere forventninger om bidrag til 

kunnskapsutviklingen i hele befolkningen. Mange av institusjonene har de samme yrkesrettede 

profesjonsstudiene som sine sentrale utdanningsområder. Det er vanskelig, i et slikt landskap, å finne 

den unike visjonen, målsettingen eller idéen. 

Delutredningen fra 2013 peker på57 at et fusjonert universitet i Agder og Telemark må  

"(…) 

 bidra til større vekst i høyere utdanning og forskning i denne delen av landet enn dagens HiT 

og UiA vil kunne gjøre for seg selv. 

 være en studentattraktiv institusjon med stor bredde, kvalitet og fleksibilitet i 

studieporteføljen.  

 med større kraft bidra til en kunnskapsbasert samfunns- og næringsutvikling i Agder og 

Telemark enn dagens to institusjoner vil klare.  

 bli en tydelig samfunnsaktør og en viktig samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv i 

landsdelen. 

(…)" 

Delrapporten foreslår seks fundamenter som må ligge til grunn for en vurdering av om en fusjon av 

HiT og UiA er formålstjenlig: 

1. Universitetet må ha fokus på kvalitet, relevans og læringsutbytte i utdanningene. 

2. Universitetet må se forskning, forskerutdanning og faglig utviklingsarbeid som grunnleggende 

for alle deler av sin virksomhet. 

3. Universitetet skal være partner for innovasjon og nyskapning.  

4. Institusjonens bærekraft og fagmiljø må styrkes. 

5. Det må skapes attraktive lærings- og arbeidsmiljø. 

6. Universitetet må ta nasjonale posisjoner. 

Delrapporten sier at disse målene må nås  

                                                           
54

 Se avsnitt 7.1. 
55

 Arbeidsgruppen skriver (UiA/HiT (2014e), pkt. 4.5): "Dersom de to institusjonene skal samarbeide strategisk, 
må det være for å nå et felles mål. De visjoner og strategier som hver av dem har i dag, utgjør ikke noe klart 
slikt mål. Skal de utvikle seg til noe mer sammen enn det de er i stand til å være hver for seg, må man se 
konturene av noe som er helt annerledes; man må ha en klar utløsende idé.(…)" 
56

 UiA/HiT (2013), s. 18ff. 
57

 op.cit. s. 26f. 
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"(…) gjennom en bedre og helhetlig forvaltning av de samlede ressurser til utdanning og forskning 

og gjennom økt finansiering over statsbudsjettet og økt ekstern finansiering. Effektiv ressursbruk 

vil kreve at universitetet i betydelig omfang tar i bruk digital kommunikasjon for å skape bedre og 

mer fleksible læringsmiljø, og styrke de administrative og tekniske støttetjenestene (…)".  

Utvikling av en strategi for et nytt, felles universitet må bygge på disse fundamentene. 

Delrapporten peker på Folkehelse, Teknisk-industrielle fagområder, Utdanning, skole og 

lærerutdanning, Musikk og tradisjonskunst og E-læring og digitalisering som utdannings- og 

forskningsområder som et fusjonert universitet bør kunne ta nasjonalt ledende posisjoner på.  

Også utredningen fra februar 201458 peker på lærerutdanning, læring og læringsmiljø som et område 

der et fusjonert universitet bør kunne ta en nasjonal posisjon. Mulighetsgruppene59 peker på flere 

områder som er interessante for samarbeid, og der UiA og HiT i fellesskap kan bygge opp kvalitet, 

attraktivitet og omdømme. 

7.1. Rapporter om faglige mulighetsområder  
I sine septembermøter i 2013 vedtok styrene for HiT og UiA60 at Teknologi og ingeniørutdanning, 

Helse, omsorg og samhandling, Kunst- og kulturfag og Bærekraft, miljø og klima skulle pekes på som 

viktige områder hvor en særskilt utreder muligheter for felles faglig strategisk satsing for UiA og HiT, 

utgangspunkter for videre utvikling. 

Alle gruppene ble i tillegg bedt om å beskrive hvordan bruken av digitale hjelpemidler kan styrke 

oppbyggingen av HiTs og UiAs kompetanse på området, og utvikle samhandlingen mellom 

fagmiljøene ved de to institusjonene, og med eksterne fagmiljøer. 

Bærekraft, miljø og klima 

Arbeidsgruppen for det faglig-tematiske området Bærekraft, miljø og klima anbefaler for studiene 

ved UiA og HiT en prioritering av det faglig-tematiske området på to nivåer: Området bør bli en 

integrert del på 5-10 studiepoeng i alle studieløp på bachelornivå. Studentene skal oppnå en 

grunnleggende forståelse av og perspektiv på temaet, og forståelse av hvordan feltet kan integreres 

og operasjonaliseres innen egen fagdisiplin. Dernest foreslås det opprettet en ny ledelsesmaster i 

Bærekraft og innovasjon, med en basismodul, en valgbar modul og spesialisering inn mot ulike 

fagdisipliner. 

Innen forskning mener gruppen at innsatsen må konsentreres til områder der de to institusjonene 

har svært sterke fagmiljøer og utfyller hverandre, og der regionen har naturgitte fortrinn og sterke 

industrielle tradisjoner og kompetanse. Gruppen peker på de tre overordnede områdene Energi og 

materialer, Vann (ferskvann og marint) og Økonomi og samfunnsutvikling. 

Helse, omsorg og samhandling 

Arbeidsgruppen for Helse, omsorg og samhandling peker på disse områdene som ligger til rette for 

felles satsing, også i samarbeid med andre aktører: 
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 UiA/HiT (2014a), s. 28f. 
59

 UiA/HiT (2014b-e) 
60

 Se utrykte vedlegg med styrevedtakene. 
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 Omsorgsforskning. Her er det etablert samarbeid gjennom Senter for omsorgsforskning Sør. Det 

er naturlig å se dette området i sammenheng med 

 Velferdsteknologi og e-helse. Dette er et område som i tillegg til helsefaglige og 

informasjonsteknologiske fagmiljøer bør omfatte organisasjonsfag, økonomifag o.a. 

 Livsstilsforskning. Ernæringsfysiologi, genetikk og mikrobiologi må knyttes inn mot dette 

forskningsområdet. Her er det også koplinger til områder som idrett og folkehelse. 

 Samhandling og tjenestelevering. Samhandlingsreformen og samfunnsutviklingen mer generelt 

gjør dette til et svært aktuelt faglig område. UiA og HiT har gode relasjoner til både helseforetak 

og kommunene i sine områder. Dette bør kunne utvikles og utnyttes til praksisnær forskning. 

 Idrett: toppidrett og folkehelse. Både HiT og UiA har sterke fagmiljøer på dette området. Det bør 

knyttes koplinger til genetikk- og mikrobiologimiljøene. 

 Global psykisk helse. Dette er et ungt forskningsfelt som gir muligheter for nasjonal og 

internasjonal posisjonering. Men det vil kreve målrettet og bevisst satsing. Det vil være 

nødvendig med tverrfaglig tilnærming og komplementær kunnskap. 

Kunst- og kulturfag 

Arbeidsgruppen for Kunst- og kulturfag har identifisert sju områder som den mener ligger til rette for 

nyskapende samarbeid mellom HiT og UiA, og kulturinstitusjoner utenfor. Disse områdene er 

 World Music. Dette er et felles masterprogram i verdensmusikk med fordyping i norsk 

folkemusikk, et utøvende studium der første semester er tenkt lagt til Rauland, de tre siste til 

Kristiansand (hvorav ett semester kan være utveksling til et av studiestedene Institutt for 

folkekultur (HiT) eller Institutt for rytmisk musikk (UiA) samarbeider med internasjonalt). 

 Materiell og immateriell kulturarv. Det foreslås faglige forskningsprosjekter, som også har 

muligheter inn mot studier for kulturminneforvaltning, museumsarbeid o.l. 

 Nyere kunsthistorie/ kunstvitenskap – samtidskunst. Dette er et ettårig studium på 

bachelornivå, som kan utvides til et 90 studiepoengs dybdestudium, ved UiA i Kristiansand. 

Studiet skal supplere de utøvende studiene ved de to institusjonene med kunstvitenskapelig 

kompetanse, særlig rettet mot samtidskunst. 90 poengsenheten skal kunne kombineres med 

breddefag ved UiA eller HiT, og gi grunnlag for opptak til masterprogrammet i kunstfag ved UiA. 

 Kunsten og litteraturens hus. Dette er dels en idé om et fysisk sted, slik det planlegges f.eks. i 

Kristiansand, og en idé om programmessig innhold som kan utvikles i nettverk av 

samarbeidende partnere og presenteres på ulike formidlingsarenaer. 

 Kunst- og kulturformidling i møte med barn og unge. Både ved HiT og UiA er mye av kunstfagene 

knyttet til lærerutdanningene og til kunstfaglige relasjoner mot barn og unge. Området ligger 

derfor til rette for samarbeid mellom de to institusjonene. 

 KulturLab. Tanken er å utvikle en digital arena for formidling, læring og samtale omkring 

regionens kunst og kulturarv, sentrert rundt kunstverk og kulturgjenstander som finnes i 

regionens museer og gallerier. 

 Kunst- og kulturforsking i samarbeid med institusjonssektoren. Både ved Agderforskning og ved 

Telemarksforskning drives mye oppdragsforskning innen kulturfeltet, med vekt på politikk, 

økonomi og evalueringer av kunst- og kulturfeltet. Flere miljøer ved HiT og UiA er tilknyttet disse 

forskningsmiljøene ved Telemarksforskning og Agderforskning. Disse miljøene ville kunne få 

gevinster ved å inngå i samarbeidskonstellasjoner. 
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Gruppen understreker at det også vil kunne være andre områder som egner seg for nærmere 

samarbeid. 

Teknologi og ingeniørutdanning 

Arbeidsgruppen for området Teknologi og ingeniørutdanning foreslår at det settes av midler til 1 -2 

"interne" Senter for fremragende forskning på tvers av de to institusjonene, basert på søknader fra 

fagmiljøene. Kriteriene for slike SFF'er skal være klart definerte fagfelt, faglig styrke, samarbeid 

mellom institusjonene, eksterne allianser og muligheter for supplerende ekstern finansiering. 

Arbeidsgruppen har konkrete forslag til hvordan studentopptaket kan økes og gjennomføringen 

bedres. Gruppen mener søkingen til ingeniørstudiene både ved UiA og HiT er så god at det vesentlig 

er et ressursspørsmål om studentopptaket kan bli høyere. 

Det pekes i rapporten på at det på tross av at det burde være grunnlag for nært samarbeid både 

mellom de to ingeniørutdanningsinstitusjonene og mellom UiA, HiT og viktige deler av næringsliv og 

industri i Telemark og Agder, er det lite slikt samarbeid. Det etterlyses et tydelig signal fra industri og 

næring som utdannings- og forskningsinstitusjonene kan forholde seg til. Gruppen foreslår at det 

inviteres til en konferanse med de viktige næringsclusterne og de to institusjonene for å definere 

felles oppgaver, finne områder for nærings-ph.d.'er, praksisplasser, professor II-programmer og 

definere behov for etter- og videreutdanning. Det bør etableres professor II-stillinger for 

industritilsatte ved begge institusjonene og "konsulent II"-stillinger i industrien for UiA- og HiT-

ansatte. 

Arbeidsgruppen peker på at de teknologiske fagmiljøene ved HiT og UiA har hatt lite samarbeid, selv 

om insentivene som er etablert i forbindelse med HiT/UiA-samarbeidet har startet opp flere 

prosjekter. Ingen av fagmiljøene synes å betrakte kollegene på den andre institusjonen som sin 

viktigste faglige kontakt, heter det i rapporten. Samarbeidsprosjektene viser allikevel at det kan gi 

synergier å knytte de to miljøene nærmere hverandre. Arbeidsgruppen foreslår at de to miljøene går 

sammen om noen felles tiltak for synliggjøring og markedsføring, som felles faglige konferanser, 

felles studentkonkurranser og felles markedsføringsmateriell. Det bør også utarbeides en oversikt 

over nærstående fag og miljøer, for å se hvordan fagmiljøene praktisk kan utnytte ressursene bedre 

og redusere sårbarheten til miljøene. 

Verken UiA eller HiT har utviklet kultur for overføring av innovativ kunnskap, "spin-off", til nærings- 

og arbeidsliv. HiT har lykkes i å stimulere til innovativ tankegang hos studentene, ikke minst ved 

utvikling av studentbedrifter, men dette ser ikke ut til å ha ført til innovasjonskultur i HiT som 

institusjon. Både HiT og UiA har samarbeid med inkubatorselskaper. Arbeidsgruppen for teknologi 

foreslår at de to institusjonene setter opp en felles Idelab, med deltakelse av eksterne aktører, for å 

stimulere til kunnskapsutveksling og etablerertankegang ved institusjonene og i arbeidslivet i 

regionen. Arbeidet med å etablere en tydelig TTO-funksjon må fullføres, og det foreslås å arrangere 

en "gründer-camp" i regi av et felles TTO for de teknologiske miljøene ved HiT og UiA. 

Arbeidsgruppen peker på at begrepet regional utviklingsaktør knyttet til HiT og UiA i fellesskap er 

uklart. Agder og Telemark neppe kan ses som en felles region. Det er få eksempler på felles 

institusjoner eller strukturert samarbeid mellom Agder og Telemark. Arbeidsgruppen mener UiA og 

HiT bør ta initiativ overfor regionale myndigheter, for å styrke idéen om en felles region Agder-

Telemark. Også næringslivet bør engasjeres i dette initiativet. 
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Rapporten fra teknologigruppen peker avslutningsvis på at et nærmere samarbeid mellom HiT og UiA 

krever en felles visjon, som kan virke som en utløsende idé. En slik visjon ser ikke arbeidsgruppen nå. 

Gruppen peker på to slike mulige ideer: Det virtuelle universitet og Det industrielle universitet. 

7.2. Faglig profilering 
Prosjektstyret har festet seg ved bærekraft og de globale miljøutfordringene som en mer overordnet 

faglig fellesnevner for et fusjonert HiT/UiA. Bærekraft betyr i denne sammenhengen fokus på 

fornybare ressurser, økt gjenvinning og resirkulering av produkter og avfall, og redusert forbruk av 

ikke-gjenvinnbare ressurser. Det inkluderer økosystembasert forvaltning, en økonomisk og sosial 

tilnærming og forståelse der de samlede samfunnsmessige kostnader og gevinster inngår. Det er 

behov for kunnskap, tjenester og produksjon både som tilpasning til de store klima- og 

miljøendringene som skjer, og som en styrende kraft for en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 

Denne grunnleggende profileringen vil måtte gjenspeile seg både i studier og i forskningen. Alle 

studenter bør få en basiskunnskap om og en fellesforståelse av hvordan feltet kan integreres i eget 

fagstudium.  

Et fusjonert universitet bør også sikre en sterk kultur med basiskunnskaper om bruk av digitale 

verktøy. En slik kunnskap og slike ferdigheter må inngå i studentenes egen læring, i kildekritikk, i 

formidling og i kunnskap om innovasjon og entreprenørskap.  Prosjektstyret mener digitale 

kunnskaper og ferdigheter bør vurderes som faglig fellesnevner på tvers av fagområder og studier. 

På utdanningsområdet peker lærerutdanningene og læring/ skole seg ut som et sterkt profilområde 

for universitetet. På disse fagområdene vil det kunne utvikle seg faglige synergier mellom Agder- og 

Telemarksmiljøene. Innenfor lærerutdanning og skole, fra barnehage til universitetsnivå, bør et 

samlet universitet kunne innta nasjonale posisjoner, med ledende fagmiljøer på disse utdanningene. 

Dette forutsetter en forsterket satsing på forskning, forskerutdanning og profesjonskunnskap knyttet 

til lærerutdanningene. Et samlet universitet må sikre at tilknytning, ansvar og eierforhold til 

lærerutdanning og skole, læring og læringsmiljø knyttes til de fleste fagmiljøene. 

Også kunstfag, estetiske fag og kulturfag framstår som et studie- og fagområde der HiT/UiA vil kunne 

utvikle faglige synergier og få en nasjonal ledende posisjon. Selv om disse utdanningene ikke vil være 

blant de største i et fusjonert universitet, vil området bli betydelig i norsk sammenheng. Det vil være 

1 000 studenter ved kunst- og kulturfaglige utdanninger i et HiT/UiA-universitet.  Ingen av de 

kunstfaglige høyskolene i Norge har så mange studenter. 

HiT og UiA i stor grad komplementære fagmiljøer innen teknologi og ingeniørutdanning. Det gir et 

godt grunnlag for å utvikle sterke og internasjonale fagmiljøer i tett samarbeid med det teknisk-

industrielle næringslivet i regionen og Sør-Norge for øvrig. NTNU vil være det universitetet som har 

det viktigste teknologiske fagmiljøet i landet. UiA og HiT kan ikke konkurrere med den faglige 

bredden NTNU har. Men på noen utvalgte fagområder bør HiT og UiA i fellesskap kunne bli en minst 

like attraktiv partner for næringslivet, og få en god studentrekruttering til sine teknologistudier. Det 

bør arbeides målrettet for å etablere fag- og forskningsgrupper og oppnå akkreditering som Sentre 

for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og andre nasjonale 

faglige senterordninger på teknologiområdet. 
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Prosjektstyret mener også at et fusjonert HiT/UiA-universitet bør kunne markere seg med nasjonalt 

ledende fagområder innenfor helse- og sosialfag og økonomi og administrasjonsfag. Dette vil være 

store utdanningsområder, og bør kunne utvikles til ledende forskningsområder innenfor noen fagfelt.  

7.3. Studieportefølje. Bærebjelker og signaturstudier 
HiT tilbyr over 160 studier på 9 fagområder61. UiA annonserer med 256 studietilbud62. Reelt er 

antallet betydelig mindre. Ser en bare på bachelorprogram, 4-årige studier 

(grunnskolelærerutdanningene) og 2-årige masterprogram gis det ca. 50 studier ved HiT og ca. 90 

studier ved UiA63. 

Studentene fordeler seg på fagområder som diagram 7.3 viser. 

 

 

Diagram 7.3: Studenter ("antall studenter totalt", d.v.s. både egenfinansierte og eksternfinansierte) ved HiT og 

UiA fordelt på fagområder. DBH høsten 2013.For grunnlagstall jf. vedlegg. 

 

                                                           
61

 http://www.hit.no/nor/HiT/Soeker 
62

 http://www.uia.no/study/search 
63

 Halvårsstudier, årsstudier og 5-årige masterprogram er vanligvis deler av eller koplinger mellom 
bachelorprogram, 4-årig lærerutdanning eller de 2-årige masterprogrammene. Men det er noen unntak, f.eks. 
forfatterstudiet ved HiT og noen av språkstudiene ved både HiT og UiA. I tillegg kommer EVU-studiene. 
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Både ved HiT og UiA er det lærerutdanning og pedagogiske fag som utgjør den største 

studentgruppen, dernest helse- og sosialfag. Ved UiA utgjør ellers humaniora, samfunnsvitenskap, 

teknologi og økonomisk-administrative fag store studentgrupper. Ved HiT er samfunnsvitenskap en 

relativt mindre gruppe, mens naturvitenskap betyr mer. To tredjedeler av studentene ved både HiT 

og UiA64 er på utdanningsområdene lærerutdanning og pedagogikk, helse- og sosialfag, teknologi og 

øk.adm.-utdanning. 

Alle disse studieområdene er flerfaglige, og krever en bred fagportefølje i institusjonen for å tilby et 

kvalitetsmessig godt tilbud som er forskningsbasert og knyttet både til fag og profesjonen 

utdanningen er rettet mot. Den brede fagporteføljen gir samtidig store muligheter for 

spesialiseringer, valg av interessante kombinasjoner av utdanninger, og utvikling av nye 

forskningsområder og -retninger. 

Men det er også noen mindre studier og fagområder der de to institusjonene er helt eller nesten 

unike i norsk sammenheng, og der det faglige nivået regnes som høyt. For UiA dreier det seg om 

studier og fagområder som Rytmisk musikk, Mekatronikk og Matematikkdidaktikk. Ved HiT framstår 

fagområdene og studiene i Folkemusikk og folkekunst, Kulturstudier og Forfatterstudiet som ganske 

unike og særegne områder. 

7.4. Tematiske områder for FoU 
De fire mulighetsgruppene65 foreslår noen faglige satsingsområder som de to institusjonene bør 

arbeide videre med sammen, uavhengig av fusjon eller nærmere institusjonssamarbeid.  

Gruppen for teknologi og ingeniørutdanning peker på både miljøvennlig energi og oljeteknologi som 

områder UiA/HiT bør gå sammen med industrien i regionen om å utvikle videre, på tross av det 

tilsynelatende motsetningsfylte i å satse på disse to fag- og forskningsområdene samtidig. 

Gruppen for kunst- og kulturfag peker på kulturforskning, i samarbeid mellom UiA/HiT og de 

regionale forskningsinstituttene. 

Arbeidsgruppen for helse, omsorg og samhandling peker på flere aktuelle mulighetsområder: 

Omsorgsforskning, Velferdsteknologi og e-helse, Livsstilsforskning, Samhandling og tjenestelevering, 

Idrett (toppidrett og folkehelse), og Global psykisk helse. 

Gruppen for bærekraft, miljø og klima trekker fram de tre overordnede forskningsområdene Energi 

og materialer, Vann (ferskvann og marint) og Økonomi og samfunnsutvikling som områder HiT og UiA 

kan samarbeide om utvikling av. 

Teknologigruppen foreslår også at de to institusjonene setter av midler til 1 – 2 "interne" Senter for 

fremragende forskning, etter modell fra NFRs SFFer. Slike satsinger vil kunne bygge opp noen 

forskningsmiljøer, og virke tiltrekkende både på ph.d.-studenter og andre forskere. 

Med HiT og UiAs store andel av studier og studenter innen lærerutdanningene og pedagogikk bør 

også dette området, både som profesjonsforskning og som mer disiplinrettet pedagogisk forskning, 

utvikles til et viktig område for forskning og kunnskapsutvikling. Ambisjonene knyttet til utvikling av 

e-læring og digitale verktøy gjør også dette til et særlig aktuelt tematisk område. 
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 HiT 68 %, UiA 66 %. 
65

 HiT/UiA (2014b-e) 

Side�73



 

44 
 

Prosjektstyret vil også peke på at HiT og UiAs brede fagportefølje gjør at det ligger godt til rette for 

tverrfaglig og flerfaglig forskning.  

7.5. Samfunnsinteraksjonen 
Ett eller to?66 peker på det substansielle skiftet som er kommet i universitetene og høyskolenes 

samfunnsoppdrag de siste tiårene. Endringene i formålet for universiteter og høyskoler illustrerer 

dette godt67. Michael Gibbons68 og Burton R. Clark69 beskrev denne utviklingen for moderne 

kunnskapssamfunn, høyere utdanning og forskning på 1990-tallet. Høyere utdannings- og 

forskningsinstitusjoner har fått en sentral rolle for økonomisk, kulturell og sosial samfunnsutvikling. 

Samtidig skjer ikke utdanning og forskning lenger bare i universitetene, men også i arbeidslivet og 

samfunnslivet, og ikke minst i samspillet mellom disse. 

Både HiT og UiA har etter hvert utviklet gode samarbeidsformer med sine omgivelser, med 

næringsliv, offentlige virksomheter og myndigheter, og også i mange sammenhenger med 

organisasjonslivet. Begge institusjonene legger stor vekt på å utvikle dette samarbeids- og 

samhandlingsforholdet. På områder der HiT og UiA ser de kan utvikle det faglige samarbeidet i 

undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid, kan de to institusjonene også ta sitt ansvar for 

samfunnsinteraksjonen på en bedre måte sammen. Prosjektstyret vil peke på utvikling av 

 lærerutdanningene og kontakten med skoler og skoleeiere,  

 teknologi, innovasjon og kontakt mot industri og tjenesteprodusenter70 

 teknologi, innovasjon i kontakt mot offentlige tjenesteytere (helse- og sosialtjenester m.m.) 

 kunst og kultur, i samhandling med kulturlivet, også som næringsutvikling 

 helserelaterte fag, i kontakt med primær- og spesialisthelsetjenester 

og styrkede formidlingstjenester mot skole, organisasjoner, allmennheten generelt, innenfor alle 

fagområder ved de to institusjonene. 

I oppdragsområdet mellom forskning og samfunnsinteraksjon ligger forskningsformidlingen. 

Mulighetene digital kommunikasjon gir gjør også den publiserte forskningen kan gjøres lettere 

tilgjengelig for et stort publikum, via Open Access-kanaler. UiA og HiT har som del av sin strategi at 

den faglige publiseringen skal gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. Det må også være 

utgangspunkt for et samlet HiT/UiA-universitet. 
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 HiT/UiA (2014a), s. 12f. 
67

 Se avsnitt 3.2. 
68

 Gibbons (1994) og Nowotny (2001) 
69

 Clark (1998) 
70

 Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI sier i et intervju med magasinet til Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen, Spenn, at det "for næringslivets del er (…) åpenbart at Universitetet i Agder bør 
fusjonere med Høgskolen i Telemark. Da knyttes to sterke teknologimiljøer sammen, som både tilbyr 
sivilingeniørutdanning og driver forskning innen områder som mekatronikk, IT og industrielle prosesser. 
Fremtidens næringsliv er kompetansedrevet, teknologisk og internasjonalt." (Spenn desember 2012/januar 
2013, s. 37.) 

Side�74



 

45 
 

8. Fusjonsalternativet  

8.1. Beskrivelse av fusjonert institusjon71 

Organisasjonen 

Fusjon eller samarbeid72 beskriver grundig ulike modeller for faglig organisering av et universitet.  

Rapporten beskriver det historiske prinsippet for organisatorisk inndeling, der hovedpoenget er å 

skape minst mulig endringer fra hvordan inndelingen har vært tidligere. En slik løsning kan i første 

omgang bidra til å redusere konfliktnivået i en endringsprosess, men er neppe egnet til å skape ny 

dynamikk og utløse potensial i et nytt universitet. 

Det geografiske prinsippet for organisasjonsinndeling innebærer at enhetene følger den geografiske 

lokaliseringen. En slik inndeling kan forenkle ledelse og virke kulturbyggende og identifiserende 

innenfor hver enhet, men vil trolig forhindre faglig integrering, og ikke bygge opp sterkere og mer 

robuste fagmiljøer. 

Det faglige prinsippet betegner en organisering basert på fagområder og fagdisipliner, uavhengig av 

geografi (lokalisering) og utdanningsområder/studieorganisering. Hovedargumentet for den faglige 

inndelingen er å fremme oppbygging av sterke fagmiljøer, faglig samarbeid, konsentrasjon og 

arbeidsdeling. En rendyrket faglig inndeling møter imidlertid utfordringer knyttet til ledelse, 

geografiske avstander, kulturforskjeller mellom deler som ikke var samlet tidligere, og samordning i 

forhold til utdanningene. En organisering som går på tvers av geografi vil allikevel kunne virke 

kulturelt integrerende i organisasjonen. 

En slik organisering etter faglige prinsipper kalles gjerne fakultetsinndeling. 

Det studiebaserte prinsippet legger hovedvekt på utforming, organisering og gjennomføring av 

studieprogrammene. Begrunnelsen for studiebasert inndeling av organisasjonen er knyttet til 

behovet for en helhetlig tilnærming til undervisningen av studieprogrammene, i første rekke de 

yrkesrettede utdanningene og profesjonsutdanningene.  Den studiebaserte organiseringen kalles 

gjerne School-modellen, etter organiseringen ved bl.a. amerikanske universiteter med Business 

School, Law School, Medical School, School of Engineering osv. 

Ingen av disse modellene, og det er særlig fakultetsinndelingen og School-inndelingen som 

diskuteres, kan framstå som rendyrkede. Både historiske og geografiske hensyn vil veie med når en 

organiserer universitetet i de faglige avdelingene. Utfordringer knyttet til å sikre tverrfaglighet i 

utdanning, forskerutdanning og forskning, og i nye grenseovergripende fag, krever en framtidig sterk 

matrisekultur, matriseorganisering sammen med fakultetsorganiseringen, og en klar institusjonell 

                                                           
71

 Prosjektstyret vil beskrive en faglig og administrativ organisering av et fusjonert HiT/UiA-universitet på et 
relativt høyt nivå i organisasjonen (institusjons- og fakultetsnivået). Prosjektstyret innser selvsagt at et vedtak 
om sammenslåing av de to institusjonene ikke samtidig kan innebære fastsettelse av den faglige og 
administrative organiseringen av universitetet "for all framtid". Prosjektstyrets skissering av fakulteter, 
matriseorganisering, hovedkontorplasser for rektorat og dekaner osv. må ses som en "inngangsorganisering" av 
det nye universitetet, en organisering som bare vil bestå inntil institusjonens styre vedtar en annen 
organisering, i tråd med institusjonsstyrets fullmakter i forhold til universitets- og høyskoleloven. 
72

 HiT/UiA (2013) 
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faglig ledelse. Dette er viktig for at behov og interesser både fra den faglige forskningsfokuserende 

siden og den studiefokuserende siden kan ivaretas. 

Lærerutdanningene vil være en betydelig del av studieporteføljen ved et samlet universitet i Agder 

og Telemark. Det vil styrke fagmiljøene i lærerutdanningen om en i størst mulig grad kan involvere 

hele det faglige miljøet i universitetet i undervisning, forskning og faglig utvikling både når det gjelder 

enkeltemner og -fag i studiene, og i hele studieløpene, og i skolerettet forskning og utviklingsarbeid. 

De fleste profesjonsutdanningene er bygget rundt ett fag eller en gruppe av nært beslektede fag, 

som sykepleie, sosialt arbeid, økonomi- og administrasjonsfag o.l. Lærerutdanningene er annerledes. 

Profesjon og fagdisipliner skal bygges tett sammen. Ikke bare organiseringen av lærerutdanningen 

knyttes til matrisetenkingen. Selve utøvelsen av lærerprofesjonen må forholde seg til de to måtene å 

tenke på: 

 en profesjonstenking preget av en helhetsforståelse for yrket, skolen og elevene som individer 

og grupper, og 

 en faglig kompetanse basert på kunnskaper og ferdigheter som er utviklet i de enkelte fagene 

som undervises i på skolen, og hvordan dette formidles. 

Lærerutdanningens oppgave er derfor både å gi lærerstudentene en god profesjonsidentitet, og 

sørge for at de får en solid fagkunnskap i de fagene de skal undervise i. Lærerutdanningene bør 

derfor organiseres slik at de to sentrale målene for utdanningene best kan oppfylles. Det tosidige 

utdanningsmålet må også prege alle universitetsansatte som er knyttet til lærerutdanningene, og 

lærerstudentene må få god forståelse for at fag og profesjon må kombineres i læreryrket. 

Lærerutdanningene i universitetet bør derfor organiseres i matrise. Det innebærer at alle (eller de 

fleste av) fakultetene vil gi undervisning og forskningsbidrag til lærerutdanningene, men 

lærerutdanningen vil ikke ha sitt eget fakultet73. Ikke alle lærerutdanningene faller naturlig inn i 

matrisemodellen. Faglærerutdanningene er eksempel på det. 

 

 

Figur 8.1: Matriseorganisert fakultetsorganisering 
 

                                                           
73

 Helge Hernes (2006) argumenterer for en matriseorganisering av lærerutdanningene i universitetet.   
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Prosjektstyret foreslår, på et overordnet nivå, en inndeling av universitetet i seks fakulteter. Det vil 

kunne innebære et fakultet for økonomi (Handelshøyskolen), et humanistisk fakultet, et fakultet for 

idrett-, helse- og sosialvitenskap, et kunst- og kulturfaglig fakultet, et samfunnsvitenskapelig fakultet 

(inkludert pedagogikk), og et teknologisk og matematisk-naturvitenskapelig fakultet. 

 

Fakultet/avdeling ansatte studenter 

Humaniora 210 1 580 

Idrett, helse- og sosialvitenskap 290 3 720 

Kunst- og kulturfag 150 1 010 

Samfunnsvitenskap 240 2 510 

Teknologi og realfag 350 3 170 

Økonomi/ Handelshøyskolen 110 2 450 

   

Lærerutdanning 40 2 720 

Fellesadministrasjonen
74

 325 - 

   

Samlet 1715 17 160 

Tabell 8.1: Ansatte og studenter fordelt på fakulteter og avdelinger (DBH 2013). Tall avrundet, "andre 
studenter" fordelt. Jf. vedlegg for mer presise tall. 

 

Noe avhengig av hvordan de ulike fagmiljøene fordeles på fakultetene, vil studenttall 

(heltidsekvivalente) og antall ansatte ved fakultetene bli omtrentlig som tabell 8.1 viser, basert på 

DBH-tall fra høsten 2013. 

Navnet 

Prosjektstyret vil foreslå at et samlet universitet i Agder og Telemark får navnet Sørnorsk universitet, 

på engelsk University of Southern Norway. Navnet markerer "det geografiske hjemmeområdet", men 

vil, i motsetning til Universitetet i Sør-Norge, ikke antyde at det er det eneste universitetet i denne 

delen av landet. 

Ett eller to? foreslår flere navn til det fusjonerte universitetet. Prosjektstyret tror ikke det er 

formålstjenlig å knytte et universitet med så bred fagportefølje som UiA/HiT-universitetet vil få, til én 

utdanning eller ett fagområde. 

8.2. Styre og styringsmodell  
Universitets- og høgskoleloven75 beskriver universitetsstyrets sammensetning, og oppnevning og valg 

av styremedlemmer76. Prosjektstyret anbefaler at rektor for det fusjonerte universitetet tilsettes på 

åremål. Det vises til utredningen Ett eller to? for argumentasjonen for tilsatt rektor77. 

                                                           
74

 Antall ansatte i fellesadministrasjonen inkluderer ikke administrativt personale ved fakulteter og institutter. 
Disse er inkludert i fakultetstallene. 
75

 Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2005-04-01-15). 
76

 Universitetsstyret skal ha 11 medlemmer. Dersom rektor er styreleder skal styret settes sammen av fire 
eksterne (oppnevnt av departementet), rektor (valgt av ansatte og studenter ved universitetet, etter visse 
valgregler), tre ansatte i vitenskapelige stillinger, valgt av de ansatte i vitenskapelige stillinger, en ansatt i 
teknisk eller administrativ stilling (TAP-ansatte), valgt av de TAP-ansatte, og to studenter, valgt av studentene). 
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Ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet har styret 13 medlemmer, ved at det er fire 

medlemmer valgt av de vitenskapelig ansatte, i tillegg til valgt rektor, og tre studentrepresentanter. 

Dette er gjort for å sikre tidligere Høgskolen i Finnmark ansatt- og studentrepresentasjon i 

universitetsstyret. For en første styreperiode er det ikke urimelig å be departementet godkjenne en 

liknende ordning for et fusjonert universitet i Agder og Telemark78. Nærmere bestemmelser om 

styresammensetning og styringsmodell må det ligge til et fusjonsstyre å gjøre vedtak om. 

Fusjonsstyret 

Dersom styrene ved UiA og HiT vedtar fusjon utløser det en rekke aktiviteter og formaliteter. Her er 

noen av de viktigste: 

Søknad må utarbeides og sendes til Kunnskapsdepartementet. Viktig innhold er: 

 styrevedtakene,  

 felles plattform for fusjonert institusjon,  

 fusjonstidspunkt, 

 navn på institusjonen, 

 budsjett for fusjonsprosessen,  

 eventuell søknad om strategiske midler,  

 omtale av hva som må inn i Kgl. resolusjon. 

Prosjektstyret foreslår 1. januar 2016 som fusjonstidspunkt. Styreperioden og tilhørende 

lederperioder må i tilfellet prolongeres til dette tidspunktet. 

Etter styrevedtakene og den kongelige resolusjonen må de to institusjonene arbeide med en felles 

politisk-strategisk plattform for den nye institusjonen, et nytt strategisk dokument for universitetet. 

Dette arbeidet må ledelsen av det fusjonerte universitetet delta i. Det innebærer at det tidlig i 

prosessen må oppnevnes et fusjonsstyre, som skal arbeide med å klargjøre den nye institusjonen. 

Fusjonsstyret må fungere parallelt med institusjonsstyrene ved UiA og HiT inntil fusjonstidspunktet. 

Prosjektstyret mener fusjonsstyret må ha eksterne medlemmer og medlemmer som representerer 

tilsatte og studenter ved HiT og UiA. Ingen av disse gruppene (eksterne, UiA-ansatte og studenter, 

HiT-ansatte og studenter) må ha flertall i fusjonsstyret alene. Universitets- og høyskoleloven 

forutsetter også at ingen av gruppene eksterne, ansatte eller studenter skal ha flertall alene i et 

institusjonsstyre. Prosjektsstyret foreslår derfor en slik sammensetning av fusjonsstyret79:  

 styreleder og fire av styremedlemmene (alle eksterne) oppnevnt av Kunnskapsdepartementet,  

                                                                                                                                                                                     
Dersom rektor ikke skal være styreleder, men er tilsatt og skal være styrets sekretær, skal det velges fire i 
vitenskapelig stilling til styret, og departementet oppnevner styreleder blant de eksterne medlemmene av 
styret. Jf. uh-lovens kap. 9 og 10. 
77

 HiT/UiA (2014c), s. 34 ff. 
78

 Jf. uh-lovens §9-3, femte ledd. 
79

 Fellesstyret for sammenslåingen (og samlokaliseringen) av UMB og NVH fram mot 1.1.2014 hadde 11 
medlemmer: 4 eksterne (inkludert styreleder), 1 vitenskapelig ansatt og en TAP-ansatt fra hver av 
institusjonene, 1 student fra hver av institusjonene. Fellesstyret for sammenslåingen av Høgskolen i Buskerud  
og Høgskolen i Vestfold fram mot 1.1.2014 hadde 17 medlemmer: 5 eksterne (inkludert styreleder), rektorene 
ved de to høyskolene, 2 vitenskapelig ansatte fra hver av høyskolene, 1 TAP-ansatt fra hver av høyskolene, og 2 
studenter fra hver av høyskolene. 
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 tre medlemmer som er tilsatte ved HiT (to i vitenskapelige stillinger, en i teknisk eller 

administrativ stilling), 

 tre medlemmer som er tilsatte ved UiA (to i vitenskapelige stillinger, en i teknisk eller 

administrativ stilling), og 

 to medlemmer som er studenter (én fra HiT og én fra UiA). 

Til sammen 13 styremedlemmer. 

Perioden der de to institusjonsstyrene fungerer parallelt med fusjonsstyret kan være utfordrende. 

Det er sentralt å holde et godt informasjons- og samordningsnivå mellom styrene. Det kan være 

hensiktsmessig at de to institusjonsledelsene er representert i fusjonsstyret, for å sikre denne 

informasjonsflyten og samordningen.  

En av styrets første oppgaver må være å tilsette rektor for det fusjonerte universitetet, slik at 

vedkommende blir med på viktige prosesser før institusjonene er samlet. 

Strategiprosessen og videre faglig og administrativ organisering må settes raskt i gang, og den 

nytilsatte rektor må slutte seg til arbeidet så tidlig som mulig. Fusjonsstyret må også lede andre 

forberedende oppgaver: 

 Budsjettmodell. Budsjettet for 2016 må kunne fordeles, slik at fordelingsmodellen må være klar 

senest sommeren 2015. 

 Reglement for aktuelle valg må utarbeides. Bl.a. er det viktig at det første institusjonsstyret 

ivaretar hensynet om en riktig representasjon fra begge institusjonene. 

 Administrasjonsorganiseringen må utredes og vedtas. Bemanningsplan må utarbeides og 

innplassering foretas. 

 Detaljer rundt organisering av nivå under fakultet må bestemmes.   

 Mandater for underliggende styrer, råd osv. må vedtas.  

 Det samme gjelder instrukser for rektor, universitetsdirektør, dekaner og øvrige ledere. 

 Logo og grafisk profil må utvikles (navn forutsettes klart ved fusjonssøknad). 

8.3. Prinsipper og tilrådninger for intern faglig organisering 
Med bakgrunn i utredningsarbeidet som er gjort vil prosjektstyret peke på noen hovedprinsipper for 

organisering og ledelse. Fusjonsstyret må med utgangspunkt i prosjektstyrets arbeid fastsette 

HiT/UiA-universitetets faglige og administrative organisering fra fusjonstidspunktet. 

Prorektor og viserektorer 

Arbeidsgruppen som har utredet organisering og ledelse av et fusjonert HiT/UiA-universitet 80 

foreslår en organisering av rektoratet med rektor og tre viserektorer, ansatt på åremål: 

 Viserektor for studier og læringsmiljø 

 Viserektor for lærerutdanninger 

 Viserektor for forskning 

Utredningen foreslår altså, i tillegg til viserektorene som inngår i rektoratet ved HiT og UiA i dag, en 

ny viserektor med ansvar for lærerutdanningen81. Denne stillingen, som eventuelt gis en annen 
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 HiT/UiA (2014a), s. 37. 
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betegnelse, markerer at lærerutdanningene blir et stort utdannings- og forskningsområde, med mye 

samfunns- og profesjonskontakt, og som samtidig er krevende å organisere og lede på tvers av fag-/ 

disiplinbaserte enheter og det profesjonsrettede fokus som er sentral i disse utdanningene. Ansvar 

og koordinering av dette området bør gis myndighet i rektoratet, med myndighetslinjer til dekanene 

som vil ha ansvar for leveransene av undervisning og FoU-virksomhet i lærerutdanningene. 

Opprettelse av en egen viserektorstilling for lærerutdanning har noen uklare sider knyttet til delingen 

av ansvarsområder mellom viserektorene. Det kan bli vanskelig å ha én viserektor for utdanning og 

en annen for lærerutdanning. Dette må imidlertid kunne løses ved relativt konkrete 

stillingsbeskrivelser og mandater. Viserektor for lærerutdanningene vil først og fremst ha et 

operasjonelt ansvar for sitt område, mens viserektor for studier og læringsmiljø vil ha et strategisk 

ansvar for det samlede studietilbudet. Formelt sett vil det samlede ansvaret, både for 

lærerutdanninger og for studier generelt, være knyttet til rektor. 

Med ansatt rektor, der rektor er styresekretær som vil ha et daglig faglig og administrativt 

hovedansvar for universitetets virksomhet, vil også viserektorene få oppgaver og ansvar som er 

annerledes enn viserektorene ved UiA og HiT har i dag. Det er imidlertid viktig at oppdeling i 

viserektorenes ansvarsområder ikke medfører en tilsvarende oppdeling av universitetets 

administrasjon (se avsnitt 8.4 om administrasjon og støttetjenester).  

Ved andre universiteter er det opprettet åremålsstillinger som viserektor for en rekke ulike 

funksjoner. Prosjektstyret er av den oppfatning at ansvarsområder som internasjonalisering, regional 

utvikling og nyskaping ligger til både undervisningssiden og FoU-siden av den faglige ledelsen, og 

derfor må inngå i ansvarsområdet til alle viserektorene. Dessuten må det samlede rektorat ha 

muligheter for å fordele ledelsesoppgavene etter muligheter, evner og behov. 

Et samlet UiA/HiT-universitet blir en geografisk spredt og kompleks organisasjon. Bl.a. derfor mener 

prosjektstyret det også bør opprettes en stilling som prorektor ved det fusjonerte universitetet. 

Prorektor bør ha fast kontorplass i Telemark, og ikke ha forhåndsbestemte avgrensede 

arbeidsområder knyttet til stillingen, men være del av universitetets rektorat og rektors faste 

stedfortreder. 

Fakultetene 

UiA har i dag delt ledelse på fakultetene, men med åremålstilsatt ansatt dekan. Dekanen er leder av 

fakultetsstyret, fakultetsdirektøren er styrets sekretær. Ved HiT er fakultetsledelsen enhetlig, med 

åremålstilsatt dekan, fast ansatt administrasjonssjef, men uten formelle styringsorganer ellers. 

Verken ved UiA eller HiT er instituttene formelle beslutningsnivåer. Begge institusjonene har 

instituttledere, med både faglig og administrativt ansvar, og som fungerer som viktige medspillere 

for fakultetsledelsen. 

Fusjon eller samarbeid82 drøfter ulike interne organiseringsmuligheter. Prosjektstyret ser det som 

viktig at et fusjonert universitet får en gjennomgående og samlet ledelse. Enhetlig ledelse på 

institusjonsnivået vil måtte få følger for hvordan fakultetene og eventuelt instituttene (og eventuelle 
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 UiA har i dag dekan for lærerutdanningene. 
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 HiT/UiA (2013), s. 39ff. 
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underliggende organisatoriske enheter) styres. Det innebærer tilsatte dekaner og instituttledere, 

som faglige og administrative lederstillinger.  

Ett eller to83 drøfter spørsmålet om valgte fakultetstyrer og tilsatt fakultetsledelse. Prosjektstyret 

slutter seg til anbefalingen om at det som inngangsorganisering bør være valgte fakultetsstyrer i et 

fusjonert universitet, og peker som utredningsrapporten på nytten av eksterne styrerepresentanter. 

Universitetets ledelse 

Prosjektstyret slutter seg til Ett eller to84 i at fakultetsledelsene også inngår i universitetets ledelse. 

Universitetets ledergruppe bør derfor inkludere dekanene, i tillegg til rektor, prorektor, viserektorer, 

universitetsdirektør og eventuelt assisterende universitetsdirektør. Med seks fakulteter vil det kunne 

bli en ledergruppe på 13 personer.  

Instituttene 

Prosjektstyret viser til Ett eller to85, og slutter seg til at instituttene ikke bør være et formelt 

beslutningsnivå i UiA/HiT-universitetet. Men instituttene er allikevel reelt sett en viktig organisatorisk 

enhet. Instituttene kan fungere som arena for viktige deler av den administrative førstelinjetjenesten 

overfor det faglige personalet, og som det primære faglig kollegiale miljøet. Men ellers kan 

instituttene tillegges ulike oppgaver. Det vil være fakultetene, som er det formelle ansvarsnivået, 

som tillegger instituttene oppgaver etter hva som er hensiktsmessig. 

Med store avstander mellom studiestedene kan det bli utfordrende å ha lederansvar og få det faglige 

kollegiale miljøet til å fungere i et institutt med medarbeidere flere steder. Prosjektstyret er allikevel 

enig med Ett eller to86 i at instituttene, på samme måten som fakultetene, bør organiseres på tvers av 

studiestedene. En hovedhensikt med en fusjon er å bygge sterkere og mer robuste fagmiljøer. Det vil 

bli vanskeligere å få til dersom fagmiljøene skal deles i ulike institutter.  

Prosjektstyret slutter seg også til at det i et noe lengre tidsperspektiv kan vise seg nødvendig å samle 

fagmiljøene også geografisk, for å sikre rekruttering, konkurransedyktighet og robusthet87. 

Andre faglige lederfunksjoner 

Prosjektstyret viser til påpekingen i Ett eller to88 om at det kan bli nødvendig eller naturlig med 

viseinstituttledere, studieledere, studie- eller fagkoordinatorer og forskningsledere flere steder i en 

fusjonert institusjon. Ikke minst når det gjelder lærerutdanningene, som foreslås organisert i matrise 

i fakultetsmodellen, kan flere slike faglige lederfunksjoner være nødvendig for koordinering og 

organisering av studieprogrammene. 

Prosjektstyret mener det er unødvendig på dette tidspunktet i prosessen å gå inn i organiseringen på 

et slikt detaljnivå. Det vil uansett være fusjonsstyret, og senere det ordinære universitetsstyret, som 

må ta stillingen til den faglige og administrative organiseringen ved den fusjonerte institusjonen.  
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 HiT/UiA (2014a), s. 37f. 
84

 op.cit., s. 38. 
85

 op.cit., s. 40f. 
86

 op.cit., s. 41. 
87

 ibid. 
88

 ibid. 
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8.4. Administrasjon og støttetjenester 
Det følger av anbefalingen om enhetlig ledelse (tilsatt rektor og ekstern styreleder) at 

universitetsdirektøren for et samlet universitet vil få delegert ansvar for alle administrative og 

driftsmessige oppgaver. Prosjektstyret mener dette også inkluderer øverste (delegerte) ansvar for 

bibliotekets samlinger og virksomhet. 

Bl.a. for å virke som et sammenbindende element i universitetet må administrasjonen være 

gjennomgående i hele organisasjonen. Fakultets- og instituttadministrasjonene, administrasjonen på 

de ulike oppdragsområdene (undervisning, forskning, samfunnskontakt og kommunikasjon) og 

tjenesteområdene må alle være deler av den felles universitetsadministrasjonen, under ledelse av 

universitetsdirektøren og rektor. Prosjektstyret ser at det i en desentralisert struktur kan være behov 

for sterkere administrativ bemanning ved studiestedene enn de to institusjonene har nå. En sterk 

fellesadministrasjon, lokalisert ved de ulike studiestedene, er viktig for å holde en desentralisert 

organisasjon sammen. Men studiestedstrukturen gjør også at det må bygges opp en utviklet digital 

infrastruktur i institusjonen, med vekt på selvbetjeningsløsninger der det er naturlig og mulig, og 

sentralisering av administrative tjenester der det ikke er behov for førstelinjetjenester. Sentraliserte 

administrative tjenester (som en rekke av økonomi- og personaltjenestene, it-tjenestene o.a.) kan 

lokaliseres ulike geografiske steder i det fusjonerte universitetet. 

Prosjektstyret slutter seg til Ett eller to89 om at det må være en stilling som assisterende 

universitetsdirektør i et fusjonert UiA/HiT. Det vil være naturlig at den assisterende 

universitetsdirektøren, på samme måten som det foreslås for prorektor, har fast tilhold i Grenland 

(Porsgrunn).  

8.5. Campusstruktur og campusutvikling 
Prosjektstyret legger til grunn at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i studiestedsstrukturen i 

forbindelse med en eventuell sammenslåing av HiT og UiA. Den videre utviklingen av studiestedene 

vil være knyttet til stedenes attraktivitet for studenter og ansatte, og må som institusjonens 

organisasjon ellers vurderes fortløpende av institusjonens styrende organer. 

Prosjektstyret legger også til grunn at det ikke er aktuelt å flytte den geografiske lokaliseringen av 

noen av de store grunnutdanningene i forbindelse med en fusjon. 

En fusjonert institusjon, der alle studiestedene opprettholdes, vil gi en institusjon med fem (seks med 

Rauland) tilknyttede studiesteder.  

Prosjektstyret mener at studiestedene i Bø, Notodden og Rauland bør organiseres som en felles 

enhet, en Campus Midt-Telemark. Prosjektstyret mener ikke med det at noen av studiestedene bør 

legges ned i forbindelse med fusjonen, men at det nye universitetets virksomhet i Bø, Notodden og 

Rauland må ses i nær sammenheng. Det gjelder ikke minst fordi de vitenskapelig ansatte som nå er 

knyttet til Institutt for lærerutdanningsfag og de respektive faglige miljøer innenfor fagdisiplinene, 

bør knyttes sammen for å styrke forskningsfokus og bygge sterkere fagmiljøer på disse områdene.  
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 op.cit., s. 38. 

Side�82



 

53 
 

Et fusjonert universitet i Agder og Telemark vil dermed få fire campuser, Campus Kristiansand, med 

vel 7 500 studenter, Campus Grimstad med 2 800 studenter, Campus Grenland med 2 500 studenter, 

og Campus Midt-Telemark med 4 000 studenter90. 

8.6. Hovedcampus og geografisk plassering av ledelsen 
Kristiansand vil med sin samling av studenter og ansatte, både i forhold til hele institusjonen, og for 

de enkelte fakultetene (med unntak av Teknologi og realfag) stå fram som et klart tyngdepunkt i 

institusjonen. Det må etableres ledelse ved alle studiesteder, og ved alle fakultetsenheter. Ledelse 

må bygges i linje, slik at det er klart at det er tale om én ledelse av institusjonen.  

Prosjektstyret ser at fakultetenes ledelse ("dekankontorer") må fordeles geografisk balansert. Alle 

fakultetene må ha lokal ledelse ved en visedekan eller instituttleder på de studiestedene som ikke er 

hovedsete for fakultetet. Fusjonsstyret må ta endelig stilling til hvilke campus som skal være 

hovedsete for de enkelte fakultetene. Dette vil i noen grad være et hensiktsmessighetsspørsmål. 

Fakultetsledelsens plassering vil ellers være en sak som institusjonsstyret til enhver tid kan gjøre 

endringer i. 

Geografisk fordeling av ledelsen 

Den geografiske "kontorplasseringen" for institusjonenes samlede ledelse knytter seg til hvor 

hovedtyngden av studentene og de ansatte ved fakultetene vil ha sin arbeidsplass. Nær halvparten 

av studentene og de ansatte i det fusjonerte universitetet vil være i Kristiansand. 

For å oppnå en balansert ledelsesstruktur, organisatorisk og geografisk, anbefaler prosjektstyret at 

prorektor og en assisterende universitetsdirektør plasseres ved Campus Grenland (Porsgrunn). 

Prosjektstyret mener ellers det bør legges minst ett dekankontor ved alle de fire campusene.  En av 

viserektorene bør ha kontor i Telemark. Det fusjonerte universitetet vil få en ledergruppe på 13 

personer. UiA og HiT har i dag 19 personer i disse lederposisjonene som rektor, viserektor, dekan, 

direktør og assisterende direktør91.  

 

Kristiansand Grimstad Grenland Midt-Telemark 

Rektor  Prorektor  

2 viserektorer   1 viserektor  

3 dekaner 1 dekan 1 dekan 1 dekan 

    

Universitetsdirektør  Assist. univ.direktør  

 

Tabell 8.6: Ledergruppen for det fusjonerte universitetet fordelt på campusene 

 

                                                           
90

 Alle studenttall er antall studenter, altså ikke heltidsekvivalente studenter. Studenttallet for Midt-Telemark 
inkluderer studenter ved desentraliserte studier, nettstudier og Gateway College. Tall fra DBH høsten 2013. 
91

 UiA: rektor, 2 viserektorer, 6 dekaner, direktør og ass.direktør, til sammen 11. HiT: rektor, 2 viserektorer, 4 
dekaner, direktør, til sammen 8. 
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8.7. Fusjonskostnader 
Med fusjonskostnader menes ikke det samme som argumenter mot fusjon. En drøfting av 

fusjonskostnader vurderer de konkrete materielle kostnadene ved en fusjon, som utbygging eller 

komplementering av nødvendig infrastruktur ved de to fusjonerende institusjonene, og kostnader 

som kan være vanskeligere å tallfeste i kroner og øre, som møtetid, strategisk fokus, 

opplæringstiltak, usikkerhet og stress blant personalet, organisatorisk støy osv. Fusjonskostnader vil 

være materielle og ikke-materielle kostnader i en kortere periode, noen år, og som en må forvente 

avtar eller går seg til etter en stund. Så kan man avveie fusjonskostnader med de mer langsiktige 

gevinstene av en fusjon, og eventuelt bruke en slik avveiing som argument i saken. Kapittel 9 i 

sluttrapporten drøfter argumenter for og mot en fusjon. 

Kultur- og organisasjonsbygging 

I en fusjonsfase må det brukes mye tid på organisasjonsbygging og kulturbygging. Det krever mye 

ressurser til kommunikasjon, personlige møter og en aktiv medvirkning i utvikling av den nye 

institusjonens strategi og organisatoriske verdigrunnlag. Det vil være ledelsen som må regne med å 

bruke mest tid og ressurser på slike oppgaver, men for at byggingen av felleskulturer skal bli vellykket 

krever det innsats av alle involverte. 

Oppbyggingen av en felles organisasjon krever også et stort arbeid i utvikling av felles regelverk og 

felles rutiner på alle områder av virksomheten. I tillegg til utvikling og endringer av regler og 

arbeidsrutiner vil det kreve ressurser til opplæring.   

Investeringer i infrastruktur 

Digital utvikling ligger som en sentral premiss for at en fusjon skal bli vellykket. Det betyr betydelig 

investering i den digitale infrastrukturen, i opplæring av medarbeiderne, tilsetting av kompetent 

teknisk personale, utvikling/innkjøp av fungerende programvare etc.  

Intern motstand 

Sterk intern motstand fra tilsatte ved HiT og UiA vil kreve mye oppmerksomhet fra ledelsens side i 

begge institusjonene fram mot en eventuell sammenslåing. Det kommer fra mange fram uro over at 

begge institusjonene  vil komme til å bruke ressurser på fusjonen, på bekostning av andre sentrale 

oppgaver, inkludert kjerneoppgavene undervisning og forskning. 

Usikkerhet og stress 

Organisasjonsendringer medfører usikkerhet og stressfølelser hos mange. Omlegging av 

arbeidsrutiner, nye arbeidsoppgaver og nye kolleger vil være krevende for de fleste. I en periode vil 

uroen dette medfører kreve betydelig oppmerksomhet. 

Andre mulige overgangskostnader 

Fusjonen i seg selv kan medføre positiv oppmerksomhet om det nye universitetet, og gjøre studier og 

stillinger mer attraktive. Men mye støy og en organisasjon som sliter med å tilpasse seg nye rammer 

kan også medføre dårlig publisitet og et svakere omdømme, og med dét negative virkninger på 

studentsøking og tilgang på vitenskapelig og administrativt personale. 

8.8. Omstilling, medvirkning og medbestemmelse 
Det vil være en forutsetning ved en fusjon at ingen ansatte, verken vitenskapelig tilsatte, 

administrativt personale eller driftspersonale, skal måtte flytte bosted som følge av 
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omorganiseringen. Det er allikevel klart, og det gjelder ikke minst for de administrative funksjonene, 

at noen må regne med å få andre arbeidsoppgaver etter en fusjon. Det gjelder selvsagt for 

lederstillinger, men det vil også gjelde for andre stillinger der det kan tas ut ønskede 

effektiviseringsgevinster ved en sammenslåing. 

All omstilling, all utvikling av bemanningsplaner og all innplassering i den nye organisasjonen må 

selvsagt skje i forhold til Hovedavtalen og omstillingsavtaler som inngås mellom arbeidsgiver og 

arbeidstakerpartene ved UiA og HiT. Det finnes modeller og erfaringer for hvordan slikt arbeid kan 

gjøres92.  

Også studentenes medvirkning må sikres i en omstillingsprosess. Selv om den enkelte student i 

utgangspunktet vil bli lite påvirket av en fusjon når det gjelder geografisk lokalisering og innhold i 

studiene, vil forhold som studentdemokratiet (studentorganisasjonen, studentparlamentet, valg av 

studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg m.m.), studentvelferden og studentenes tilknytning til 

studiestedene og medvirkning i campusutviklingen bli betydelig påvirket av en fusjon. 

8.9. Føringer og ressurser – Den kongelige resolusjon 

Andre fusjoner 

I den kongelige resolusjonen i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i 

Akershus 14./21.1.201193 ble det fra departementets side lagt til grunn at virksomheten ved HiOA i 

utgangspunktet skal drives ved de nåværende studiestedene Kjeller og Pilestredet. Styringsordningen 

og den faglige organiseringen av den nye høyskolen som var valgt av de to høyskolestyrene ble tatt til 

etterretning av departementet. Selve vedtaket fastsetter den nye høyskolens navn og dato for 

fusjonstidspunktet. 

I forbindelse med vedtaket om fusjon mellom høyskolene i Buskerud og Vestfold, ved kongelig 

resolusjon 26.10.201294, ble det bestemt at  

 funksjonsperioden for styrene til høyskolene og åremålsperioden for rektor ved Høgskolen i 

Buskerud skulle forlenges fra til fusjonstidspunktet 1.1.2014, 

 det ble oppnevnt et fellesstyre for å lede arbeidet med integreringen av de to institusjonene, og 

vedtatt mandat for fellesstyret (i tråd med forslag fra de to høyskolene), og 

 det ble tildelt 14 mill. kroner til arbeidet med sammenslåingen. 

Selve vedtaket i Statsråd fastsatte dato for sammenslåingen og navn på den nye institusjonen. I 

resolusjonsteksten ble det vist til høyskolenes satsinger knyttet til "(…) praksisnær, anvendt forskning 

(…) og profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger (…)". Det ble 

fastslått at den nye høyskolen skal ha campuser i begge fylkene. Høyskolene anbefalte at den nye 

høyskolen i første styreperiode skal ha valgt rektor som styreleder, og "(…) Kunnskapsdepartementet 

legger dette til grunn".  

                                                           
92

 Se f.eks. Universitetet i Tromsøs dokumenter knyttet til dette i fusjonsprosessen mellom UiT og Høgskolen i 
Finnmark: 
http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=313921&p_dimension_id=88107&p_menu=42374 
93

 Den kgl. res. er gjengitt i utrykt vedlegg. 
94

 Den kgl. res. er gjengitt i utrykt vedlegg. 
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Ved vedtaket om fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, ved kongelig 

resolusjon 15.2.201395, ble det ganske detaljert vist til institusjonenes begrunnelser for søknaden om 

fusjon, og bl.a. pekt på at det fusjonerte universitetet og Høgskolen i Narvik bør samarbeide om 

teknologiutdanningen, og at den felles plattformen som UiT og HiF har utarbeidet legges til grunn for 

det videre arbeidet, som igjen bl.a. innebærer at  

 det fusjonerte universitetet skal ha campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes, 

 det opprettes et eget fakultet med hovedsete i Alta, kalt Finnmarksfakultetet, 

 lærerutdanningen i Finnmark gjøres femårig (som ved UiT ellers), og opprettholdes i Alta, 

 sykepleierutdanningen i Hammerfest skal opprettholdes "(…) på minst samme nivå som ved 

fusjonstidspunktet." 

 grunnutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og økonomi og administrasjon i Finnmark skal 

opprettholdes. 

Det ble opprettet et styre for det nye universitetet, med 13 medlemmer, med henvisning til uh-

lovens §9-396. 

Avslutningsvis i departementets oversendelsesbrev til de to institusjonene ble det opplyst om at 

departementet vil støtte det videre arbeidet med 20 mill. kroner i 2013. 

Selve vedtaket i Statsråd fastsatte dato for sammenslåingen og navn på den nye institusjonen.  

Den kgl.res. om sammenslåing av HiT og UiA 

Prosjektstyret mener en kgl. res. om sammenslåing av HiT og UiA bør ha med tre punkter: 

1. tidspunkt for sammenslåingen (som kan være 1.1.2016), 

2. navn på det fusjonerte universitetet (som foreslås til Sørnorsk universitet), og 

3. at universitetet skal ha virksomhet i alle tre fylkene (Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark). 

Departementet må også oppnevne et fusjonsstyre, etter forslag fra HiT og UiA, der det har vært 

gjennomført valg av ansatt- og studentrepresentanter i forkant av departementets oppnevning, og 

godkjenne at det nye universitetet får rektor i tråd med forslaget fra de to institusjonene. 

HiT og UiA må også kunne anta at departementet gir en støtte til fusjonsarbeidet i minst samme 

størrelsesorden som er blitt gitt ved sammenslåingene mellom andre institusjoner i uh-sektoren de 

siste årene. 

  

                                                           
95

 Den kgl. res. er gjengitt i utrykt vedlegg. 
96

 Jf. sluttrapportens avsnitt 8.2. 
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9. Argumenter for og mot fusjon 
Prosjektstyret skal ut fra sitt mandat utrede grunnlaget for å ta stilling til om HiT og UiA bør fusjonere 

eller utvikle et institusjonalisert samarbeid. I mandatet ligger ikke at prosjektstyret skal konkludere. 

Det tilligger det de to institusjonsstyrene å gjøre. 

For å opplyse dette spørsmålet best mulig har prosjektstyret funnet det hensiktsmessig å utarbeide 

ei liste over pro- og contra-argumenter knyttet til fusjonsspørsmålet. Argumentlisten er basert på 

innspillet fra utredningsgruppen, og supplert av prosjektstyrets medlemmer. Argumentene er søkt 

systematisert ut fra ulike ståsteder og perspektiver en kan knytte til fusjonsspørsmålet. Det er ikke 

alltid åpenbart hva som er argumentasjon for, og hva som er argumentasjon mot en fusjon. Det vil 

avhenge av ståsted og prioriteringer.  

Nedenforstående oppsummering av argumentasjonen er et forsøk på å samle vurderingene. De 

enkelte medlemmene i prosjektstyret kan vurdere verdien, sannhetsgehalten og viktigheten av de 

ulike argumentene ulikt. Prosjektstyret mener allikevel det er riktig i en sluttrapport, og et 

høringsdokument, å bringe fram vurderingene som er gjort, også uten selv å gi uttrykk for hvor 

avgjørende de enkelte synspunktene kan være. 

9.1. Overordnede nasjonale perspektiver 
Det kan anlegges et overordnet, nasjonalt perspektiv på fusjonsspørsmålet. Den nasjonale 

utfordringen er hvordan kunnskapspolitikken skal utformes for å bedre kvalitet, kvantitet og relevans 

for universitets- og høyskolesektoren samlet. De virkemidlene det pekes på er strukturendringer, mer 

arbeidsdeling, konsentrasjon og større fagmiljøer. 

P Det vil skje endringer i institusjonsstrukturen i Norge. Stortinget kommer til å vedta 

sammenslåinger. De institusjonene som forbereder seg, eller fusjonerer frivillig, vil i større grad 

kunne styre prosessene selv. Nettopp i denne tidlige fasen er det muligheter for å ta noen 

viktige nasjonale posisjoner innen utvalgte fagområder. En simultan strukturprosess som 

involverer alle statlige institusjoner kan bli politisert av en rekke utenforliggende forhold, som 

gjør resultatet uforutsigbart og suboptimalt for UiA og HiT.  

P Blir det innført ny eierstruktur i uh-sektoren, i tråd med Ryssdal-utvalgets innstilling97, vil store 

universiteter lettere ta rollen som selveiende institusjoner og stå sterkere i 

kontraktsforhandlinger med staten. 

P Gjennom å etablere et universitet i regionen Telemark-Agder, og ta ut det potensialet som ligger 

i de ulike fagmiljøene, får nasjonen et sterkt universitet som kan fungere som en drivkraft i 

moderniseringen i en viktig region for Norge. 

C De politiske signalene er ikke entydige. UiA og HiT er ikke små institusjoner som må fusjonere 

for å bli sterke nok faglig og administrativt for fortsatt å utvikle seg.  

C Regjeringen har signalisert en foreløpig frysing av dagens struktur i uh-sektoren. Selv om KD har 

gjort det klart at HiT og UiA kan fortsette sitt arbeid for å avklare en eventuell fusjon eller et 

nærmere samarbeid, kan det virke ufornuftig å bruke mye ressurser på et fusjonsarbeid når en 

ikke ser hvordan uh-sektoren samlet vil se ut om noen år. 

                                                           
97

 Ryssdal-utvalget (etter utvalgets leder Anders Christian Ryssdal) leverte i 2003 en utredning om ny lov om 
universiteter og høyskoler (NOU 2003:25), der det bl.a. ble foreslått at de statlige universitetene og høyskolene 
skulle omdannes til egne rettssubjekter i form av selveiende institusjoner. 

Side�87



 

58 
 

9.2. Endrede rammevilkår og konkurranse (inkludert digitalisering) 
Utdannings- og forskningsinstitusjonene møter nye utfordringer, som finansieringssystemer med 

større vekt på konkurranseelementer (studenttall og studentgjennomstrømming, 

forskningspublisering og ekstern finansiering m.m.), konkurranse med andre institusjoner om gode 

studenter, gode fagfolk og ressurser, og store ressurs- og kompetansebehov ved overgang til bruk av 

digital verktøy og utvikling av digitale tjenester på alle områder. Fusjonsspørsmålet kan vurderes i lys 

av disse utfordringene. 

P For UiA kan det konkurransemessig være bedre å slå seg sammen med HiT enn at HiT fusjonerer 

med Høgskolen i Buskerud og Vestfold til en sterk institusjon mellom Agder og Oslo. Det største 

universitetet mellom Oslo og Bergen vil være mer attraktivt både for studenter og ansatte.  

P UiA og HiT vil samlet ha et større ressursgrunnlag og større fagpolitisk gjennomslagskraft. Det gir 

styrke for å møte økt konkurranse i ressurstildeling, og i konkurransen om å ta nasjonale 

posisjoner. 

P UiA og HiT vil samlet ha større fagmiljø og bedre støttetjenester, og stille sterkere i 

konkurransen om ekstern finansiering. 

P UiA og HiT vil samlet få et bedre grunnlag for å utvikle og ta i bruk digitale løsninger. 

P En organisasjon som baserer seg på digital intern kommunikasjon kan, i tillegg til at geografisk 

avstand får mindre betydning, utvikle større kompetanse på dette området, og dermed utvikle 

konkurransefordeler i utdanningsmarkedet. 

C Det er ikke sikkert det er institusjonen samlet som er attraktiv eller ikke attraktiv. Det er 

studiestedene, studietilbudene og fagmiljøene studenter og ansatte søker til. Mange 

studiesteder, spredte studietilbud og oppdelte fagmiljøer i et stort universitet kan bli mindre 

tiltrekkende enn samlede tilbud i en mindre institusjon. 

C For HiT kan det konkurransemessig være bedre å slå seg sammen med Høgskolen i Buskerud og 

Vestfold, og bli den sterke parten i et eventuelt nytt universitet mellom Agder og Oslo. 

C Når like studietilbud blir gitt flere steder, kan det medføre intern konkurranse i stedet for 

samarbeid.  

9.3. Utvikling av studieportefølje, læringsmiljø og studentperspektiv 
Studentene oppholder seg ved universitetet eller høyskolen en begrenset tidsperiode. En kan derfor 

ikke forvente et samlet og stort engasjement fra studentenes side i spørsmål om institusjonsstruktur 

og institusjonsorganisering, der de konkrete endringene neppe vil skje før flere år fram i tid. Men 

studentene kan allikevel ha en mer prinsipiell interesse av slike spørsmål. Mange studenter har bl.a. 

vært opptatt av ressurssituasjonen for grunnutdanningene ved oppbygging av masterprogrammer og 

forskerutdanninger, av fokus på utdanning og undervisning kontra forskning, av studentdemokratiet, 

og av utviklingen av velferdsorganisasjonene og velferdsordningene for studenter. 

P (Like) studier kan bli samlet på færre steder, om ikke med det samme, så etter hvert når de mest 

attraktive studiestedene peker seg ut. Dette kan gi økt kvalitet i studietilbudene og i 

læringsmiljøet. 

P Studiene vil stå tryggere, ved at universitetet kan rekruttere bedre (i en større region).  

P Det vil kunne tilbys flere spesialiseringer innenfor flere av studiene, og flere masterutdanninger 

og flere forskerutdanninger som påbygging til grunnstudiene. 
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P Sterkere forskningsmiljøer vil kunne bedre kvaliteten på den forskningsbaserte undervisningen, 

og studienes knytting til praktisk arbeidsliv vil kunne utnyttes bedre i en større region. 

P University of Southern Norway vil bli et relativt stort universitet, og bli mer synlig internasjonalt. 

Et vitnemål herfra vil kunne bli mer attraktivt på arbeidsmarkedet enn vitnemål fra HiT eller UiA. 

P En fusjonert institusjon vil utnytte digitale muligheter til større faglig bredde og undervisning i 

flere spesialiseringer.  

P En større studentsamskipnad kan få større økonomisk kraft til å oppfylle sitt formål, og 

studentene i Agder og Telemark kan få større gjennomslag i nasjonale fora når institusjonen blir 

større. 

C Uenighet om studieinnhold ved de ulike studiestedene kan føre til mindre eierfølelse til 

studietilbudene.  

C Studentene kan måtte flytte mellom studiestedene for å få spesialiseringen de ønsker, det kan 

bli færre spesialiseringer hvert sted.  

C Dersom studietilbud flyttes eller samles ved færre studiesteder kan det medføre at studentene 

ikke flytter med, men heller velger andre høyskoler eller universiteter. 

C Den digitale undervisningen kan føre til at avstanden mellom student og lærer blir større. 

C Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom størrelse og effektiv drift for 

studentorganisasjoner og studentsamskipnader. Studentvelferden på små steder kan komme til 

å tappe ressurser fra den/de større studentbyen(e). 

C Studentenes engasjement i en samlet studentpolitikk kan svekkes i en institusjon som oppleves 

som delt. Studentdemokratiet kan bli vanskelig å opprettholde med virksomhet så mange 

steder. 

9.4. Fagmiljø knyttet til forskning, forskerutdanning, kunstnerisk og 

annet utviklingsarbeid 
For de enkelte fagmiljøene (faggrupper, instituttene og fakultetene) kan diskusjonen om 

institusjonell fusjon framstå både som noe naturlig, som gir nye muligheter, som uunngåelig, eller 

som unødvendig, forstyrrende eller som en trussel mot fagmiljøets utviklingsmuligheter eller i verste 

fall eksistens. I noen grad vil faggruppene preges av de samme forskjellene i utgangspunkt som de to 

institusjonene har. Noen andre spørsmål vil være mer preget av at fagmiljøene, også innad i 

institusjonene, oppfatter seg som å være i ulik strategisk utvikling, har ulike tilknytningspunkter til 

andre institusjoner e.l.  

P Ved å fusjonere kan det bygges større fagmiljøer, som blir mer robuste, og som skaper større 

faglig dynamikk og utviklingsmuligheter.  

P Små fagmiljøer kan reddes fra å forvitre og bli lagt ned ved at de ses i sammenheng på tvers av 

campuser.  

P Sterkere fagmiljøer gir muligheter for mer spesialisering og spissing av toppmiljøer, og stiller 

sterkere i konkurransen om eksterne forskningsmidler. 

P Gjennom felles strategisk ledelse kan man prioritere og løfte fram spesielle fagmiljøer. 

P Gjennom utnyttelse av felles ressurser kan man skape flere og bedre doktorgradsutdanninger. 

P Sterke fagmiljøer er mer attraktive for samarbeid med andre sterke fagmiljøer, også 

internasjonalt. 

P Større og mer robuste fagmiljøer vil lettere kunne vinne fram i konkurransen om 

forskningsmidler.  
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P Større fagmiljøer kan utnytte og spre kompetanse (f.eks. om søknadsskriving) til flere.  

P Større og sterkere fagmiljøer kan på en bedre måte rekruttere til forskning, ved å ha rom til 

rekrutteringsstillinger og ta ansvar for forskerutdanning.  

P God forskning bygger på god forskningskultur i fagmiljøene. Større fagmiljøer kan bedre bygge 

opp gode kulturer for forskning, trekke inn gjesteforskere, avsette ressurser til forskning. 

P En faglig samling kan også gi muligheter for bedre utnyttelse av laboratorie- og 

verkstedkapasitet. 

C En fusjon mellom HiT og UiA kan gi større fagmiljøer, men også mer spredte, og dermed mer 

utsatte (mindre robuste) fagmiljøer.  

C Fagmiljøer med ulik historie og organisasjonskultur kan bruke krefter på intern ressurskamp i 

stedet for å trekke sammen.  

C Også for fagmiljøer gjelder det at størst mulig ikke alltid er optimalt. 

C UiA og HiT vil ved en fusjon ha mindre forskningspublisering og lavere formell kompetanse per 

vitenskapelig stilling sammen enn UiA har alene. Den fusjonerte institusjonen kan dermed bli 

mindre attraktiv (enn UiA) for gode lærere og forskere.  

C God forskning er også spørsmål om tid og ressurser. Ved HiT settes det av mindre tid og 

ressurser til forskning enn ved UiA. En fusjon kan dermed bety at forskningsressurser vil bli 

overført fra Agder til Telemark. 

C Godt forskningssamarbeid kan skje uavhengig av organisering og institusjonstilhørighet. 

C Det vil ofte være en styrke for en forskningssøknad at to selvstendige institusjoner står bak den. 

9.5. Samfunnsinteraksjonen 
Det kan anlegges et nasjonalt, regionalt eller lokalt regionalt perspektiv på fusjonsspørsmålet. For 

lokalsamfunn og region vil tilstedeværelsen av en eller deler av en utdanningsinstitusjon være 

betydningsfullt både  økonomisk, sosialt og kulturelt. En fusjon kan bli vurdert utfra konsekvensene 

det vil gi for utdanningene og kunnskapsutviklingen "på mitt sted". 

9.5.1 I forhold til regionalt næringsliv 

P En større, mer robust og faglig bredere institusjon vil være en sterkere kraft i den regionale 

utviklingen, både med tanke på å løse utfordringer og å identifisere og forfølge muligheter. En 

stor institusjon er mer attraktiv som samarbeidspartner for samfunns- og arbeidslivet. 

P En fusjon vil kunne samle fagmiljøer, og styrke utdanninger som er viktige for næringslivet i 

landsdelen. På flere områder har HiT og UiA komplementære utdanninger og forskningsmiljøer 

(f.eks. innenfor ingeniørutdanningene) og vil være en bedre samarbeidspartner for innovasjon 

og nyskaping. 

P En fusjonert institusjon vil sammen med lokalt næringsliv lettere ta nasjonale posisjoner (f.eks. 

som del av et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)), og lettere kunne bidra til 

internasjonalisering gjennom samarbeid med utenlandske partnere. 

C Det er ikke klart at Agder og Telemark oppfattes som én region. Et felles universitet risikerer å få 

et fjernere forhold til næringslivet i de tre fylkene. 

C Næringslivet i Agder har vist en sterkere vilje til å yte bidrag til oppbyggingen av UiA enn 

tilsvarende institusjoner og bedrifter i Telemark har vist overfor HiT. Et sammenslått universitet 

vil kunne få mindre oppmerksomhet mot Agderregionen enn UiA har i dag. Det kan medføre 

mindre interesse fra Agder til å bidra i videre oppbygging, eller en øremerking av bidrag til 
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Agderdelen av et felles universitet, noe som igjen kan medføre problematiske 

ressursfordelinger. 

9.5.2 I forhold til samfunn, offentlig forvaltning og tjenesteyting 

P Et fusjonert HiT/UiA vil kunne tilby et bredere utvalg spesialiseringer innen mange av 

velferdsutdanningene (helse- og sosialfaglige utdanninger, lærerutdanninger o.a.) og knytte 

offentlig forvaltning og tjenesteyting i Agder og Telemark nærmere utdanningene. 

P Et fusjonert HiT/UiA vil kunne bygge et bredere og sterkere fagmiljø knyttet til innovasjon og 

nyskaping i offentlig sektor, og bidra til relevant kompetanseutvikling og kunnskapsformidling. 

P Et fusjonert HiT/UiA, med sterk regional forankring og nærhet, kan gi større oppslutning om og 

forståelse for betydningen av høyere utdanning og forskning.  

P Et fusjonert HiT/UiA kan lettere ta nasjonale posisjoner og bidra til å sikre tilgang på høyere 

utdannet arbeidskraft i hele landet.  

P En desentralisert struktur i uh-sektoren sikrer skatteinntekter, handel og miljømessige og 

kulturelle ringvirkninger til studiestedet. 

C Det er ikke klart at Agder og Telemark oppfattes som én region. Et felles universitet risikerer å få 

et fjernere forhold til politiske myndigheter og befolkning i de tre fylkene. 

C Offentlige virksomheter i Agder, som kompetansefondene og Cultiva, har vist større vilje til å yte 

bidrag til oppbyggingen av UiA enn tilsvarende virksomheter i Telemark har vist overfor HiT. Det 

kan medføre mindre interesse fra Agder til å bidra i videre oppbygging, eller en øremerking av 

bidrag til Agderdelen av et felles universitet, noe som igjen kan medføre problematiske 

ressursfordelinger. 

C Agder er en egen region både for de regionale forskingsfondene (RFF) og VRI-programmet. Disse 

finansieringskildene har altså samme geografiske ansvarsområde som UiA. Det gjør et tett 

samarbeid om felles mål mulig. 

9.6. Arbeidsmiljø og ansattperspektiv 
Arbeidsmiljøet handler bl.a. om medbestemmelse, demokratifølelse, identitet og følelse av å være 

med på institusjonsbyggingen. Hvordan selve prosessen med en sammenslåing gjennomføres og 

utvikler seg, fra fusjonsvedtaket er gjort i styret og i regjeringen, til den nye organisasjonen setter seg 

i tråd med intensjonene, er viktig for om sammenslåingen blir vurdert vellykket i ettertid. 

P Det kan bygge seg opp stolthet over å være ansatt ved en større og mer slagkraftig institusjon i 

det nasjonale institusjonslandskapet, i kvalitetsmessig framgang, og som er attraktiv for gode 

studenter, lærere og forskere og administrativt/teknisk personale.  

P Bevissthet om utfordringene ved et flercampusuniversitet kan gjøre at oppmerksomheten 

omkring medbestemmelse og delaktighet blir sterkere, både i organisasjonen og i ledelsen. 

P Forandringer i organisasjonen er alltid vanskelig personalmessig. Dette må ikke tas lett på. Men 

mange vil også forstå og se mulighetene for egen utvikling, og være innstilt på å møte 

nødvendige forandringer. 

P En fusjon kan vise nye muligheter innenfor studier og forskning, og tilføre ansatte ny energi.  

P En fusjon gir miljøene både i Agder og Telemark muligheten til å tenke nytt når det gjelder 

organisering, fag- og studieportefølje, og større region. 

C Det vil kunne gå lang tid før personalet føler tilknytningen til en felles institusjon.  

C Knyttingen kan bli enda mer stedbundet ("vi og de") enn i de nåværende institusjonene.  
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C Følelsen av å ha blitt "overkjørt" vil svekke tilliten mellom ledelse og mange av de ansatte.  

C Mange vil oppleve at medbestemmelse og delaktighet blir mindre. 

C Det store flertallet av ansatte ved UiA og HiT (som uttaler seg) erklærer motstand mot fusjonen, 

eller den organisasjonsformen det er fremmet forslag om. 

C En fusjon kan skape mye intern uro. Mye intern uro og frustrasjon kan ta fokus og energi bort fra 

institusjonens egentlige oppgaver. 

C Selv uten aktiv motstand mot prosessen kan en fusjon innebære så store endringer for mange 

ansatte at det tar fokus og energi bort fra institusjonens egentlige oppgaver. 

C UiA og HiT er så ulikt organisert (rektor, styreledelse, fakulteter, lærerutdanningen) at en 

fusjonsprosess kan bli utfordrende. 

9.7. Organisasjon, økonomi og administrasjon. Ulike tidsperspektiv  
Sammenslåingen kan ses på ut fra en ressursmessig, økonomisk synsvinkel. Administrasjonens 

perspektiv vil ofte være knyttet til organisering og systemer for administrasjon og tjenesteyting. 

Den faglige og administrative ledelsen ved universiteter og høyskoler må forholde seg både til 

"eierne", de politiske myndighetene (regjering, departement og Storting), og til organisasjonen ellers, 

til de vitenskapelige miljøene, tjenestemannsorganisasjonene, administrasjonen og studentene. Det 

er en del av ledelsens ansvar å ta vare på dialogen med medarbeiderne og studentene og deres 

opplevelse av å være med på viktige beslutninger og utviklingen av institusjonen.  

I tillegg må ledelsen forholde seg til eksterne aktører, som regionale og lokale politiske myndigheter, 

og andre grupper utenfor universitetet eller høyskolen, som kan ha interesser av hvordan 

institusjonen utvikler seg.  

I dette landskapet mellom mange aktører har så ledelsen et selvstendig ansvar for å ivareta 

universitetet eller høyskolen på best mulig måte, både på kort sikt og i et lengre perspektiv. Ledelsen 

må tenke langsiktig: Hvilke beslutninger må tas for at universitetet/ høyskolen i de nærmeste 10 – 20 

årene skal utvikle seg til det beste for alle grupper og nivåer: i forhold til den nasjonale 

kunnskapspolitikken, landsdelen og lokalsamfunnene, arbeids- og samfunnslivet, fagutviklingen og de 

administrative og driftsmessige støttetjenestene, og for studentene som studenter og ferdige 

kandidater?  

Nettopp tidsperspektivet kan være utslagsgivende for hvordan en ser på avgjørende organisatoriske 

endringer. Fusjoner er nesten alltid kostnadskrevende. Å bygge sammen ulike kulturer, organisere og 

utvikle felles administrative systemer, ofte med nye personer i ledelse og i sentrale posisjoner, er 

kostnadskrevende, i menneskelige ressurser og i økonomi. I et kort tidsperspektiv vil derfor fusjoner 

sjelden kunne ta ut viktige gevinster. I et lengre perspektiv kan problemstillingen bli en helt annen. Å 

opprettholde status quo kan i realiteten innebære forvitring og nedbygging. Muligheten for å inngå i 

andre allianser kan forspilles. 

I et lengre tidsperspektiv kan det imidlertid også være at andre utviklingsmuligheter enn den 

aktualiserte muligheten som framstår i dag, burde vært grepet. Jo lengre tidsperspektivet er, jo mer 

usikkerhet vil knytte seg til hva som er kloke beslutninger. 

P Et stort universitet, med et større budsjett, vil kunne få større rom til satsinger, ha mer 

"ubundne midler".  
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P Et universitet med et større "hjemmeområde" vil kunne trekke inn større ressurser fra 

næringsliv og offentlig virksomhet til oppdragsforskning, samarbeidstiltak, bidrag og gaver. 

P En større institusjon vil kunne spesialisere og effektivisere sine administrasjon- og 

støttetjenester, og dermed utvikle bedre kvalitet på administrasjon og drift.  

P Gjennom utvikling og bruk av IKT-løsninger vil en kunne få stordriftsfordeler som både gir 

ressursmessig innsparing og økt kvalitet. Det digitale mulighetsrommet, som er i stadig utvikling, 

gjør at forvaltning og faglig og administrativ ledelse i framtiden vil ha langt færre geografiske 

beskrankninger og vesentlig mindre behov for fysisk reisevirksomhet enn tidligere. 

P Ved utbygging av firefelts E-18 og mulig sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil 

reisetiden mellom Grenland og Kristiansand reduseres til 1 ½ time. 

P Store institusjoner vil få sterkere innflytelse i både lokale og nasjonale beslutnings- og 

påvirkningsprosesser.  

P Store institusjoner blir lagt mer merke til, også internasjonalt. Dermed kan det lettere bygges 

opp et godt omdømme, og universitetet blir mer attraktivt som arbeidsplass. 

C Mange undersøkelser viser at administrative kostnader kan øke i forbindelse med fusjoner98. 

Store universiteter har ofte større andel administrativt ansatte enn mindre institusjoner, selv om 

undersøkelsene sjelden vurderer kvalitet og omfang av støttetjenestene som sammenliknes. 

C Økte administrasjonskostnader og koordineringskostnader kan føre til mindre og dårligere 

støttetjenester. 

C Størrelse er også et relativt begrep: Om et fusjonert HiT/UiA blir en stor institusjon (i norsk eller 

internasjonal sammenheng) er avhengig av om andre uh-institusjoner også inngår i fusjoner, 

eller ikke. Blir det mange uh-institusjoner i tilsvarende størrelse som HiT/UiA blir innflytelse og 

synlighet avhengig av andre ting enn studenttall. 

C Det kan ta lang tid å utvikle felles standarder for støttetjenestene, slik at det blir ulikt servicenivå 

på de ulike virksomhetsstedene. 

C En større institusjon trenger tydeligere organisatorisk struktur. Det kan bli mer byråkratisk. 

C UiA har, i forhold til antall årsverk, større budsjett enn HiT99. For UiA kan det oppleves som en 

fare for at økonomiske ressurser kan bli overført fra Agder til Telemark for å få mer lik fordeling 

av ressurser per ansatt.  

C Det er så store forskjeller i formell kompetanse (andel professor-/førstestillinger) ved UiA og HiT 

at det ikke er usannsynlig at det må brukes særlige ressurser på formell kompetanseoppbygging 

av de vitenskapelig tilsatte.  

C Dersom ulikheten mellom dagens to institusjoner når det gjelder størrelse og stadium i 

universitetsbyggingen ikke skal rettes opp gjennom ressursoverføringer, kan ulikheten bli 

forsterket etter en sammenslåing, og dermed føre til svekkelse av Telemarksdelen av den 

fusjonerte institusjonen. 

                                                           
98

 Helen Goreham (2011) skriver: "(…) the main lessons to come out of the literature seem to be that mergers 
are extremely expensive in terms of money and resources (and as such undertaking a merger for financial 
reasons alone is very high-risk);(…)".  
 
99

Regnskapstall fra 2012: UiA: 957,8 årsverk. 9587,1 egenfinansierte heltidsekvivalente studenter. Årsregnskap 
(driftsinntekter) 1.025.148.000 kr. HiT: 599,1 årsverk. 5723,2 heltidsekvivalente studenter. Årsregnskap 
(driftsinntekter) 612.604.000 kr. UiA hadde altså driftsinntekter på 1.070.315 kr per årsverk, HiT 1.022.540 kr 
per årsverk. Forskjellen vil for UiA innebære at årsbudsjettet ville vært 46 mill. kr mindre om inntekt per 
årsverk skulle vært likt med HiT. Driftsinntekter per student er omtrent lik i de to institusjonene. 
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C Det må brukes ressurser på å skape felleskultur i den fusjonerte institusjonen.  

C Mange studiesteder/ campuser kan skape en komplisert og uoversiktlig organisasjon, der det 

blir stor grad av ulikevekt og ulik viktighet mellom studiestedene.  

C De mindre studiestedene kan oppleve seg som "filialer" av hovedcampus, og ikke klare å framstå 

som attraktive nok i konkurransen om studenter og ansatte.  

C Det er umulig for ledelsen å være tilstede på alle virksomhetssteder. Mye arbeidstid kan bli 

brukt til reise mellom studiestedene. Noen deler av flercampusuniversitetet kan bli sett mer enn 

andre. 

C Det kan utvikle seg uheldige subkulturer der avstanden til den sentrale ledelsen oppleves stor, 

også der det opprettes "lokal ledelse". 

  

Side�94



 

65 
 

10. Prosjektstyrets oppsummering 
Sluttrapporten for fellesprosjektet HiT/UiA er den tredje rapporten knyttet til et nærmere 

"institusjonelt" samarbeid eller en fusjon av de to institusjonene. De to tidligere utredningene100 

begrunner arbeidet slik: 

Ett av to? 

Utredningen fra våren 2011 peker på at uh-sektoren er i endring, både nasjonalt og internasjonalt. 

Det stilles økte krav til kvalitet, relevans og effektivitet, og det utvikler seg en betydelig konkurranse 

om studenter, personale, oppdrag og økonomiske ressurser. De siste årene har det vært inngått 

avtaler om fusjoner, eller diskutert fusjoner mellom høyskoler og mellom universiteter og høyskoler. 

Samtidig har sentrale myndigheter oppfordret sterkt til nærmere samarbeid, arbeidsdeling og faglig 

konsentrasjon blant utdannings- og forskningsinstitusjonene.  Det er bakgrunnen for at de to 

institusjonene vedtok å utrede spørsmålene videre. 

 

Utredningen søker å svare på disse spørsmålene: 

 Vil en samling av HiT og UiA gi et universitet som oppfyller sine oppgaver på en bedre måte enn 

HiT og UiA vil kunne gjøre hver for seg?  

 Vil HiT og UiA kunne fortsette å oppfylle sine oppgaver på en god måte som egne institusjoner i 

framtiden? 

Utredningens svar i sammenfatning er slik: 

En samling av UiA og HiT vil gjøre institusjonen og fagmiljøene større. Størrelse er viktig for 

institusjonens innflytelse og posisjon på mange områder. Det betyr mye for studenters 

oppmerksomhet, muligheter for å bygge opp faglig attraktivitet, og lokal, nasjonal og internasjonal 

finansiering av virksomheten, ikke minst forskning på høyt kvalitetsnivå. 

Størrelse er også viktig for de faglige mulighetene til kvalitetsmessig oppbygging, og ikke minst 

tverrfaglige tilnærminger, som en finner i en institusjon.  

Et samlet UiA/HiT vil også få et betydelig “hjemmeområde”. I konkurransen om oppmerksomhet og 

gjennomslag i politiske sammenhenger er det av betydning å ha en større region i ryggen. 

Men en fusjon er også en prosess som i betydelig grad vil påvirke fokus på institusjonens 

primæroppgaver. UiA og HiT er ulike institusjoner på mange måter, som har utviklet ulike interne 

kulturer og har valgt ulike løsninger i en del sentrale spørsmål omkring utvikling av fag og institusjon. 

Også innad i HiT og UiA er det motstridende syn og ulike kulturer, mange av dem fortsatt preget av 

høyskolene fra før 1994. En fusjonsprosess som møter betydelig motstand innad i institusjonene vil 

være hemmende for den faglige utviklingen under prosessen, og med risiko for ettervirkninger i 

mange år framover. 

Ett av to? viser også at geografisk avstand mellom studiestedene i en samlet institusjon vil være 

utfordrende. Geografisk spredning gjør det vanskelig både å samle fag og bygge tverrfaglige miljøer. 

Utredningen sier at spørsmålet om framtidige endringer i studiestedstruktur ikke er relatert til 

fusjonsspørsmålet, men vil avgjøres bl.a. av studiestedenes attraktivitet for tilsatte og studenter. 

                                                           
100

 HiT/UiA (2011) og HiT/UiA (2013) 
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Endringer i studiestedstrukturen må ha klare begrunnelser i andre forhold enn i en fusjon.  

Ett av to? konkluderer med at det vil kunne høstes faglige gevinster for begge institusjoner, og for 

regionen, ved at virksomheten ses i sammenheng enten gjennom fusjon eller gjennom institusjonelt 

forankret samarbeid. Det pekes på at mulighetene for å realisere faglige samarbeidsgevinster og 

utviklingen i uh-sektoren generelt, gjør at fusjonsalternativet framstår som aktuelt, men at det var 

for tidlig å trekke en endelig konklusjon om en videre prosess skulle ta sikte på fusjon eller ikke. Det 

skyldtes at utredningen ikke i tilstrekkelig grad belyste fusjonskostnader og hvordan en fusjonert 

institusjon vil kunne bli godt styrbar og styringsdyktig, og kunne holdes organisatorisk sammen over 

tid. Det skyldes også at styringsgruppen var usikker på om det var nødvendig oppslutning og aksept 

innad i institusjonene til å få til en vellykket fusjon. Styrene for HiT og UiA vedtok derfor at det i 

treårsperioden fra sommeren 2011 til sommeren 2014 skulle gjøres et videre utredningsarbeid, og at 

det skulle leveres en delrapport sommeren 2013. 

Fusjon eller samarbeid 

Utredningen fra mai 2013 konkluderer med at de faglige gevinstene for institusjonene og for 

regionen kan være lettere å realisere på en stabil og forutsigbar måte gjennom fusjonsalternativet 

enn gjennom samarbeidsalternativet. Det henger sammen med at fusjon sikrer helhetlig styring og 

prioritering av virksomheten av ett styringsorgan og én ledelse.   

Også gjennom et institusjonalisert samarbeid kan viktige faglige gevinster realiseres. Dersom 

fusjonsalternativet faller bort, må institusjonene derfor vurdere hvordan samarbeidet mellom de to 

institusjonene bør videreføres. I den grad institusjonene ser hverandre som strategisk hovedallierte, 

bør samarbeidet være mest mulig tett og forpliktende for å skape stabilitet og nære relasjoner. 

Utredningen legger vekt på mål og visjoner for et fusjonert universitet i Agder og Telemark. 

Universitetet må  

 bidra til større vekst i høyere utdanning og forskning i denne delen av landet enn dagens HiT og 

UiA vil kunne gjøre for seg selv,  

 være en studentattraktiv institusjon med stor bredde, kvalitet og fleksibilitet i studieporteføljen, 

 med større kraft bidra til en kunnskapsbasert samfunns- og næringsutvikling i Agder og 

Telemark enn dagens to institusjoner vil klare, og  

 bli en tydelig samfunnsaktør og den viktigste samarbeidspartneren for offentlig og privat 

arbeidsliv i landsdelen. 

Utredningen peker på at det nye universitetet må tilstrebe best mulig integrasjon av enhetene. Det 

må finnes en god balanse mellom institusjonell strategisk styring, tydelig faglig ledelse og 

handlefrihet for de underliggende enheter til å utvikle og drive virksomheten innenfor felles rammer 

og strategier. 

Geografiske avstander vil by på utfordringer, men utredningen mener det er fullt mulig å få en 

flercampusinstitusjon i Agder og Telemark til å fungere godt. Det forutsetter en ledelsesstruktur som 

både sikrer felles strategisk ledelse og lokal forankring, hensiktsmessig organisering av faglig 

virksomhet og støttefunksjoner, og sterk satsing på utvikling og bruk av internett og andre digitale 

verktøy i undervisning, veiledning, forskning og administrativ virksomhet. 
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Organiseringen må bidra til å skape en dynamisk institusjon med robuste og gode fagmiljøer og å 

motvirke båstenkning og introverthet. Faglig utviklingspotensial må derfor være overordnet 

geografisk nærhet og ønsker om å bevare nåværende enheter.  

Samtidig sier utredningen at utformingen av den fusjonerte institusjonen må ta utgangspunkt i den 

eksisterende campusstrukturen. Spørsmålet om endringer i den er ikke direkte relatert til spørsmålet 

om fusjon, og vil ligge under et nytt institusjonsstyres strategiske ansvarsområde.  

Hensyn til rekruttering og behov for nærhet til arbeids- og næringsliv gjør det også lite aktuelt å 

foreta store endringer i lokaliseringen av studietilbud og fagområder i forbindelse med eventuell 

fusjon eller nærmere samarbeid mellom HiT og UiA. 

En aktuell hovedmodell kan derfor være fakulteter på tvers av geografi og institutter eller andre 

underenheter som er knyttet til campus. Det bør være likevel være åpning for at ikke alle områder 

organiseres på samme måte. 

I et videre arbeid må utarbeides alternative forslag til hvordan en fusjonert institusjon kan 

organiseres i faglige organisasjonsenheter, hvordan styringsorganer og ledelsesstruktur bør utformes 

og hvordan administrasjon og støttetjenester bør organiseres. 

Det bør legges opp til en åpen prosess, der også eksterne ressurser trekkes inn, for å peke ut noen 

områder konstellasjonen HiT/UiA bør satse særlig på. I denne sammenheng vil en spesielt ha 

oppmerksomhet på å videreutvikle universitetsfunksjoner og styrke og utvikle 

universitetsfunksjonene, profesjonsutdanningene og begge institusjoners konkurransekraft, heter 

det i Fusjon eller samarbeid. 

Perspektiver og synsvinkler i de tre rapportene 

Mens Ett av to? i vesentlig grad argumenter for hvorfor en fusjon er viktig å utrede, er Fusjon eller 

samarbeid i større grad preget av visjoner og mål for et eventuelt nytt samlet universitet, og av ulike 

modeller for organisering av universitetet. 

Denne sluttrapporten forsøker å vise både hvordan et fusjonert universitet og et 

institusjonssamarbeid kan tenkes organisert. Men sluttrapporten skal ikke minst forsøke å samle 

trådene, vise hvordan spørsmålet om fusjon eller institusjonssamarbeid kan ses fra ulike synsvinkler, 

fra ulike perspektiver. 

10.1. Oppsummerende kommentarer 
Prosjektstyret avgir ingen samlet anbefaling til styrene for HiT og UiA om å vedta eller ikke vedta en 

sammenslåing eller et nærmere institusjonssamarbeid mellom de to institusjonene. Avhengig av 

synsvinkel, avhengig av tidsperspektiv og avhengig av tro og ønsker om muligheter og framtidig 

utvikling for høyere utdanning, forskning og universiteter og høyskolers samfunnsoppgaver, vil ulike 

forhold tillegges ulik vekt og verdi.  Prosjektstyret ser allikevel at det nå bør tas en avgjørelse om HiT 

og UiA skal gå sammen til ett universitet, eller fortsette et nært samarbeid på noen områder i 

påvente av en samlet vurdering av institusjonsstrukturen for høyere utdanning og forskning i Norge.   

Uansett utfall av institusjonsstyrenes vurdering av dette, mener prosjektstyret at det treårige 

fellesprosjektet mellom UiA og HiT har vært viktig for de to institusjonenes strategiske arbeid, for 

større bevissthet om egne visjoner, målsettinger og ambisjoner. Innenfor flere fagområder er 
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miljøene ved HiT og UiA blitt kjent med hverandre. Diskusjoner fører til avklaring av egne visjoner, 

målsettinger og ambisjoner. Ved noen av disse møtene mellom fagmiljøene er det kommet i gang 

felles faglige utviklingsprosjekter og forskning som vil bety mye for utviklingen ved begge 

institusjonene, om denne prosessen ender i en sammenslåing av HiT og UiA eller ikke. 
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Prosjektstyret for fellesprosjektet HiT/UiA har hatt denne sammensettingen 

 (jf. vedtak i styrene for HiT og UiA henholdsvis 16.6.2011 og 22.6.2011): 

Fra HiT: 

Styreleder Rune Nilsen 

Rektor Kristian Bogen 

Viserektor for FoU Pål Augestad 

Viserektor for utdanning Bjørn Goksøyr (1.12.2011-31.12.2012) 

Fung. viserektor for utdanning Åshild R. Kise (1.1.2013-30.4.2013) 

Viserektor for utdanning Jarle T. Bjerkholt (1.5.2013- ) 

Førsteamanuensis Mona Sæbø 

Student Ragnhild Flesland (1.12.2011-31.10.2012) 

Student Mona Grønnerud (1.11.2012-31.10.2013) 

Student Sondre Lindgren (1.11.2013- ) 

 

Fra UiA: 

Rektor Torunn Lauvdal 

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal 

Viserektor for forskning, formidling og nyskaping Dag G. Aasland  

Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen 

Ekstern styrerepresentant Anders Wahlstedt 

Student Helge Ødegård Hovland (1.12.2011-28.2.2013) 

Student Inge Smeland (1.3.2013-31.12.2013) 

Student Ole Thomas Grimsli (1.1.2014- ) 

 

Tjenestemannsorganisasjonene har vært observatører i prosjektstyret:  

Kjell Erik Skaug (UiA) (1.12.2011-30.6.2013) 

John Olav Bjørnestad (UiA) (1.9.2013- ) 

Håvard Haukvik (HiT) (1.12.2011-30.6.2013) 

Inger-Lise Eriksrud Bergan (HiT) (1.9.2013- ) 
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Studenttall (alle studenter) HiT og UiA høsten 2013, jf. diagram 7.3 og tabell 8.1. 
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Helse, sosial, idrett 3705 386 131  1207  
  

  1724 1171 705 35 70   1981 

Humaniora 1557 165 29    21 213   428 1094     35   1129 

Kunst og kultur 1002 94 219 117   24 42   496 506         506 

Lærerutdanning 2687 
 

137  394 368 
 

227 143  1269 1201 217       1418 

Samfunnsvitenskap 2495 200 428  42  116 
 

  786 1652     57   1709 

..herav pedagogikk 824  401  23       400      

Teknologi og realfag 3098 218 86  736   68   1108 384 1606       1990 

Økonomi 2418 678   66   
 

  744 1442 232       1674 

                  

Uplassert 199 124      
 

 11 135         64 64 

                  

SUM 17161 1865 1030 117 2445 368 161 550 143 11 6690 7450 2760 35 162 64 10471 

 

Studenter (egenfinansierte og eksternt finansierte) ved HiT og UiA høsten 2013, fordelt etter fagområde og studiested. Plasseringen av de enkelte studiene 

på fagområder er gjort skjønnsmessig, og samsvarer ikke helt med klassifiseringen DBH bruker i f.eks. studentfordeling etter "institusjon-studium-

studieprogram". I desentraliserte studier er også inkludert "arbeidsplassbaserte" studier. Tall fra DBH høst 2013. 
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Høringsbrev 

Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder – 

Sluttrapport til høring 

Bakgrunn 

Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) la i april 2011 fram en felles 

utredning, Ett av to, som drøftet spørsmålet om en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de 

to institusjonene. Styrene ved de to institusjonene behandlet utredningen i juni 2011 og fattet 

begge et vedtak om å fortsette utredningsarbeidet og realisere flere konkrete fellestiltak av 

faglig og administrativ karakter. Det ble oppnevnt et felles prosjektstyre og satt en tidsramme 

fram til sommeren 2014 for fellesprosjektet. Mandatet for fellesprosjektet var å utrede et 

grunnlag for å ta stilling til en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de to institusjonene, 

samt å videreutvikle universitetsfunksjonene, styrke og utvikle profesjonsutdanningene og 

bidra til økt konkurransekraft for de to institusjonene. 

For at de to institusjonsstyrene skulle kunne gi føringer på hva Fellesprosjektet skulle utrede i 

siste året, avga Prosjektstyret en delrapport våren 2013, Fusjon eller samarbeid. De to styrene 

vedtok å videreføre utredningsarbeidet og ba i tillegg om at fire mulighetsområder for felles 

faglig satsing ble utredet. Prosjektstyret oppnevnte fire faglige arbeidsgrupper for å utrede de 

definerte mulighetsområdene. 

Prosjektstyret avga sin sluttrapport 4.april og oversendte den til de to institusjonsstyrene som 

oppdragsgivere. Begge institusjonsstyrene hadde en foreløpig gjennomgang av sluttrapporten 

i (separate) møter 9. april og vedtok å sende sluttrapporten ut på høring. Det er lagt opp til en 

bred høringsprosess både i Agderfylkene og Telemark og internt i de to institusjonene. Også 

noen nasjonale aktører blir invitert til å avgi høringsuttalelse, se vedlagte høringsliste.  

1. Nærmere om sluttrapporten 

Spørsmålet om hvordan samarbeidet mellom HiT og UiA bør videreføres, både organisatorisk 

og faglig/administrativt, er et sammensatt sakskompleks som kan vurderes ut fra ulike 

perspektiver og synsvinkler. Dette er søkt redegjort for i sluttrapporten, primært i kapitlene 2-

4, som bl.a omhandler utviklingstrekk i sektoren, endringer i uh-institusjonenes 

samfunnsoppdrag, politiske signaler og hvordan den digitale utviklingen vil påvirke uh-

institusjonene. 

I kapitlene 5-8 går sluttrapporten mer direkte inn i samarbeidsprosjektet og redegjør for hva 

som er status i de faglig/administrative samarbeidsprosjektene, mål, visjon og muligheter for 

et fusjonert universitet, alternativt at de to institusjonene ikke fusjonerer, men at prosjektet 

viderefører et institusjonelt samarbeid innen utvalgte områder. Ut fra at fusjonsalternativet er 
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et betydelig større og irreversibelt skritt, går sluttrapporten vesentlig mer detaljert inn i dette 

alternativet enn samarbeidsalternativet. 

I kapittel 9 er gitt en oversikt over argumenter for og imot en fusjon strukturert etter ulike 

ståsteder og perspektiver en kan knytte til fusjonsspørsmålet. Det understrekes at dette er en 

opplisting, hvor ikke prosjektstyret har gått inn og vurdert validiteten i de enkelte argumenter. 

Prosjektstyret har heller ikke ut fra sitt mandat konkludert i fusjonsspørsmålet.  

2. Hovedspørsmålet knyttet til fusjon eller institusjonelt samarbeid             

Sluttrapporten utreder hvordan samarbeidsprosjektet mellom HiT og UiA kan tas videre 

gjennom en fusjon eller gjennom et institusjonelt samarbeid. Vi ber om at en eventuell 

høringsuttalelse gir synspunkter på disse to alternativene, gjerne med en nærmere 

begrunnelse for det alternativet en tilrår. Vi minner i denne sammenheng om at det i 

sluttrapporten er søkt angitt en rekke ulike perspektiver og vurderinger som kan være 

relevante for å begrunne det alternativ høringsinstansen tilrår.  

Dersom høringsinstansen mener at alt formalisert samarbeid mellom de to institusjonene bør 

termineres kan det også pekes på et slikt alternativ. 

3. Betingede spørsmål gitt vedtak om fusjon eller institusjonelt samarbeid 

Det er ønskelig at høringsinstansene også gir betingede synspunkter avhengig av om det er 

fusjons- eller samarbeidsalternativet som blir sluttresultatet etter styrebehandling og eventuell 

regjeringsbehandling. Ut fra den store bredden i høringsinstansene vil det være stort sprik i 

hvilke betingede spørsmål høringsinstansene har grunnlag for å gi synspunkter på, eller 

ønsker å gi uttalelse om. De spørsmål som er trukket fram er aktuelle spørsmål de to styrene 

eventuelt må forholde seg til, men hvor høringsinstansene på selvstendig grunnlag må vurdere 

om de vil gi tilrådninger.  

Fusjonsalternativet er nærmere beskrevet i kapitlene 7-8. Hvis de to institusjonstyrene fatter 

vedtak om dette alternativet vil det bl.a. være aktuelt å vurdere mulighetsområder for nasjonal 

profil og faglig satsing. Disse er omtalt i sammendrag og kapittel 7.  

Vi ber om synspunkter på de mål, den profil og de fagområder som her er trukket fram. 

Et annet hovedspørsmål en bør ta stilling til ved en eventuell fusjon er forslag til navn, 

styringsmodell, hovedcampus og intern faglig og administrativ organisering. Dette er omtalt i 

kapittel 8. Vi ber om synspunkter på de tilrådninger som er gitt.  

Samarbeidsalternativet er nærmere beskrevet i kapittel 6. Det er skissert 6 samarbeidsområder 

knyttet til studier, forskning og administrasjon, samt videreføring av felles Råd for samarbeid 

med arbeidslivet (RSA). Det er foreslått en felles prosjektorganisering med delprosjekter 

under felles betegnelse Universitetssamarbeid Sør. En antyder en tidsbegrensing i 

samarbeidsprosjektet uten at det konkretiseres. Vi ber om eventuelle synspunkter på de 

skisserte samarbeidsområder, navn og foreslått organisering av samarbeidet. 
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Høringsfrist og underlagsinformasjon 

Sluttrapporten er vedlagt i to papirkopier. Papirkopien inneholder ikke vedlegg. Rapporten 

kan lastes ned med eller uten vedlegg fra web her: 

 http://www.uiahit.no/organisering-og-styring/sluttrapporten.  

På samme nettsted kan utredningen fra 2011, Ett av to, delrapporten fra 2013 og ovennevnte 

mulighetsrapporter lastes ned. På nettstedet http://www.uiahit.no finnes ytterligere 

informasjon om samarbeidsprosjektet. 

Høringsfrist er satt til 23. mai og planlagt styrebehandling i begge styrene er fastsatt til 18. 

juni. 

Høringsuttalelse bes sendt elektronisk  

til HiT: 

eller UiA: uiahit@uia.no. 
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Utkast til høringsinstanser: 

 

Interne høringsinstanser: 

Fakultetene 

Avdeling for lærerutdanning 

Administrasjonen 

Tjenestemannsorganisasjonene 

Studentorganisasjonen i Agder 

 

Eksterne høringsinstanser Agder 

Studentsamskipnaden i Agder 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

Vest-Agder fylkeskommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Regionplan Agder 2020 

Alle kommunene i Agder 

Listerrådet 

Lindesnesregionen 

Knutepunkt Sørlandet 

Setesdalsregionen 

Østre Agder 

Sørlandet Sykehus HF 

NAV Vest-Agder 

NAV Aust-Agder 

Sørlandet kompetansefond 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Cultiva 

Teknova 

Agderforskning 

NHO Agder 

LO i Vest-Agder 

LO i Aust-Agder 

KS Agder 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

Grimstad næringsråd 

Arendal næringsforening 

NCE NODE  

Arena Eyde-nettverket 

Arena Digin 

Arena Fritidsbåt 

Arena USUS 

Agder Energi 

JB Ugland 

Sparebanken Sør 

 

Eksterne høringsinstanser nasjonalt 

Abelia 

Samskipnadsrådet 

Universitets- og høgskolerådet 

NFR 

NOKUT 

Norsk studentorganisasjon 
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 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Tor A. Aagedal 

Dato: 31.03.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

44/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

Dialogmøte med Agderforskning 

 

Agderforskning er invitert til dialog med styret.  

 

Det er ingen dokumenter i saken.  

 

 

 

 

Tor A. Aagedal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side�110



 
 Arkivsak: 2014/20 

Saksbeh: Elin Gauslaa 

Dato: 31.03.2014 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

45/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

Referat- og rapportsaker 9.4.14 

 

Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 

http://old.uia.no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/styret_og_utvalgene 

 

 1. Det sentrale forskningsutvalget, møteprotokoll 13.2.14 

 2. Studieutvalget, møteprotokoll 21.2.14 

 3. Handelshøyskolen, fakultetsstyret møteprotokoll 5.3.14 

 4. Fakultet for samfunnsvitenskap,  møteprotokoll fakultetsstyret 20.3.14 

 5. Studieutvalget, møteprotokoll 21.3.14 

 6. Xristos, rapport til UiA sesongen2013 

 7. Sak på rektorfullmakt - Trekk av Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 

opptak, høsten 2014 

 8. Sak på rektorfullmakt - Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2013 

 9. Sak på rektorfullmakt - Forprosjekt Energi Agder 

 10. Referat fra drøftingsmøte 8.4.14 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: A7 006, Campus Kristiansand 

Dato: 13. februar 2014 

Tidspunkt: 12:30-15:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Helje K. Sødal (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen 

 

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene  

Marit Aamodt Nielsen Viserektor for utdanning  

Jan Arve Olsen Formidlingsavdelingen, observatør  

Arthur N. Olsen (for Hanne Graver Møvig) Universitetsbiblioteket, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Birte Simonsen/Ottar Michaelsen Avdeling for lærerutdanning  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Rachel Funderud Syrtveit Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 1/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 2/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 3/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 4/14 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt 

forskningsaktivitet 

2014/333  

SFU 5/14 Gjennomgang av kriterier for støtte til faglige 

konferanser/seminarer ved UiA 

2013/2765  

SFU 6/14 Evaluering av den norske publiseringsindikatoren 2014/522  

SFU 7/14 Drøftingssak: Strategisk ramme til fakultetene med mål 

om å øke ekstern finansiering 

2014/508  

SFU 8/14 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU fokusere på i 

2014? 

2014/22  

SFU 9/14 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 1/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 2/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 26. november 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 3/14 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

1. Resultater fra FRIPRO-utlysing og fellesløft 

2. Kunnskapsministerens syvpunktsplan 

3.  Fakultetsrapport – del 2 Forskerutdanning og forskning – endret mal 

4. Forskningsopphold på Xristos forskningssenter 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
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SFU 4/14 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper  kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

 

Frank Reichert foreslo å avsette kr 300.000 til å støtte forskningsprosjekter som involverer 

studenter. Midlene frigjøres ved at de andre tiltakene reduseres med 20 %. 

 

Dag G. Aasland støttet Reicherts forslag, men foreslo at ingen midler omfordeles og at 

kriteriene for Utvidet prosjektutviklingsstøtte endres slik at forskningsprosjekter som involverer 

studenter kan støttes. Saken kommer opp på neste møte. 

 

Reicherts forslag med Aaslands endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Kriteriene for Utvidet prosjektutviklingsstøtte endres slik at forskningsprosjekter som 

involverer studenter kan støttes. Saken kommer opp på neste SFU-møte. 

2. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper/prosjekter  

som involverer studenter    kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

3. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 
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SFU 5/14 Gjennomgang av kriterier for støtte til faglige 

konferanser/seminarer ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Viserektor får fullmakt til å endre kriteriene for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA 

i henhold til vedlagte forslag og med de endringer som kom fram i møtet. 

 

Utvalget diskuterte saken og følgende momenter ble nevnt: 

 Faglighet og kvalitet bør være førsteprioritet. Tverrfaglighet må komme sekundært. 

 En sentral ordning skal kunne framheve det tverrfaglige. 

 Kriteriene bør kunne ivareta risikodeling ved at maksbeløpet fjernes. 

 Ordningen kan avvikles og midlene kan tilføres fakultetene. 

 Kriteriene kan være som før. 

 

Helje K. Sødal foreslo å beholde kriteriene som før, med unntak av maksbeløpet. 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

 

Det ble foreslått å heve maksbeløpet til kr 100.000, alternativt kr 50.000. 

Forslaget om å heve maksbeløpet til kr. 50.000 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Det var enighet om å lage en søknadsmal ut fra retningslinjene. 

 

Vedtak: 

Retningslinjene beholdes som før, men maksbeløpet heves til kr 50.000. 

Det lages en søknadsmal ut fra retningslinjene. 

 

 

 

SFU 6/14 Evaluering av den norske publiseringsindikatoren 

Forslag til vedtak: 
Utformes i lys av diskusjonen i SFU. 

 

Momenter som ble nevnt i utvalgets diskusjon: 

 Det er ikke samsvar mellom tidsskriftene som tillegges vekt i Norge og de som betyr noe 

internasjonalt. Noen mente at UiA kunne hatt en tilleggsordning som belønner publisering i 

internasjonale tidsskrifter, andre mente at siden det er så stor forskjell mellom fagmiljøene 

så vil dette slå skjevt ut. For noen fagmiljøer er det nasjonale det viktigste. 

 Google Scholar gir oversikt over de viktigste indikatorene i de ulike fagmiljøene. 

 Evalueringen som nå skal gjøres av teknologifagene vil gi noen svar på det som gjelder 

publiseringer i dette fagmiljøet. 

 Det er mulig å fremme kvalitet på andre måter enn bare ved å vise til publiseringspoeng. 

 Det finnes gode verktøy for å gå gjennom publiseringen ved UiA og det kan vurderes om 

dette bør gjøres. 

 UiA har formidlingsmodul i budsjettmodellen. Det bør finnes klare retningslinjer for 

registreringen av formidling. (Stikkord: Hvor lite kan det være?) 
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 Kriteriene i formidlingsmodulen bør tas opp på nytt. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til å ta opp innspill til budsjettmodellen om insentiver 

til forskningsaktivitet og før neste rapportering få klarere retningslinjer for registrering av 

formidling. 

 

SFU 7/14 Drøftingssak: Strategisk ramme til fakultetene med mål om å øke 

ekstern finansiering 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget takker for informasjon fra fakultetene og ber om en ny 

orientering på et seinere tidspunkt.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet ønsker å bruke noe som driftsmidler til forskningsgrupper og det er ønskelig med en 

vitenskapelig assistent. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Midlene er fordelt på instituttene og blir i hovedsak brukt til å øke kompetansen på 

søknadsskriving. 

 

Fakultet for kunstfag 

Midlene holdes sentralt på fakultetet og fordeles av Fakultetets forskningsutvalg. Fakultetet 

ønsker å knytte til seg ekstern søknadskompetanse og kjøper også fri personer som kan utvikle 

søknader. Fakultetet har en mentorordning og det arrangeres miniseminarer rundt idéutvikling 

for å få fram prosjekter.  

 

Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Midlene er fordelt på instituttene og det er litt ulikt hvordan de blir brukt. Hovedsakelig brukes 

midlene til søknadsskriving og til forskningsgrupper. 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Forskerne får 2 % av eksterne penger som kommer inn og det har vist seg at det øker søkningen. 

Det er avsatt midler til nettverksbygging på mange arenaer. Fakultetet har besatt to stillinger på 

Institutt for IKT for å frigjøre tid og de kunne tenke seg å ansette forskere uten ph.d.-grad, men 

som likevel har tilstrekkelig kompetanse. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget takker for informasjon fra fakultetene og ber om en ny 

orientering på et seinere tidspunkt.  
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SFU 8/14 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU fokusere på i 2014? 

Forslag til vedtak: 

Vedtak formuleres i møtet. 

 

Fra diskusjonen i utvalget: 

 Forskningsprofilering. Det er viktig å passe på at forskningsprofileringen på de nye 

websidene blir bra. Det er viktig at UiA framstår som profesjonelle. Nåværende websider er 

dårlige og ikke oppdaterte. Den nye kommunikasjonsdirektøren får en viktig rolle i dette. 

 Fusjon med HiT. Saken bør drøftes av SFU i mai-møtet. 

 Strategi. SFU bør diskutere flere strategiske saker. Hvert fakultet kunne presentere en viktig 

sak som hele UiA bør stå bak. På den måten vet man om hverandre og kan støtte hverandre 

bedre. F.eks. presentasjon fra ett fakultet på hvert SFU-møte. 

 Samarbeid med miljøer utenfor UiA – f.eks. Agderforskning, Teknova, SSHF. 

Agderforsknings strategiarbeid kunne trekkes inn i SFU. 

 Partnerskap med private aktører. Hvordan samarbeide om store forskningsprosjekter?  

 Tidligere temaer som har blitt diskutert i utvalget. Hva har diskusjonene ført til? Har det gitt 

positive resultater? 

Konklusjon: 

Forskningsdirektøren har notert diskusjonen og kommer tilbake til de ulike spørsmålene i løpet 

av året. 

 

SFU 9/14 Informasjonsutveksling 

Skrivekurs 

Jan Arve Olsen orienterte om skrivekurs som Aftenposten arrangert ved UiA. Dette var et to-

dagers kurs med 14 deltakere fra ulike fagmiljøer. Ca. 50 personer var interessert. Deltakerne 

har i etterkant dannet sin egen facebook-gruppe. Kurset resulterte i flere artikler og kronikker. 

Olsen har vært i kontakt med Forskning.no og de vil holde kurs til våren. Om mulig kan kurset 

knyttes til forskningsgrupper. 

 

Fakultetsvise doktorgradsprogram 

Øyvind Nystøl orienterte om status for fakultetsvise doktorgradsprogram. Søknadene blir 

behandlet etter hvert som de kommer inn og man er interessert i å imøtekomme fakultetenes 

behov.  

 

Filming 

Formidlingsavdelingen har knyttet til seg en person som er god på filming. Interesserte kan 

henvende seg dit. 

 

SFU-møtet 9. oktober 

Dag Aasland kan ikke møte denne datoen og møtet må enten flyttes på eller ha en annen 

møteleder. 

 

Vitnemål for ph.d.-kandidater 

Frank Reichert etterlyste en drøfting av utformingen av ph.d.-vitnemål. Utformingen er ikke 

optimal og det brukes til dels dårlig engelsk. Saken tas på neste SFU-møte. 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Studieutvalget 
Møtested: A7002, Gimlemoen 

Dato: 21.02.2014 

Tidspunkt: 09:15-12.30 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Marit Aamodt Nielsen Leder  

Svein Rune Olsen Medlem  

Anne Løvland Medlem  

Kristin Dale Medlem  

Geir Øivind Kløkstad Medlem  

Lise Berntsen Medlem STA 

 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Per Helge Silseth Medlem STA 

Bjørn Jan Monstad Observatør   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Greta Hilding Underdirektør  

Anne Marie Sundberg Seniorrådgiver  

 

Side�118



 

SAKSLISTE 

 

Presentasjon av Kandidatundersøkelsen 2013 

 

 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/1 Innkalling og saksliste   

ST 14/2 Referat fra forrige møte   

ST 14/3 Referatsaker   

 Styreprotokoll 271113 2013/269  

 Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 191113 2014/581  

 Forskrift om opptak til studier og emner - fullmaktssak 2013/2454  

ST 14/4 Fastsetting av utfyllende regler for UNG-ordningen ved 

Universitetet i Agder 

2014/362  

ST 14/5 Utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA 

på grunnlag av realkompetanse 

2014/509  

ST 14/6 Endring i utfyllende regler for opptak til 

Informasjonssystemer, masterprogram 

2014/471  

ST 14/7 Programevaluering av studieprogram i 2013 2013/512  

ST 14/8 Studieplan for Økonomi og administrasjon, masterprogram 

- revidert etter programevaluering 

2010/1344  

ST 14/9 Studieplan for Engelsk, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

2010/1300  

ST 14/10 Studieplan for Psykisk helsearbeid, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

2008/167  

ST 14/11 Fagplan for Sykepleie, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

2009/449  

ST 14/12 Søknad om dispensasjon fra kravet om ex.phil. og ex.fac. i 

bachelorprogrammer ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap 

2008/738  

ST 14/13 Studieplan for Idrett, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

2008/738  

ST 14/14 Godkjenning av studieplan for Multimedia and Educational 

Technology, Master's Programme 

2013/2971  

ST 14/15 Fastsetting av utfyllende regler for opptak til Multimedia 

and Educational Technology, Master's Programme 

2013/2971  

ST 14/16 Studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram: 

Godkjenning av de delene av studiet som UiA er ansvarlig 

for 

2013/2969  
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ST 14/1 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

 

ST 14/2 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent.  

 

 

 

ST 14/3 Referatsaker 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

 Styreprotokoll 271113 

 Utdanningsutvalget, UHR, protokoll 191113 

 Forskrift om opptak til studier og emner - fullmaktssak 

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering.  

 

 

 

ST 14/4 Fastsetting av utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet 

i Agder 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet i Agder i tråd 

med framlagt forslag. 
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Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for UNG-ordningen ved Universitetet i Agder i tråd 

med framlagt forslag.  

 

 

 

ST 14/5 Utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved UiA på 

grunnlag av realkompetanse 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak til grunnutdanninger ved Universitetet i 

Agder på grunnlag av realkompetanse i tråd med framlagt forslag. 

2. Studieutvalget opphever retningslinjer for opptak til studier ved Universitetet i Agder på 

grunnlag av realkompetanse på bakgrunn av at retningslinjene er tatt inn i ny forskrift om 

opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

3. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å fastsette utfyllende regler for Praktisk pedagogisk 

utdanning for faglærere i yrkesfag (PPU-Y) på bakgrunn av forslag fra Avdeling for 

lærerutdanning.   
 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

 Det ble stilt spørsmål om det må tas opp på grunnlag av realkompetanse til 5-årige 

programmer. Det mener sekretariatet at man ut fra lovverket er forpliktet til å åpne for.  

 Det er variasjoner i detaljeringsgraden for de ulike studiene. I en del tilfeller synes det som 

om det kun er arbeidserfaring fra offentlig sektor som vurderes, ikke fra privat. Større grad 

av likhet i formuleringene kunne være en fordel. Det antas imidlertid at disse utfordringene i 

praksis håndteres på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalgets leder får fullmakt til å fastsette utfyllende regler for opptak til 

grunnutdanninger ved Universitetet i Agder på grunnlag av realkompetanse i tråd med 

framlagt forslag og med de merknader som framkom i møtet.    

2. Studieutvalget opphever retningslinjer for opptak til studier ved Universitetet i Agder på 

grunnlag av realkompetanse på bakgrunn av at retningslinjene er tatt inn i ny forskrift om 

opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.  

3. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å fastsette utfyllende regler for Praktisk pedagogisk 

utdanning for faglærere i yrkesfag (PPU-Y) på bakgrunn av forslag fra Avdeling for 

lærerutdanning.  
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ST 14/6 Endring i utfyllende regler for opptak til Informasjonssystemer, 

masterprogram 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget vedtar endringer i utfyllende regler for opptak til Informasjonssystemer, 

masterprogram.  

 

Endrede utfyllende regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 

studiepoeng i informasjonsteknologi / informasjonssystemer. 

2. Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.  

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet 

i Agder § 24.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner de foreslåtte endringer i utfyllende regler for opptak til 

Informasjonssystemer, masterprogram.  

 

Endrede utfyllende regler lyder: 

1. I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 

studiepoeng i informasjonsteknologi / informasjonssystemer. 

2. Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.  

3. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som er 

nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet 

i Agder § 24.  

 

 

 

ST 14/7 Programevaluering av studieprogram i 2013 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Psykisk helsearbeid, masterprogram, 

Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, Kommunikasjon, bachelorprogram, Religion, 

etikk og samfunn, masterprogram, Biologi, bachelorprogram, Utviklingsstudier, 

bachelorprogram og Ledelse, masterprogram, til orientering.   

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte studieplaner etter programevaluering, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget tar rapport fra programevaluering av Psykisk helsearbeid, masterprogram, 

Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, Kommunikasjon, bachelorprogram, Religion, 
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etikk og samfunn, masterprogram, Biologi, bachelorprogram, Utviklingsstudier, 

bachelorprogram, og Ledelse, masterprogram, til orientering.  

2. Studieutvalget ber om å få seg forelagt reviderte studieplaner etter programevaluering, jfr. 

forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12a.  

 

 

 

ST 14/8 Studieplan for Økonomi og administrasjon, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Økonomi og administrasjon, masterprogram, 

revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader:  

 Under Generell beskrivelse av studiet, International Management and Strategy, heter det at 

kandidatene fra denne spesialiseringen er attraktive innen revisjon. Studieutvalget stiller 

spørsmål om dette er korrekt.  

 Under innledningen til Studiets oppbygging bør det framgå at 3. semester kan benyttes til 

utveksling.  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Økonomi og administrasjon, masterprogram, 

revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget og 

merknader for framkom i møtet.  

 

 

 

ST 14/9 Studieplan for Engelsk, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplanen for Engelsk, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering, når denne er revidert med utgangspunkt i de merknader som 

framgår av saksframlegget.  

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne studieplanen for Engelsk, bachelorprogram, 

revidert etter programevaluering, når denne er revidert med utgangspunkt i merknadene som 

framgår av saksframlegget.  
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ST 14/10 Studieplan for Psykisk helsearbeid, masterprogram - revidert etter 

programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Psykisk helsearbeid, masterprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Psykisk helsearbeid, masterprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/11 Fagplan for Sykepleie, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplan for Sykepleie, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplan for Sykepleie, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

ST 14/12 Søknad om dispensasjon fra kravet om ex.phil. og ex.fac. i 

bachelorprogrammer ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 6 (2) innvilger 

Studieutvalget søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og examen 

facultatum i Idrett, bachelorprogram. 

2. Studieutvalget avslår søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og 

examen facultatum i Folkehelsearbeid, bachelorprogram.  
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Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Studieutvalgets leder ba Svein Rune Olsen redegjøre for saken sett fra fakultetets synspunkt, 

med særlig fokus på Folkehelse.  

 

Det ble understreket at kun UiB har krav om ex.phil. og ex.fac. i bachelorprogram i folkehelse. 

Øvrige institusjoner har ikke slikt krav. Folkehelse tilbys ved seks ulike høyskoler, og det er 

disse programmene som er sammenliknbare med UiA sitt tilbud. Skal man vektlegge 

institusjonstype eller fagtradisjon når man sammenlikner studier? 

 

Det er ikke som for Idrett en «toneangivende institusjon» for studier i folkehelse – med mindre 

man ser UiA som denne.  

 

Kandidater fra Folkehelse sliter i forhold til marked og jobb, jfr. Kandidatundersøkelsen. De 

foreslåtte endringene skal bidra til å bøte på dette.  

 

Ex.phil. og ex.fac. «blokkerer» i forhold til ytterligere faglig fordypning og også utveksling.  

Forslagene om at ex.phil. og ex.fac. bør utgå fra bachelorprogrammene i idrett og folkehelse har 

også utspring i programevalueringer.  

 

Svein Rune Olsen forlot møtet før avstemmingen.  

 

Studieutvalget hadde følgende merknad: 

Det ble understreket at vedtaket i denne saken vil skape presedens.  

 

Vedtatt mot én stemme: 

Med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 6 (2) innvilger 

Studieutvalget søknad om dispensasjon fra kravet om examen philosophicum og examen 

facultatum i Idrett, bachelorprogram, og Folkehelse, bachelorprogram.  

 

 

ST 14/13 Studieplan for Idrett, bachelorprogram - revidert etter 

programevaluering 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Idrett, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

 Omtalen av muligheten for tilsetting i skoleverket bør vurderes når Friluftsliv utgjør 

breddeenheten i programmet. Dette er ikke et skolefag.  

 Også omtalen av PPU bør justeres slik at man tar høyde for mulige endringer som er varslet.  
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Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Idrett, bachelorprogram, revidert etter 

programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som 

framkom i møtet.  

 

 

 

ST 14/14 Godkjenning av studieplan for Multimedia and Educational 

Technology, Master's Programme 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Multimedia and Educational Technology, Master’s 

Programme, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplanen for Multimedia and Educational Technology, Master’s 

Programme, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/15 Fastsetting av utfyllende regler for opptak til Multimedia and 

Educational Technology, Master's Programme 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Multimedia and Educational 

Technology, Master’s Programme. 

 

Utfyllende regler for opptak lyder: 

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning 

på totalt 180 studiepoeng.  

1.   I opptaksgrunnlaget skal inngå 120 studiepoeng som spesifisert under:  

Multimedieteknologi  50-60 studiepoeng  

Følgende emner må inngå: 

Programmering  

3D-modellering 

Webteknikker 

 

Multimediedesign 50-60 studiepoeng  
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Følgende emner må inngå: 

Grafisk design og programvare 

Video 

 

Bacheloroppgave  10 studiepoeng  

Bacheloroppgave eller annet større prosjektemne  

 

2.   Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som 

er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner utfyllende regler for opptak til Multimedia and Educational 

Technology, Master’s Programme. 

 

Utfyllende regler for opptak lyder: 

Opptaksgrunnlag er bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning 

på totalt 180 studiepoeng.  

1.   I opptaksgrunnlaget skal inngå 120 studiepoeng som spesifisert under:  

Multimedieteknologi  50-60 studiepoeng  

Følgende emner må inngå: 

Programmering  

3D-modellering 

Webteknikker 

 

Multimediedesign 50-60 studiepoeng  

Følgende emner må inngå: 

Grafisk design og programvare 

Video 

 

Bacheloroppgave  10 studiepoeng  
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Bacheloroppgave eller annet større prosjektemne  

 

2.   Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for de deler av opptaksgrunnlaget som 

er nevnt i pkt. 1 på C eller bedre, jfr. forskrift om opptak til studier og emner ved 

Universitetet i Agder § 24. 

 

 

ST 14/16 Studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram: 

Godkjenning av de delene av studiet som UiA er ansvarlig for 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram – de delene av 

studiet som UiA er ansvarlig for – med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.02.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner studieplan for Akvatisk økologi, felles masterprogram – de delene av 

studiet som UiA er ansvarlig for – med de merknader som framgår av saksframlegget.  
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Handelshøyskolen 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 05.03.2014 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Roy Mersland Medlem  

Arne Isaksen Medlem  

Unni Henriksen Medlem  

Jan Erik Tønnessen Medlem  

Marit Wergeland-Yates Medlem  

Helene Vedal Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Liv Bente Hannevik Friestad Medlem  

Gro Hamre Medlem  

Carl Edward W Raastad Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Lidia Kritskaya Carl Edward W Raastad  

   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Per Sigurd Sørensen Fakultetsdirektør 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

Reidun Hillesund Nilsen Seniorrådgiver 

  

 

 

 

Merknader: 

Neste møte i fakultetsstyret for Handelshøyskolen er endret til mandag 28 april 2014. 

Samme tid og sted. 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

HH 14/8 Godkjenning av innkalling og saksliste   

HH 14/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

HH 14/10 Orientering om virksomheten ved dekan og 

fakultetsdirektør 

  

HH 14/11 Orientering: Suppleringsvalg til fakultetsstyrene for 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

2014/432  

HH 14/12 Forlenglse av midlertidig tilsetting som professor II i 

10% stilling ved Institutt for økonomi 

2008/725 X 

HH 14/13 Trekk av Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 

opptak høsten 2014 

2014/432  

HH 14/14 Regnskap 3.tertial 2013 2014/660  

HH 14/15 Studiehåndbok 2014-2015 2014/662  

HH 14/16 Eventuelt   
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HH 14/8 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Det ble meldt inn en ny sak under eventuelt ved Roy Mersland. 

Konsekvenser og følger av en fusjon mellom UiA og HiT. 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

HH 14/10 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Universitetet i Agder, Kandidatundersøkelsen for 2013 ved Fakultet for økonomi og 

samfunnsvitenskap. Gjennomgang ved fakultetsdirektør. 

(Ble behandlet som siste sak i møtet) 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene tatt til etterretning 

 

 

HH 14/11 Orientering: Suppleringsvalg til fakultetsstyrene for 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen tar saken til orientering 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen tar saken til orientering. 
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HH 14/12 Forlenglse av midlertidig tilsetting som professor II i 10% stilling 

ved Institutt for økonomi 

 

HH 14/13 Trekk av Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna opptak 

høsten 2014 

Forslag til vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen vedtar å trekke Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 

opptak høsten 2014, for å søke etablering av Master i regnskap og revisjon med opptak høsten 

2016. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Styret for Handelshøyskolen vedtar å trekke Bachelor i regnskap og revisjon fra Samordna 

opptak høsten 2014, for å søke etablering av Master i regnskap og revisjon med opptak høsten 

2016. 

 

 

HH 14/14 Regnskap 3.tertial 2013 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial til orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial til orientering. 
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HH 14/15 Studiehåndbok 2014-2015 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA (HH) godkjenner studiehåndboka for 

studieåret 2014-2015 med de endringer som framgår av saksframlegget. 

2. Fakultetsstyret for HH gir dekanen fullmakt til å godkjenne endringer i forbindelse med 

ferdigstillelse av studiehåndboka. 

3. Fakultetsstyret for HH godkjenner emnet BE-2xx Foretaksstrategi, 7,5 studiepoeng. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

4. Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ved UiA (HH) godkjenner studiehåndboka for 

studieåret 2014-2015 med de endringer som framgår av saksframlegget. 

5. Fakultetsstyret for HH gir dekanen fullmakt til å godkjenne endringer i forbindelse med 

ferdigstillelse av studiehåndboka. 

6. Fakultetsstyret for HH godkjenner emnet BE-2xx Foretaksstrategi, 7,5 studiepoeng. 

 

 

HH 14/16 Eventuelt 
Roy Mersland ba om at styret diskuterte hvordan informasjon om konsekvenser og følger av en 

fusjon med HiT burde formidles til relevante aktører. Det ble med bakgrunn i dette 

fremmet følgende forslag: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ber om at det innkalles til orienteringsmøte for 

studentrepresentanter, styre og eventuelt andre relevante parter og høringsinstanser for å 

orientere om spørsmålet rundt fusjon eller utvidet samarbeid med HiT og mulige konsekvenser 

av dette for Handelshøyskolen. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Handelshøyskolen - 05.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Handelshøyskolen ber om at det innkalles til orienteringsmøte for 

studentrepresentanter, styre og eventuelt andre relevante parter og høringsinstanser for å 

orientere om spørsmålet rundt fusjon eller utvidet samarbeid med HiT og mulige konsekvenser 

av dette for Handelshøyskolen. 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap 
Møtested: H2-024, Campus Kristiansand 

Dato: 20.03.2014 

Tidspunkt: 13:00-15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Sigbjørn Reidar Sødal Leder  

Anne Marie Støkken Medlem  

Bente Elisabeth Holmen Medlem  

Kenneth Andresen Medlem  

Christine Alveberg Medlem  

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

May-Brith Ohman Nielsen Medlem  

Øystein Sæbø Medlem  

Øyvind Aadland Medlem  

Edwin Wuadom Warden Medlem  

Hans Kjetil Lysgård Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for   

Katja Haaversen-Westhassel 

Skjølberg 

Øystein Sæbø  

Stine Norrøne Beck Edwin Wuadom Warden  

   

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Per Sigurd Sørensen Fakultetsdirektør 

Liv Karin Roland Utvalgssekretær 

  

Inger-Lise Myrvold Seniorrådgiver 

 

 

 

Merknader: 

NB! Ny dato og tidspunkt for neste fakultetsstyremøte, er endret til tirsdag 29 april,  

        kl 09:00, møtested: H2 024 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SV 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste   

SV 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

SV 14/19 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør   

SV 14/20 Orientering: Suppleringsvalg til fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

2014/431  

SV 14/21 Utlysningstekst for 100% fast stilling som 

professor/førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for 

statsvitenskap og ledelsesfag 

2014/759  

SV 14/22 Utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis  

i informasjonssystemer ved Institutt for informasjonssystemer 

2014/763  

SV 14/23 Utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis  

i geografi/naturressursforvaltning ved Institutt for 

utviklingsstudier 

2014/796  

SV 14/24 Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium  

med oppstart høsten 2015 

2014/818  

SV 14/25 Studiehåndbok 2014-2015 for Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/805  

SV 14/26 Regnskap 3.tertial 2013 2014/661  
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SV 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Godkjent 

 

 

SV 14/19 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

- Studietall og studieproduksjon 

- Kandidatundersøkelsen for 2013, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 Gjennomgang ved fakultetsdirektør. (Ble behandlet som siste sak i møtet) 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringene ble tatt til etterretning 

 

 

SV 14/20 Orientering: Suppleringsvalg til fakultetsstyret for Fakultet for 

samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap tar saken til orientering 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap tar saken til orientering 
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SV 14/21 Utlysningstekst for 100% fast stilling som 

professor/førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap og 

ledelsesfag 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i statsvitenskap godkjennes i sin foreliggende 

form. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som professor/førsteamanuensis i statsvitenskap godkjennes i sin foreliggende 

form.    

 

 

SV 14/22 Utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis i 

informasjonssystemer ved Institutt for informasjonssystemer 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som førsteamanuensis i informasjonssystemer godkjennes i sin foreliggende 

form. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som førsteamanuensis i informasjonssystemer godkjennes i sin foreliggende 

form. 

 

 

SV 14/23 Utlysningstekst for 100% fast stilling som førsteamanuensis i 

geografi/naturressursforvaltning ved Institutt for utviklingsstudier 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som førsteamanuensis i geografi/naturressursforvaltning godkjennes i sin 

foreliggende form. 
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Fakultetsstyret foreslo følgende endring i utlysningsteksten. Tredje avsnitt, siste setning 

endres til;  

«I stillingen inngår praksisoppfølging av studenter i lærerutdanningen og det er nødvendig  

med god kjennskap til og et engasjement for grunnskole/lærerutdanning» 

Endret forslag til vedtak enstemmig vedtatt: 

Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap anbefaler at vedlagte utlysningstekst for 

100% fast stilling som førsteamanuensis i geografi/naturressursforvaltning godkjennes  med 

følgende endring i tredje avsnitt; 

«I stillingen inngår praksisoppfølging av studenter i lærerutdanningen og det er nødvendig  

med god kjennskap til og et engasjement for grunnskole/lærerutdanning» 

 

 

SV 14/24 Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium med 

oppstart høsten 2015 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap vedtar å søke Universitetsstyret om etablering av 

Geografi og utvikling, årsstudium med oppstart høsten 2015.  

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Fakultetsstyret foreslo å slette nest siste setning i søknaden under del 1, Finansiering. 

Følgende setning utgår: 

«Det vil også være økonomiske synergieffekter i samordning av undervisning med 

naturgeografiske temaer på GLU 1-7 og GLU 5-10». 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet: 

Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap vedtar å søke Universitetsstyret om etablering av 

Geografi og utvikling, årsstudium med oppstart høsten 2015.  

 

 

SV 14/25 Studiehåndbok 2014-2015 for Fakultet for samfunnsvitenskap 

Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap godkjenner studiehåndboka for 

studieåret 2014-2015 med de endringer som framgår av saksframlegget. 

2. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne endringer i forbindelse med 

ferdigstillelse av studiehåndboka. 

3. Fakultetsstyret godkjenner følgende nye emner: 

 IS-109 Objektorientert programmering, del 1, 5 sp 

 IS-110 Objektorientert programmering, del 2, 10 sp  

 IS-111 Introduksjon til systemutviklingsprosjekter, 5 sp 

 IS-4xx Aktuelle tema og forskningsområder i informasjonssystemer, 10 sp  

 SV-408 E-Teaching 1 – The International Online Tutor Course, 10 sp 

 SV-503 E-Teaching II – E-course Development and Implementation, 10, sp 
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Det fremkom noen endringer i studiehåndboka som skal rettes opp. Endringene gjelder 

spesialiseringer på Master i ledelse. Saksbehandler tar hånd om dette. 

 

Endret forslag til vedtak enstemmig vedtatt:. 

 1.  Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap godkjenner studiehåndboka for 

      studieåret 2014-2015 med de endringer som framgår av saksframlegget og  

      de endringer som fremkom i møtet. 

 2.  Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å godkjenne endringer i forbindelse med 

                 ferdigstillelse av studiehåndboka. 

 3.  Fakultetsstyret godkjenner følgende nye emner: 

 IS-109 Objektorientert programmering, del 1, 5 sp 

 IS-110 Objektorientert programmering, del 2, 10 sp  

 IS-111 Introduksjon til systemutviklingsprosjekter, 5 sp 

 IS-4xx Aktuelle tema og forskningsområder i informasjonssystemer, 10 sp  

 SV-408 E-Teaching 1 – The International Online Tutor Course, 10 sp 

 SV-503 E-Teaching II – E-course Development and Implementation, 10, sp 

 

 

SV 14/26 Regnskap 3.tertial 2013 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial til orientering. 

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap - 20.03.2014  

Enstemmig vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapet for 3.tertial til orientering. 
 

 

 

 

Eventuelt: 

Fakultetsstyret vedtok å flytte møtet 24 april til tirsdag 29 april, kl 09:00.  

Sted: H2 024. 
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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Studieutvalget 
Møtested: A7002, Gimlemoen 

Dato: 21.03.2014 

Tidspunkt: 09:15-12:00 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Marit Aamodt Nielsen Leder  

Svein Rune Olsen Medlem  

Anne Løvland Medlem  

Kristin Dale Medlem  

Geir Øivind Kløkstad Medlem  

 

 

Forfall: 

Navn Funksjon  

Per Helge Silseth Medlem STA 

Lise Berntsen Medlem STA 

Bjørn Jan Monstad Observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Greta Hilding Underdirektør 

Anne Marie Sundberg Seniorrådgiver 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

ST 14/17 Innkalling og saksliste   

ST 14/18 Referat fra forrige møte   

ST 14/19 Referatsaker   

 Fullmaktsvedtak - fastsetting av utfyllende regler 2014/509  

 Benevnelser for ulike varianter av lærerutdanning ved UiA 

- fullmaktssak 

2010/792  

ST 14/20 Studier med krav om politiattest 2014/809  

ST 14/21 Studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

2010/1311  

ST 14/22 Studieplan for Matematisk finans - revidert etter 

programevaluering. Søknad om navneendring: Fra 

Matematisk finans til Matematikk og økonomi 

2014/385  

ST 14/23 Godkjenning av programbeskriver og emnebeskrivelser for 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig 

masterprogram 

2010/792  

ST 14/24 Godkjenning av programbeskrivelse og emnebeskrivelser 

for lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram 

2013/3033  

ST 14/25 Programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for 

yrkesfag for trinn 8-13 

2014/286  

ST 14/26 Revidert fagplan for faglærerutdanning i musikk 2010/1346  

ST 14/27 Fagplan for faglærerutdanning i teater og søknad om 

navneendring 

2010/1345  
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ST 14/17 Innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Det ble meldt én sak under Eventuelt: Ny møtedato i juni. 

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/18 Referat fra forrige møte 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Godkjent. 

 

 

ST 14/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

- Fullmaktsvedtak - fastsetting av utfyllende regler 

- Benevnelser for ulike varianter av lærerutdanning ved UiA – fullmaktssak 

I forbindelse med denne saken ble det påpekt at man ser ukorrekt bruk av emnenavn 

innenfor lærerutdanningene, for eksempel Norsk 2. Studieutvalgets leder tar denne 

problematikken opp i Styret for lærerutdanningene og med Avdeling for lærerutdanning. 

- 4. rapport fra følgegruppen for implementering av ny grunnskolelærerutdanning 

- Skolebibliotekkunnskap: Det foreligger evaluering av prosjektet som har gått over 4 år.  

 

Enstemmig vedtak: 

Tatt til orientering. 
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ST 14/20 Studier med krav om politiattest 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Krav om politiattest med hjemmel i forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 

gjelder følgende utdanninger ved Universitetet i Agder: 

Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 (4-årig og 5-årig) 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 – 10 (4-årig og 5-årig) 

Lektorutdanning for trinn 8 – 13, 5-årig masterprogram 

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag 

Friluftsliv, årsstudium 

Idrett, årsstudium 

Idrett, bachelorprogram 

Klinisk helsevitenskap, masterprogram 

Psykisk helsearbeid, videreutdanning 

Psykisk helsearbeid, masterprogram 

Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning 

Spesialsykepleie, masterprogram 

Sykepleierutdanning, bachelorprogram 

Utefag (30 sp) 

Vernepleierutdanning, bachelorprogram 

Spesialpedagogikk 1 (30 sp) 

Spesialpedagogikk, bachelorprogram 

Faglærerutdanning i drama 

Faglærerutdanning i musikk 

Sosialt arbeid, bachelorprogram 

HEL203 – Praksis i helsefremmende arbeid. 

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å vedta endringer i oversikten over studier og emner 

med krav om politiattest.  

 

 

ST 14/21 Studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram - 

revidert etter programevaluering 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Religion, etikk og samfunn, masterprogram, 

revidert etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne endringer i utfyllende regler for opptak til 

Religion, etikk og samfunn, masterprogram.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  
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Studieutvalget finner opptakskravene rimelige, og mener at merknaden om justering i 

saksframlegget ikke trenger å følges opp. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner studieplan for Religion, etikk og samfunn, masterprogram, 

revidert etter programevaluering med de merknader som framgår av saksframlegget.   

2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne endringer i utfyllende regler for opptak til 

Religion, etikk og samfunn, masterprogram.   

 

 

ST 14/22 Studieplan for Matematisk finans - revidert etter 

programevaluering. Søknad om navneendring: Fra Matematisk finans til 

Matematikk og økonomi 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Matematisk finans, 

bachelorprogram, til Matematikk og økonomi, bachelorprogram. Endringer trer i kraft fra 

studieåret 2014-2015. 

2. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Matematikk og økonomi, bachelorprogram, med 

de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknad:  

Fakultet for teknologi og realfag bør sjekke hvorvidt programmet kvalifiserer for opptak til 

masterprogrammer i statistikk og eventuelt justere punktet Yrkesmuligheter og videre 

utdanning.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Matematisk finans, 

bachelorprogram, til Matematikk og økonomi, bachelorprogram. Endringene trer i kraft fra 

studieåret 2014-2015. 

2. Studieutvalget godkjenner studieplanen for Matematikk og økonomi, bachelorprogram, med 

de merknader som framgår av saksframlegget og merknad som framkom i møtet.  

 

 

ST 14/23 Godkjenning av programbeskrivelser og emnebeskrivelser for 

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Grunnskolelærerutdanning for 

trinn 5-10, 2-årig masterprogram 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplaner for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-

årig masterprogram, og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram, 

med de merknader som framgår av saksframlegget.  
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2. Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene med de merknader som framgår 

av saksframlegget.   

3. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbetegnelser for Grunnskolelærerutdanning for trinn 

1-7 og 5-10, 2-årig og 5-årig masterprogram:  

- Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 

- Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10  

4. Avdeling for lærerutdanning må påse at programplanene for 2-årig og 5-årig variant av 

masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningen samsvarer fullt ut.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader: 

- Studieutvalget ønsket andre gradsbetegnelser: 

Master - grunnskolelærer for trinn 1-7  

Master - grunnskolelærer for trinn 5-10 

- I emnet MA-502 Masteroppgave bør vilkårene for å gå opp til eksamen presiseres.  

- Det ble stilt spørsmål om man bør sørge for større grad av samkjøring og likhet mellom 

ulike spesialiseringer når det gjelder omtale av forkunnskaper. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplaner for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-

årig masterprogram, og Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram, 

med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner de framlagte emnebeskrivelsene med de merknader som framgår 

av saksframlegget.   

3. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbetegnelser for Grunnskolelærerutdanning for trinn 

1-7 og 5-10, 2-årig og 5-årig masterprogram:  

- Master - grunnskolelærer for trinn 1-7 

- Master - grunnskolelærer for trinn 5-10  

4. Avdeling for lærerutdanning må påse at programplanene for 2-årig og 5-årig variant av 

masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningen samsvarer fullt ut.  
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ST 14/24 Godkjenning av programbeskrivelse og emnebeskrivelser for 

lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelsene for Engelsk og Matematikk.  

3. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser for de øvrige emnene 

som skal inngå i Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram, når de merknader 

som framgår av saksframlegget er innarbeidet. Dette gjelder emnebeskrivelser for fagene 

Norsk, Religion, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, Fysikk og Samfunnskunnskap.  

4. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbenevnelse: Master i lektorutdanning for trinn 8-13. 

5. Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnskunnskap, årsstudium, med de merknader 

som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Studieutvalget hadde følgende merknader:  

- Utvalget var av den oppfatning at det må «ryddes» i både emnebeskrivelser og i skjema for 

kvantifisering.  

- Forskjellen mellom kravene til disiplinstudenter og lektorstudenter må komme tydelig fram.  

- Studieutvalget ønsket annen gradsbenevnelse: 

Master - lektor for trinn 8-13 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner programplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig 

masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

2. Studieutvalget godkjenner emnebeskrivelsene for Engelsk og Matematikk.  

3. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser for de øvrige emnene 

som skal inngå i Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram, når de merknader 

som framgår av saksframlegget er innarbeidet. Dette gjelder emnebeskrivelser for fagene 

Norsk, Religion, Historie, Tysk, Fransk, Spansk, Fysikk og Samfunnskunnskap.  

4. Studieutvalget fastsetter følgende gradsbenevnelse: Master - lektor for trinn 8-13. 

5. Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnskunnskap, årsstudium, med de merknader 

som framgår av saksframlegget.  
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ST 14/25 Programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner programplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 

trinn 8-13 med de merknader som fragår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/26 Revidert fagplan for faglærerutdanning i musikk 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplan for faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram, med de 

merknader som framgår av saksframlegget.  

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  

 

Studieutvalget stilte spørsmål om hva som menes med formuleringen i læringsutbyttet, 3. 

prikkpunkt i emnebeskrivelsen MUxxx Bacheloroppgave: «studentens egen utveksling».  

Det foreslås eventuelt å endre dette til «studentens eget utvekslingsopphold».  

 

Enstemmig vedtak: 

Studieutvalget godkjenner fagplanen for faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram, revidert 

etter programevaluering, med de merknader som framgår av saksframlegget.  

 

 

 

ST 14/27 Fagplan for faglærerutdanning i teater og søknad om navneendring 

Forslag til vedtak: 

1. Studieutvalget avslår søknad om navneendring.  

2. Studieutvalget godkjenner revidert fagplan for faglærerutdanning i drama med de 

merknader som framgår av saksframlegget.   

 

Saksprotokoll i Studieutvalget - 21.03.2014  
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Studieutvalget hadde følgende merknad: 

Man ønsket å godkjenne navneendringen fra Faglærerutdanning i drama til Faglærerutdanning i 

teater.  

Enstemmig vedtak: 

1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Faglærerutdanning i drama, 

bachelorprogram, til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram.  

2. Studieutvalget godkjenner fagplan for faglærerutdanning i teater med de merknader som 

framgår av saksframlegget.  

 

Eventuelt 

Ny møtedato i juni: Onsdag 4. juni 
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Xristos Forskningssenter’s årlige rapport til 

Universitetet i Agder. 

Sesongen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand, Februar 2014 
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Om Xristos  

 
For mer informasjon om Xristos forskningssenter, henvises det til hjemmesiden 
www.xinergie.org/xristos. På hjemmesiden finnes det blant annet informasjon om 
kapasitet og opplegg. I løpet av 2014 vil vi få nye websider tilknyttet www.uia.no  
 
I denne rapporten henviser vi til følgende bakgrunn for samarbeidet:  

1) Xristos forskningssenter SA er et andelslag med forskningsrettet virksomhet som 
hovedmål.  

2) 84 andelseiere som hovedsakelig har sitt faglige tyngdepunkt ved Universitetet i 
Agder, med alle fagmiljøer representert. Øvrige andelseiere er samarbeidende forskere og 
forskningsinstitusjoner, fortrinnsvis i naboregionene. 

3) Samarbeidet Xristos forskningssenter (Xristos) og Universitetet i Agder (UiA) er 
basert på gjensidig interesse mellom to formelt selvstendige institusjoner. Reelt sett er 
eierskapet preget av ansatte og fakulteter/ institutter ved UiA.  

 

Sesongen 2013 

Slik eierskapet er fordelt på ulike aktører legges det opp til størst mulig fleksibilitet. Alle 
andelseierne har fått tildelt 2 uker hver i året. Hvilke uker en har fått tildelt varierer fra år 
til år.  

 
Via hjemmesiden www.xinergie.org/xristos er det muligheter for å bytte andelsperiode 
internt, leie ut egen andel, eventuelt leie ekstern andel – både for andelseiere og eksterne 
brukere.  
 
Denne ordningen gjør at fleksibiliteten til andelseierne er ivaretatt, samt at personer som 
ikke har andel lett kan leie en ledig andel. For å hindre kommersialisering av driften er 
stedets økonomi relativt uavhengig av kapasitetsutnyttelsen.  
 

Fra Xristos sin side stilles det ingen krav til den enkeltes arbeid på stedet. Vedlagt er en 
oversikt over hva gjestenes opphold på Xristos er blitt brukt til. Her er hovedinntrykkene 
av det faglige som er blitt gjort på Xristos i 2013:  

 

1. Stedet egner seg godt til dybdeforskning, og flere har brukt oppholdet til å skrive 
artikler, ph.d. avhandlinger, forberede foredrag etc 
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2. Flere har også kombinert opphold/ kurs på Metochi med opphold på Xristos. 
3.  Det har også vært mindre grupper på 2-4 personer som har dratt ned sammen for 

å arbeide med felles forskningsprosjekt.  
  
I 2013 hadde vi rundt 45 gjester. Tilbakemeldingene viser at forholdene på Xristos gir 
brukerne en god arbeidsro. Marika Simou har tatt over jobben som vårt greske vertskap. 
Våren 2013 startet vi også oppgradering av stedet med steinlegging av stier i hagen og 
utenfor bygningene. Våren 2014 har vi fortsatt dette arbeidet, og stedet vil få et løft på 
flere viktige områder før sesongen 2014; flere stier i hagen, ny og bedre utedusj, eget 
svalt uteområde og bedre mulighet for gjennomtrekk på rommene.  
 
Vi skal også få nye websider, og få i stand en elektronisk løsning på tilbakemeldingene 
på hva folk bruker oppholdet sitt til.   
  
Nærheten til Metochi blir også av Xristos's gjester satt pris på. Flere har bodd på Xristos 
mens de har vært på kurs på Metochi, mens andre har benyttet seg av mulighetene for å 
spise på Metochi.  

For Xristos forskningssenter  

 

Kari Nordstoga Hanssen  

Daglig leder  

(sign.)  
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A/A GUEST NAME ARRIVAL DEPARTURE

4 SOLVEIG BOTNEN EIDE 4.5.13 9.5.13

5 HARALD ABELSETH 4.5.13 9.5.13

6 SIGRID NORDSTOGA 4.5.13 11.5.13

7 GUNHILD HAGESTAD 4.5.13 18.5.13

8 TORMOD WALLEM ANUNDSEN 6.5.13 28.5.13

9 BERIT SKORPEN 11.5.13 21.5.13

10 TORBORG AALEN LEENDERTS 18.5.13 1.6.13

WITH HER HUSBAND 18.5.13 1.6.13

11 JAN SVENNEVIG 18.5.13 25.5.13

12 APOSTOLOS SPANOS 19.5.13 22.5.13

13 HIND HELENE ROYNESDAL 25.5.13 1.6.13

14 CORNELIA BRODAHL 26.5.13 22.6.13

TARALD PEERSEN 26.5.13 22.6.13

15 INGEBJORG AAREK 8.6.13 14.6.13

ANNE MERETE SELVIK ASK 8.6.13 14.6.13

16 INGE HAVARD BERGDAL 15.6.13 22.6.13

17 JAN KRISTIAN HOGNESTAD 17.6.13 3.7.13

18 EVA BUSCHMANN 19.6.13 12.7.13

19 HILDE WITSO 22.6.13 28.6.13

HANNE STOHLAND 22.6.13 28.6.13

20 GJERT KRISTOFFERSEN 23.6.13 30.6.13

21 KRISTIN VON HIRSCH 7.7.13 21.7.13

22 KARE OLAUSSEN 18.7.13 26.7.13

23 ERNST HAKON JAHR 28.7.13 8.8.13

WITH HIS WIFE 28.7.13 8.8.13

24 LIV FEGRAN 28.7.13 3.8.13

25 RAYMOND HICKEY 2.8.13 10.8.13

WITH HIS WIFE 2.8.13 10.8.13

26 PETER TRUDGILL 3.8.13 10.8.13

WITH HIS WIFE 3.8.13 10.8.13

27 MICHAEL SCHULTE 3.8.13 10.8.13

28 SOLVEIG BOTNEN EIDE 24.8.13 31.8.13

29 VIGDIS CHRISTOFFERSEN 31.8.13 14.9.13

30 JORUNN GJEDREM 7.9.13 14.9.13

31 GRETHE STEEN RONNING 11.9.13 20.9.13

32 UNNI SEGBERG 9.9.13 14.9.13

33 JOHN COOK (METOCHI) 13.9.13 14.9.13

34 LIV FEGRAN 14.9.13 21.9.13

35 HANNE ANGAARD 14.9.13 21.9.13

36 LISBETH UHRENFELDT 14.9.13 21.9.13

37 METTE SPPLUD LUDVIGSEN 14.9.13 21.9.13

Side�152



38 DANNISH COLLEAGE OF LIV FEGRAN 14.9.13 21.9.13

39 TARALD PEERSEN 20.9.13 29.9.13

40 BO TERJE KALSAAS 21.9.13 5.10.13

41 AUD KIRSTEN INNJORD 26.9.13 2.10.13

42 KNUT GROVE 29.9.13 8.10.13

43 ANNE MERETE SELVIK ASK 30.9.13 12.10.13

44 ANN KRISTIN OLSEN 5.10.13 12.10.13

WITH HER HUSBAND 5.10.13 12.10.13

45 HENRIK PETTERSEN 5.10.13 12.10.13

WITH HIS WIFE & BABY 5.10.13 12.10.13
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Undervise på Metochi 

Jobbe med oppgave

Undervise på Metochi 

Phd‐avhandling 

Holder på med bokprosjekt om "Gudstro og lidelse som omsorgsfaglig utfordring 

Skrive en artikkel om språkhistorie (om tilbakegange av "nå" som diskursmarkør 

lese korrektur på manuset til min siste bok Leimoniako Zitima + ferdiggjøre artikkelen 

"Was Innovation unwanted in Byzantium?"

PhD

Sensurere bacheloroppgaver, prosjekt; manus til 8 videoer, dataanalyse og 

litteraturiversikt for paper, ferdigstille manus til INSITE, prosjektsøknad/ prosjektrapport

Stjernehimmelen på Lesbos (www.verdensrommet.org), gjennomført to 

observasjonskvelder for naturfaglig institutt. Skrevet rapport om årsstudiet i fysikk

sluttarbeid med lærebokmanus, komitearbeid ifbm utlyst stilling på UiA, artikkel om 

kvantitet i sørlandsdialekter 

Planlegge seminar 

Planlegging av undervisning, presentasjon til personalseminar

Planlegging av undervisning, presentasjon til personalseminar

Norsk språkhistorie sammen med Arne Torp. Internett, aircon og rolige omgivelser gjorde 

dette til svært effektive arbeidsøkter.

Bokprosjekt. Perfekt sted å arbeide og "plass til å arbeide" 

Styremøte/ jubileum/ summerschool 

Styremøte / Jubileum

Teaching at a Summer school at Metochi

Teaching at a Summer school at Metochi

Teaching at a Summer school at Metochi

Metochi + artikkel om "det personelig ansvar" 

Essay om kunnskapsvekkelse av veilederarbeid, redaksjonsarbeid for Fontene forskning

Artikkel 

Skrive rapport, revidere emneplan og utarbeide org. Kart 

Forskningsopphold med kolleger fra Aarhus. Skrevet artikler 

Skrivning av artikler. Tak for et dejligt opphold ‐ håber jeg får mulighet for at komme 

igjen‐igjen. 

Forskningsopphold med kolleger fra Aarhus. Skrevet artikler 

Forskningsopphold med kolleger fra Aarhus. Skrevet artikler 
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Forskningsopphold med kolleger fra Aarhus. Skrevet artikler 

Forbrede astrokurs for lærerer 

Phd‐prosjekt + forbredelse til datainnsamling(oppfølging av lenge med AAP/ NAV). Første 

gang jeg var . Flott sted for ro og konsentrasjon

Skrevet bok om profesjonshistore. Lektorene. + regionshistoria til Hardanger. 

Skrevet på flere søknader + begynt på et kapittel om pedagogiks entrepenørskap + mye 

annet. Flott med sammenhengende sted til ro og arbeid

oppgave 
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EMAIL

solveig.b.eide@uia.no

harald.abelseth@nav.no

sigrid.nordstoga@uia.no

gohagestad@gmail.com

tormod.w.anudsen@uia.no

Berit.Skorpen@hioa.no

tal@diakonova.no

jan.svennevig@iln.uio.no

hind.roynesdal@uia.no

cornelia.brodahl@uia.no

ingebjorg.aarek@uia.no

inge.bergdal@uia.no

jan.k.hognestad@uia.no

eva@cp.no

hilde.witso@uia.no

gjert.kristoffersen@lle.uib.no

kristinvonhirsch@gmail.com

kare.olaussen@ntnu.no

ernsthakon.jahr@uia.no

liv.fegran@uia.no

raymond.hickey@uni‐due.de

michael.schulte@uia.no

solveig.b.eide@uia.no

vigchr@broadpark.no

jorunn.gjedrem@uia.no

grethe.s.ronning@uia.no

unni.segberg@uia.no

liv.fegran@uia.no

hanne.aagaard@skejby.rm.dk

lis.uhr@rm.dk

mette.ludvigsen@auh.au.dk
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tarald.peersen@uia.no

bo.t.kalsaas@uia.no

aud.k.innjord@uit.no

Knut.Grove@uni.no

anne.s.ask@uia.no

fmvaako@fylkesmannen.no

henrik.r.pettersen@gmail.com
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Sak på rektorfullmakt - rosjekt Energi Agder Forp

Agderregionen har omfattende kraftproduksjon, og i vestfylket har ilandføring med strømførende 

kabler for eksport/import. Diskusjonen rundt Grønn Batteri Europa kan medføre vesentlig 

utbygging av infrastruktur for import/eksport av energi. En rekke vindkraftprosjekter er også under 

planlegging/utbygging. Agder fremstår som en sentral energiregion i nasjonal sammenheng. 

Spørsmål knyttet til videre utvikling av energisektoren med import/eksport som 

forretningsområde berører en rekke fagområder, som samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, 

bedriftsøkonomi, teknologi og juss. 

UiA har hatt fornybar energi som et toppsatsingsområde, er med i NORCOWE/Cense, og har 

utviklet studietilbud i samarbeid med Agder Energi. Styremedlem Bjørn Stordrange har tatt opp 

spørsmål med universitetsdirektøren med forslag om at det bør utredes om at UiA bør engasjere 

seg i potensielle forskningsområder knyttet til ovennevnte fagområder knyttet til energisektoren.  

Universitetsdirektøren har tatt dette initiativ opp med Fakultetene for teknologi og 

Handelshøyskolen/Samfunnsvitenskap og tilrå på denne bakgrunn at det iverksettes et forprosjekt 

med deltagelse fra disse fakulteter (totalt 3 deltagere), samt Stordrange som ekstern deltager. 

Universitetsdirektøren har bedt seniorrådgiver Rachel Syrtveit å være sekretær for utredningen. 

Det legges til grunn en 6-8 mnd. prosjektperiode med oppstart ca. 01.01.2014. 

Universitetsdirektøren foreslår en budsjettramme på kr 350 000. I budsjettet er innarbeidet at 

Stordrange honoreres for sin deltagelse med inntil 96 000 kr ex mva.  

 

Forslag til vedtak 

Rektor vedtar Forprosjekt Energi Agder som beskrevet i saksframlegget. Det disponeres inntil 

350 000 kr til prosjektet fra styrets disponible midler 

     

Tor A. Aagedal 

 

Vedtak 

Rektor vedtar Forprosjekt Energi Agder som beskrevet i saksframlegget. Det disponeres inntil 

350 000 kr til prosjektet fra styrets disponible midler 
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 Arkivsak: 2008/725 

Saksbeh: Trygve Greibesland 

Dato: 27.03.2014 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

46/14 Universitetsstyret 09.04.2014 

 

Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved 

Handelshøyskolen 

 

Hva saken gjelder 
 

Bjørn Skogstad Aamo har vært tilsatt som professor II i 10 % stilling siden 01.09.08. 

Nåværende tilsettingsperiode utløper 10.04.2014. Institutt for økonomi ber om at 

tilsettingsperioden forlenges med to år frem til 10.04.2016. 

 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen fattet i møte 05.03.14 følgende enstemmige vedtak (HH-

sak 12/14): 

 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen anbefaler at Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting 

som professor II i 10 % stilling forlenges for perioden 11.04.14-10.04.16. 

 

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. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter når det gjelder begrunnelse for kallelsen, og sakens 

bakgrunn. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II i 10 % stilling (kallelse) ved 

Handelshøyskolen forlenges for perioden 11.04.14 – 10.04.16. 

 

 

 

Tor A. Aagedal 
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Saksunderlag 

 

1 Notat fra fakultetet, datert 10.03.14 

2 Notat fra Institutt for økonomi, datert 25.02.14 

3 Saksfremlegg fra fakultetsstyret 
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 Personal- og organisasjonsavdelingen Dato: 10.03.2014 

Deres ref.:   
Vår ref.:   

 

Saksbehandler: Inger-Lise Myrvold 
 

E-post: inger.l.myrvold@uia.no 

Handelshøyskolen 

Fakultetsadministrasjonen 
Besøksadresse: Gimlemoen 25A, Kristiansand 

Direkte tlf: 38 14 17 65 

 

FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM PROFESSOR II I 10% STILLING  

Bjørn Skogstad Aamo har vært tilsatt som professor II i 10 % stilling siden 01.09.08. Nåværende 

tilsettingsperiode utløper 10.04.2014. Institutt for økonomi ber om at tilsettingsperioden forlenges med 

to år frem til 10.04.2016. 

 

Hjemmel for midlertidig tilsetting: Forskrift til lov om statens tjenestemenn § 2, nr. 5 (kallelse). 

 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen fattet i møte 05.03.14 følgende enstemmige vedtak (HH-sak 

12/14): 

 

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen anbefaler at Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som 

professor II i 10% stilling forlenges for perioden 11.04.14-10.04.16. 

 

Vi ber om at saken behandles på førstkommende møte i Styret for Universitetet i Agder. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Per Sigurd Sørensen 

Fakultetsdirektør 

 

  

  

  

 Inger-Lise Myrvold 

Seniorrådgiver 
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