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Med hilsen
Anne Husebekk
rektor
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fung. universitetsdirektør
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X
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Orienteringssaker
OS 1/17

Årsrapport 2016 Studentombudet
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Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og
master i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn

2016/1389
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2017/842/ATL022
Dato: 01.02.2017

SAKSFRAMLEGG

Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.02.2017
Innstilling til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Protokoll fra universitetsstyrets møte 24.11.2016
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.11.16 – 31.12.16
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.01.17 – 01.02.17
Kunnskapsdepartementets brev datert 08.12.16 «Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 UiT»
Kunnskapsdepartementets brev datert 18.01.17 «Supplerende tildelingsbrev –
statsbudsjettet 2017 – kap. 260 post 50 – Midler til oppgradering av bygg ved
selvforvaltende institusjoner»
Referat fra Bibliotekstyrets møte 30.11.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-fak 06.09.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-faks 25.10.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved NT-fak 06.12.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved Kunstfakultetet 28.10.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved Kunstfakultetet 27.01.17
Referat fra fakultetsstyremøte ved Juridisk fakultet 12.12.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved IVT-fak 28.10.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved IVT-fak 21.11.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved IRS-fak 12.10.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved HSL-fak 09.11.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved HSL-fak 06.12.16
Referat fra fakultetsstyremøte ved BFE-fak 24.11.16

Odd Arne Paulsen
fungerende universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Anders Torgeir Lind
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Universitetsstyret
Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika
24.11.2016
09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anne Husebekk
Herbjørg Valvåg
Arvid Jensen
Anita Andersen Stenhaug
Hans-Kristian Hernes
Tove Størdal
Bjørn Hersoug
Jan-Arne Pettersen
Benedicte E. Langseth-Eide
Kjersti Dahle
Reidar Halvard Øren
Ruben Alan Michael Doornebal
Mats J. Beldo
Stine Andersen
Ole Marius Svendsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Rektor
Ekstern representant
Ekstern representant
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Åge Danielsen
Jan-Frode Janson

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Geir Johnsen
Kjersti Markusson

Møtte for
Jan-Frode Janson
Åge Danielsen

Fra rektoratet møtte:
Navn
Wenche Jakobsen
Sveinung Eikeland

Stilling
Prorektor
Viserektor

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side4

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant fra kl. 10.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Lasse Lønnum
Bjarte Toftaker
Heidi Adolfsen
Eli M. Pedersen
André Løvik

Stilling
Universitetsdirektør
Fungerende assisterende universitetsdirektør
Studiedirektør (sak S 66/16, S 58/16, S 59/16, S 60/16)
Økonomidirektør (sak S 61/16)
Seniorrådgiver (sak S 65/16, S 62/16, S 64/16)

Merknader
Arvid Jensen og Tove Størdal forlot møtet under behandlingen av sak S 62/16 og var ikke
tilstede under behandling av sakene S 63/16, S 64/16 og S 57/16.

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

S 57/16

Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016

2016/2360

S 58/16

Organisering og finansiering av opptaket til
masterprogrammet i økonomi og administrasjon
(siviløkonom)

2016/4758

S 59/16

Søknad om oppretting av Bachelorprogram i
spesialpedagogikk, og nedlegging av studieretning
spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk

2016/1389

S 60/16

Studieprogramportefølja for opptak til studieåret
2017/2018 og fastsetjing av opptaksrammer

2016/7952

S 61/16

Budsjett 2017 - fordeling av rammer

2016/7503

S 62/16

Mandater for vurdering av UiTs organisasjon

2016/712

S 63/16

Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

2016/5764

S 64/16

Innhold i styrets beretning for 2016

2016/7503

S 65/16

Implementering av digitaliseringsstrategien fremgangsmåte og plan for 2017

2016/8860

S 66/16

Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5årige masterutdanninger

2016/490
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Arkivref.

Side 2

S 57/16 Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016 2016/2360
Innstilling til vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Bjørn Hersougs merknader til protokoll fra universitetsstyrets
møte 27.10.16.
S 59/16 Søknad om oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk, og nedlegging av
studieretning spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk 2016/1389
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk med oppstart
høst 2017 med de merknader som fremkommer av saken.
2. Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i spesialpedagogikk i
Bachelorprogram i pedagogikk.
3. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Erfaringsbasert masterprogram i ledelse, veiledning
og aksjonsforskning i utdanningssektoren med de merknader som fremkommer i saken.
4. Universitetsstyret godkjenner nedlegging av Erfaringsbasert masterprogram i utdanningsledelse.
5. Studieprogrammene finansieres innenfor fakultetenes egne budsjettrammer. Fakultetene må sikre
at studenter som allerede er tatt opp til studiene gis anledning til å fullføre utdanningene i
henhold til studieplanene.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Enstemmig vedtatt.

S 58/16 Organisering og finansiering av opptaket til masterprogrammet i økonomi og
administrasjon (siviløkonom) 2016/4758
Innstilling til vedtak:
1. Det tas ikkje opp studentar til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved
studiestadane i Harstad og Alta hausten 2017 grunna manglande finansiering
2. Universitetsstyret gir si tilslutning til at det opprettast eit pilotprosjekt for å utvikle eit felles
masterprogram i økonomi og administrasjon (siviløkonom) uavhengig av studiestad, og innanfor
ramma av det samla talet på studieplassar for studiet ved UiT. Det tas sikte på å gjennomføre
fyrste opptak hausten 2018
3. Pilotprosjektet må finansierast innanfor dei eksisterande budsjettrammene til Fakultet for
biovitskap, fiskeri og økonomi
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Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Nytt forslag til vedtak fremmet av universitetsdirektøren:
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret gir si tilslutning til at det opprettast eit pilotprosjekt for å utvikle eit felles
masterprogram i økonomi og administrasjon (siviløkonom) uavhengig av studiestad, og innanfor
ramma av det samla talet på studieplassar for studiet ved UiT. Det tas sikte på å gjennomføre
fyrste opptak hausten 2018
2. Pilotprosjektet må finansierast innanfor dei eksisterande budsjettrammene til Fakultet for
biovitskap, fiskeri og økonomi
3. Masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved studiestadane i Harstad og
Alta hausten 2017 vidareførast inntil nytt fellesprogram i økonomi og administrasjon er oppretta.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

S 60/16 Studieprogramportefølja for opptak til studieåret 2017/2018 og fastsetjing av
opptaksrammer 2016/7952
Innstilling til vedtak:
1. UiT Noregs arktiske universitet lyser ut studietilbod for opptak til studieåret 2017/2018 som vist
i saksframlegget og i vedlegga
2. Universitetsstyret gir si tilslutning til dei opptaksrammene som er foreslått, og
tilgangsreguleringane
3. Universitetsdirektøren får det vidare ansvaret for å følgje opp at talet på opptekne studentar
haldast innanfor dei opptaksrammene som er foreslått.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

S 61/16 Budsjett 2017 - fordeling av rammer 2016/7503
Innstilling til vedtak:
Budsjett 2017 – fordeling av rammer, vedtas slik dette fremkommer i saksfremlegg med vedlegg og med
de endringer som kom frem under behandlingen i styremøtet.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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S 62/16 Mandater for vurdering av UiTs organisasjon 2016/712
Innstilling til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar mandat og sammensetning for arbeidsgruppe campus og
arbeidsgruppe fakultet med de endringer som framkom i møtet.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Merknad:
Styret ønsker en bredere sammensetning av gruppene med både interne og eksterne medlemmer.
Arbeidsgruppen for faglig organisering bes om å beskrive fakultetenes rolle og funksjon ved UiT med
vekt på relasjonene til nivå 1 og nivå 3 med særlig oppmerksomhet på styrking av studiekvalitet, kvalitet
i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid. Begge arbeidsgrupper skal
vurdere hvorledes UiT bør organiseres for å oppnå best mulig strategiske styringsevne og måloppnåelse.
S 63/16 Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
2016/5764
Innstilling til vedtak:
1. Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) avvikles Institutt for
arkeologi og sosialantropologi (IAS) som organisatorisk enhet med virkning fra 1.1.2017.
2. Ved oppløsning av IAS skal ansatte i arkeologi innplasseres ved dagens Institutt
for historie og religionsvitenskap (IHR).
3. Ved oppløsning av IAS skal ansatte i sosialantropologi og studiekonsulenter med
oppgaver knyttet til programmene innplasseres ved dagens Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging.
4. Studieprogram og studenter i arkeologi og sosialantropologi overføres til henholdsvis IHR og IAS
5. Dekanen gis fullmakt til å utrede og fastsette endelig sammensetning av administrasjonen på de to
utvidede instituttene.
6. Samlokaliseringer utredes med sikte på endring fra 1.8.2017.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Punkt 1-4 i forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Punkt 5-6 strykes.

S 64/16 Innhold i styrets beretning for 2016 2016/7503
Innstilling til vedtak:
Utkast til styrets beretning utformes i henhold til diskusjon i styremøtet og legges frem for styret i
februar 2017
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Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

S 65/16 Implementering av digitaliseringsstrategien - fremgangsmåte og plan for 2017 2016/8860
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar handlingsplan for digitaliseringsstrategien for 2017.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidlene i tråd med tiltakene i
handlingsplanen.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak

Enstemmig vedtatt med følgende endring:
Nytt punkt:
3. LOKUT bes følge opp effekten streaming og nettforelesning medfører for oppmøteprosent og
studiemiljø.

S 66/16 Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige masterutdanninger 2016/490
Innstilling til vedtak:
1. Universstyret takker Strategisk utdanningsutvalg for rapporten. Program som anbefales
videreført med merknader følges opp av utvalget som beskrevet i rapporten. Universitetsledelsen
må vurdere behovet for strategiske midler til denne delen av arbeidet.
2. Universitetsstyret vedtar følgende endringer og anbefalinger til videre oppfølging av
studieprogrammer i UiTs portefølje:












Bachelorprogrammet i arkeologi videreføres. Opptaket for 2017 fryses og utkast til ny
plan for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1. oktober 2017
Bachelorprogrammet i filosofi videreføres. Opptaket for 2017 fryses og utkast til ny plan
for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1. oktober 2017
Bachelorprogrammet i russlandsstudier legges ned. Universitetsledelsen skal i samråd
med HSL-fak utforme mandat og sammensetning av et utvalg som skal utrede hvordan
et slikt studium ved UiT best kan utformes
Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning fransk legges ned. Det anbefales
at også fagområdet innenfor fransk legges ned når eksisterende studenter på
studieretninger i fransk har fullført
Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning tysk legges ned. Fakultetet bes
vurdere tyskfagets fremtid og intensivere arbeidet med å utrede potensielle
samarbeidsavtaler med et av de andre breddeuniversitetene
Bachelorprogrammet i språk og litteratur studieretning allmenn litteraturvitenskap legges
ned. Fakultetet bes vurdere hvordan fagmiljøet kan benyttes til å styrke fakultetets andre
utdanninger
Bachelorprogrammet i kunsthistorie videreføres
Bachelorprogrammet religionsvitenskap studieretning teologi videreføres. Fakultetet må
redegjøre for hvordan læringsmiljøet til studentene skal sikres. Programmet må vurderes
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på nytt etter tre år. Søknad om oppretting av teologi som eget program behandles på
fullmakt i god tid før utlysing av programmet
Bachelorprogrammet i språk og økonomi legges ned
Bachelorprogrammet i politikk, økonomi og filosofi legges ned
Bachelorprogrammet i matematikk og finans legges ned
Bachelorprogrammet i miljøledelse og forurensingsbiologi legges ned
Bachelorprogrammet i arktiske anlegg legges ned. Søknad om oppretting av arktiske
anlegg som studieretning innenfor bachelorprogrammet i bygg behandles på fullmakt i
god tid før utlysing av programmet
Bachelorprogrammet i drama og teater legges ned
Bachelorprogrammet i Northern Studies videreføres, men opptaket for 2017 fryses. Det
gjennomføres en ekstern faglig evaluering av programmet
Bachelorprogrammet i Cultural & Creative Entrepreneurship legges ned

3. Fakultetene må legge til rette for at studenter som allerede er tatt opp til studieprogrammene og
studieretningene som legges ned gis anledning til å fullføre den planlagte utdanningen.
4. Universitetsdirektøren bes utarbeide forslag til hvordan et lokalt tilsynsorgan for studiekvalitet
kan etableres ved UiT.
5. Universitetsdirektøren bes følge opp etableringen av et program for studieledelse.
6. Strategisk utdanningsutvalg bes gjennomføre del 2 av gjennomgangen av porteføljen i henhold
til mandatet. Ny rapport presenteres for styret innen porteføljen for studieåret 2018/2019
fastsettes høsten 2017.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 24.11.2016
Vedtak
Vedtatt med følgende endringer og voteringer:
2.



Bachelorprogrammet i russlandsstudier – representant Beldos forslag vedtatt med 13
stemmer. Votering med tre forslag, universitetsdirektørens innstilling, representant
Beldos forslag «endre ordlyden i bombepunkt 3 «Russlandsstudier» fra nedleggelse til å
fryse studieprogrammet. Ny plan for studiet oversendes universitetsdirektøren innen 1.
oktober 2017» og representant Hernes forslag «1. Programmet i Russlandsstudier
videreføres. 2. Styret ønsker at programmet følges opp gjennom oppnevning av ekstern
ekspertgruppe, og at det vurderes tilføring av strategiske midler til å styrke studiet.»
Universitetsdirektørens innstilling falt enstemmig, 4 stemmer for Hernes forslag om
videreføring og 13 stemmer for Beldos forslag om frysing.



Bachelorprogrammet i religionsvitenskap studieretning teologi – vedtatt mot 1 stemme.



Bachelorprogrammet i Northern Studies – vedtatt med tillegg: Evaluering sees i
sammenheng med evaluering av bachelorprogram i russlandsstudier. Hvordan drive gode
kvalitative tilbud kun med nettstudium. Styret vil evalueringen til behandling i oktober
2017.

4. Styret ber om at mandat og tidsplan for gjennomgangen av studieprogrammer på masternivå
legges frem som ny sak.
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Universitetsdirektøren
Arkivref.: 2016/937
Dato: 06.01.2017

NOTAT
Til: Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.11.16 - 31.12.16

F 162-16 Kreering av Rannveig Sæle til philosophiae coctor – ph.d. –graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/4563)
1.

Rannveig Sæle vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 163-16 Kreering av Robert Joshua Reynolds til philosophiae doctor - ph.d.-graden
i humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/2549)
1.

Robert Joshua Reynolds vert kreert til philosophiae doctor i humanoria og samfunnsvitskap.

F 164-16 Kreering av Robert Molund Pettersen til philosophiae doctor – ph.d.graden i realfag (Arkivref.: 2016/3494)
Robert Molund Pettersen vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 165-16 Kreering av Tarjei Mandt Larsen til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/1968)
1.

Tarjei Mandt Larsen vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 166-16 Kreering av Masoud Naseri til philosophiae doctor - ph.d.-graden i realfag
(Arkivref.: 2016/2073)
1.

Masoud Naseri vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 167-16 Kreering av Audun Hetland til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/1812)
1.

Audun Hetland vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.
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F 168-16 Kreering av Kristian Ekeland til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/2345)

1.

Kristian Ekeland vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 169-16 Kreering av Melina dos Santos Duarte til philosophiae doctor - ph.d.graden i humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/559)
1.

Melina dos Santos Duarte vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 170-16 Kreering av Solveig Joks til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/1290)
Solveig Joks vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 171-16 Kreering av Snapkov til philosophiae doctor - ph.d.-graden i helsevitskap
(Arkivref.: 2016/5347)
1.

Igor Snapkov vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 172-16 Kreering av Svein-Erik Andreassen til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/5545)
Svein-Erik Andreassen vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 173-16 Kreering av Giacomo Tartari til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
realfag (Arkivref.: 2016/478)
1.

Giacomo Tartari vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 174-16 Kreering av Siv Rasmussen til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/5469)
1.

Siv Rasmussen vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 175-16 Kreering av Bjørn Inge Berger Andersen til philosophiae doctor - ph.d.graden i humaniora og samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/4911)
1.

Bjørn Inge Berger Andersen vert kreert til philosophiae doctor i humaniora og samfunnsvitskap.

F 176-16 Kreering av Zhongua Chen til philosophiae doctor - ph.d.-graden i realfag
(Arkivref.: 2016/1884)
1.

Zhongua Chen vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 177-16 Kreering av Jonas Nordhaug Myhre til philosophiae doctor - ph.d.-graden
i realfag (Arkivref.: 2016/6058)
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1.

Jonas Nordhaug Myhre vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F186-16 Kreering av Erlend Dancke Sandorf til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
samfunnsvitskap (Arkivref.: 2016/4250)
1.

Erlend Dancke Sandorf vert kreert til philosophiae doctor i samfunnsvitskap.

F 187-16 Kreering av Chia-Jung Chang til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
naturvitskap (Arkivref.: 2016/3872)
1.

Chia-Jung Chang vert kreert til philosophiae doctor i naturvitskap.

F188-16 Kreering av Shripathi Bhat til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
naturvitskap (Arkivref.: 2016/1013)
1.

Shripathi Bhat vert kreert til philosophiae doctor i naturvitskap.

F 189-16 Kreering av Lene Angell Åsli til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/1013)
1.

Lene Angell Åsli vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 190-16 Kreering av Christian Eckhoff til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/2870)
1.

Christian Eckhoff vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 193-16 Kreering av Ida Therese Solhaug til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/6965)
1.

Ida Therese Solhaug vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 194-16 Kreering av Margrethe Kristiansen til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/5246)
1.

Margrethe Kristiansen vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 195-16 Kreering av Bjørn Stensrud til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/6318)
1.

Bjørn Stensrud vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 196-16 Kreering av Hege Selnes Haugdahl til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/2488)
1.

Hege Selnes Haugdahl vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.
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F 197-16 Kreering av Per-Jostein Samuelsen til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/5375)
1.

Per-Jostein Samuelsen vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 198-16 Kreering av Yury Sumarokov til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/4533)
1.

Yury Sumarokov vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 199-16 Kreering av Eirik Kjus Aahlin til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/6360)
1.

Eirik Kjus Aahlin vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 200 -16 Kreering av Hilde Karen Ofte til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/5073)
1.

Hilde Karen Ofte vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap

F 201-16 Kreering av Ragnhild Margrete Wold til philosophiae doctor - ph.d.graden i helsevitskap (Arkivref.: 2016/3016)
1.

Ragnhild Margrete Wold vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap

F 202-16 Kreering av Åse Lillan Vårtun til philosophiae doctor - ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/4467)
1.

Åse Lillian Vårtun vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap

F 203-16 Direkte tilseting i stilling som førsteamanuensis II ved IKM (Arkivref.:
2016/7784)
Christian Eckhoff tilsettes i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i medisin (barne- og
ungdomspsykiatri), under forutsetning av at han formelt kreeres til philosophiae doctor. Tilsettingen gjelder
for 3 år med mulighet til forlengelse.

F 204-16 Forlenget direkte tilsetting som professor II ved IKM (Arkivref.: 2016/8686)
Tom Erik Mollnes gis forlenget direkte tilsetting i 20 % bistilling som professor II (kode 9301) ved Institutt
for klinisk medisin for perioden 01.11.16 – 31.12.21.

F 205-16 direkte tilsetting som professor II ved IMB (Arkivref.: 2016/8743)
Kristin Hegstad direkte tilsettes i 20 % bistilling som professor II (kode 9301) i mikrobiologi ved Insitutt
for medisinsk biologi for perioden 01.01.17 – 31.12.19.
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F 207-16 Direkte tilsetting som førsteamanuensis II i 20 % stilling ved IIS (Arkivref.:
2016/8708)
Bjørn Ivar Kruke direkte tilsettes som førsteamanuensis II i 20% stilling ved Institutt for ingeniørvitenskap
og sikkerhet i perioden 1.1.2017 – 31.12.2018.

F 212-16 Søknad om godkjenning av revidert studieplan for Praktisk-pedagogisk
utdanning for trinn 8-13 allmennfag (Arkivref.: 2016/5960)
1.
2.

Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret revidert studieplan for Praktisk-pedagogisk
utdanning for allmennfag for trinn 8-13, gjeldende fra høsten 2017.
Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets egen budsjettramme. Fakultetet må sikre at
studenter som allerede er tatt opp til studiet gis anledning til å fullføre utdanningen i henhold til
studieplan.

F 213-16 Søknad om sammenslåing av bachelorprogrammene i prosessteknologi og
prosess- og gassteknologi (Arkivref.: 2016/9875)
1.

2.

Rektor godkjenner på fullmakt oppretting av nytt bachelorprogram i prosessteknologi med
studieretningene prosessteknologi, fornybar energi og gassteknologi fra og med høsten 2017.
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi bes om å følge opp universitetsdirektørens merknader.
De eksisterende bachelorprogrammene i prosessteknologi og prosess- og gassteknologi legges ned
og tar ikke opp nye studenter etter høsten 2016. Fakultetet må legge til rette for at eksisterende
studenter gis anledning til å fullføre studiene de har begynt på.

F 214-16 Direktetilsetting som universitetslektor ved Institutt for helse- og
omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet (Arkivref.: 2016/6640)
Marta Grongstad direktetilsettes i 100 % fast stilling som universitetslektor (kode 1009) i sykepleie ved
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende fra 1.8.2016.

F 215-16 Adgangsregulering av opptaket til bachelorprogrammet i droneteknologi –
studieåret 2017/2018 (Arkivref.: 2016/7952)
1.

På fullmakt fra universitetsstyret vedtar rektor at bachelorprogrammet (ingeniør) adgangsreguleres
for opptak til studieåret 2017/2018.

F 216-16 Søknad om oppretting av bachelor- og masterprogram i teologi, samt
nedlegging av studieretning i teologi på bachelor- og masternivå.
1.

2.

Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret oppretning av Bachelor og masterprogrammet
i teologi. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må innen studiestart høst
2017 redegjøre for hvordan læringsmiljøet til studentene på studiet skal sikres.
Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret nedlegging av studieretning i teologi på
bachelor- og masterprogrammet i religionsvitenskap (Arkivref.: 2016/978)

F 2017-16 Søknad om godkjenning av reviderte studieplaner for master i
grunnskoleutdanning for 1.-7. trinn og master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10.
trinn (Arkivref.: 2016/1389)
1.

Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret revidert studieplan for master i
grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn.
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2.
3.

Rektor godkjenner på fullmakt fra universitetsstyret revidert studieplan for master i
grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn.
Fakultetet må sikre at studenter som allerede er tatt opp til studiene gis anledning til å fullføre
utdanningene i henhold til gjeldende studieplan.

F 218-16 Forslag til nytt navn. Erfaringsbaser master i ledelse og profesjonell
utvikling i utdanningssektoren (Arkivref. :2016/6604)
1.

Rektor godkjenner på fullmakt fra styret forslag til navn på erfaringsbasert master ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk. Navnet på studieprogrammet skal være: «Erfaringsbasert master i
ledelsen og profesjonell utvikling i utdanningssektoren».

Anders Torgeir Lind
utvalgssekretær
–
anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86

–
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Universitetsdirektøren
Arkivref.: 2017/834
Dato: 01.02.2017

NOTAT
Til:
Universitetsstyret

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 01.01.2017 01.02.2017

F 208-16 Direkte tilsetting som førsteamanuensis II 9 20 % stilling ved IPS (Arkivref.:
2016/1802)
Ida Solhaug direkte tilsettes i 20 % bistilling som førsteamanuensis (kode 1011) i psykologi ved Institutt for
psykologi gjeldende for perioden 01.12.2016 – 30.06.2020.

F 209-16 Forlenget direkte tilsetting som forsker II i 10 % stilling ved ISM (Arkivref.:
2016/974)
Geir Bertelsen gis forlenget direkte tilsetting som forsker i 10 % bistilling for perioden 01.12.16 – 31.05.17
ved Institutt for samfunnsmedisin.

F 211-16 Fordeling av driftsmidler til forskerskole 2016
1.

Forskerskolen Epinor tildeles driftsmidler på kr 240 000 for 2016.

F 1-17 Kreering av Henriette Riley til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/6967)
Henriette Riley vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 2-17 Kreering av Timofey Sovershaev til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/7496)
Timofey Sovershaev vert kreert til philosophiae doctor i helsevitksap.

F 3-17 Kreering av Hilde-Merete Storhaug til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
medisinske fag (Arkivref.: 2016/1946)
Hilde-Merete Storhaug vert kreert til philosophiae doctor i medisinske fag.
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F 4-17 Kreering av Ilona Urbarova til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/7121)
Ilona Urbarova vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 5-17 Kreering av Espen Bjørkedal til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
psykologi (Arkivref.: 2016/7249)
Espen Bjørkedal vert kreert til philosophiae doctor i psykologi.

F 6-17 Kreering av Toril Anne Bakken til philosophiae doctor – ph.d.-graden i
helsevitskap (Arkivref.: 2016/3741)
Toril Anne Bakken vert kreert til philosophiae doctor i helsevitskap.

F 7-17 Kreering av Muhammad Bilal til philosophiae doctor – ph.d.-graden I realfag
(Arkivref.: 2016/4186)
Muhammad Bilal vert kreert til philosophiae doctor i realfag.

F 8-17 Kreering av Vitaly Alexandrovich Postoev til philosophiae doctor – ph.d.graden I helsevitenskap (Arkivref.: 2016/5354)
Vitaly Alexandrovich Postoev vert kreert til philosophiae doctor I helsevitskap.

F 12-17 Forlenget tilsetting i 10 % bistilling som universitetslektor for perioden 1.1.
– 31.12.17 ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet
(Arkivref.: 2016/9607)
Jan Gunnar Svendbys tilsetting i 10 % bistilling som universitetslektor i allmennmedisin ved Institutt for
samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet forlenges for perioden 1.1. – 31.12.17.

F 13-17 Forlenget tilsetting i 10 % bistilling som universitetslektor ved Institutt for
samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.17 – 31.12.17
(Arkivref.: 2016/3628)
Trond Hafstads tilsetting i 10 % bistilling som universitetslektor i allmennmedisin ved Institutt for
samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet forlenges for perioden 1.1. – 31.12.17.

F 14-17 Direkte tilsetting som professor II i toksikologi/yrkeshygiene ved Institutt
for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.17 – 31.12.19
(Arkivref.: 2016/9350)
Berit Bang tilsettes i 20 % stilling som professor II i toksikologi/yrkeshygiene ved Institutt for medisinsk
biologi (IMB), Det helsevitenskapelige fakultet for perioden 1.1.17 – 31.12.19. Det forutsettes at
hovedarbeidsgiver, UNN, samtykker i tilsettingen.

F 15-17 Forlenget tilsetting som professor II i 10 % stilling ved Institutt for
geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (Arkivref.: 2016/9443)

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side18

2

Lars Harald Blikras tilsetting som professor II ved Institutt for geovitenskap forlenges for perioden 1.1.17 –
31.12.18.

F 16-17 Professor II (20 % stilling) i jordobservasjon ved Institutt for fysikk og
teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi – forlenget tilsetting for
perioden 1.1.17 – 31.12.17 (Arkivref.: 2016/3274)
Harald Johnsens tilsetting som professor II i 20 % stilling i jordobservasjon ved Institutt for fysikk og
teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi forlenges for perioden 1.1.17 – 31.12.17. Det forutsettes
at hovedarbeidsgiver, Norut, samtykker i tilsettingen.

F 17-17 Forlenget tilsetting i bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for
geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi for perioden 1.1.17 –
31.12.18 (Arkivref.: 2016/9828)
Erik Henriksens tilsetting i bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Fakultet for
naturvitenskap og teknologi forlenges for perioden 1.1.17 – 31.12.18.
 Fra 1.1.17 til 31.12.17 gjelder tilsettingen 10 % stilling.
 Fra 1.1.18 til 31.12.18 gjelder tilsettingen 20 % stilling.

F 18-17 forlenget tilsetting i 20 % stilling som professor II ved Institutt for
geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi for perioden 1.1.17 –
31.12.18 (Arkivref.: 2016/9815)
JoLynn Carrolls tilsetting som professor II i 20 % stilling ved Institutt for geovitenskap, Fakultet for
naturvitenskap og teknologi forlenges for perioden 1.1.17 – 31.12.18.

F 19-17 Fullmaktssak F19-17 tildeling av stipendiatstillinger til tematiske satsinger
(Arkivref.: 2016/501)
De 12 stipendiatstillingene og medfølgende ekstra driftsmidler som er avsatt til tematiske satsinger tildeles
følgende prosjekter:
1. «AntifoMar: Biofilm-inhibitors and eradicators from unexploited marine» tildeles 4 stillinger og 1
MNOK til drift i prosjektperioden fra 2017 til og med 2020.
Stipendiatstillingene fordeles med 2 stillinger til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, 1
stilling til Det helsevitenskapelige fakultet og 1 stilling til Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
2. «COAT Tools Methodological advancement of Climate-ecological Observatory for Arctic
Tundra» tildeles 4 stillinger og 1 MNOK til drift i prosjektperioden fra 2017 til og med 2020.
Stipendiatstillingene fordeles med 3 stillinger til Fakultet for naturvitenskap og teknologi og 1
stilling til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
3. «AntiBioSpec» tildeles 4 stillinger og 1 MNOK til drift i prosjektperioden fra 2017 til og med
2020. Stipendiatstillingene fordeles med 1 stilling til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi,
1 stilling til Det helsevitenskapelige fakultet og 2 stillinger til Fakultet for naturvitenskap og
teknologi.
Dette gir en total ramme p å12 PhD-stillinger og 3 MNOK.

F 34-17 Justering av rammetildelingen til enhetene – budsjett 2017 (Arkivref.: 2016/7503)
1.
2.

Universitetsdirektørens forslag til revidert fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2017
vedtas slik det fremgår av dette saksfremlegget.
Øvrige budsjettkorrigeringer etter behandling av styresak S 61/16 reguleres mellom berørte enheter
slik det fremkommer i saksfremlegget.
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Anders Torgeir Lind
utvalgssekretær
–
anders.t.lind@uit.no
77 64 49 86

–
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Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9019 TROMSØ

Deres ref

Vår ref

Dato

16/3902-

08.12.2016

Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 - UiT
Kunnskapsdepartementet skal fastsette statlige høyere utdanningsinstitusjoners
styregodtgjørelse, se universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 9-3 femte ledd.
Universiteter og høyskoler har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Departementet mener at
dette ansvaret bør gjenspeiles i nivået på styrets godtgjørelse. Departementet har lagt vekt på
at godtgjørelsen til styremedlemmene i utgangspunktet ikke bør variere stort fra institusjon til
institusjon. Godtgjørelsen bør samtidig reflektere styrets tidsbruk og virksomhetens
kompleksitet.
Alle styremedlemmer får samme godtgjørelse. Rektor som styrets leder får godtgjørelse for
styreledervervet i sin samlede godtgjørelse og er ikke omfattet av denne ordningen.
Samlet styregodtgjørelse
Departementet har lagt til grunn at den samlede godtgjørelsen skal bestå av en årlig
grunngodtgjørelse og en godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal dekke styrearbeidet,
herunder deltagelse i styremøter og forberedelser til disse. Departementet fastsetter følgende
godtgjørelse for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), jf. uhl. § 9-3
femte ledd:

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842
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Universitets- og
høyskoleavdelingen

Saksbehandler
Kasper Aunan





Styremedlemmer får kr. 60 000 i årlig grunngodtgjørelse. I tillegg får
styremedlemmer kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte
over fire timer.
Varamedlemmer får kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr.
styremøte over fire timer.

Satsene gjelder fra 1. januar 2017.
Det gis normalt ikke egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært vis, for eksempel
telefon- eller skriftlig møte. Deltagelse i og forberedelse til slike møter forutsettes dekket av
grunngodtgjørelsen. Det samme gjelder i utgangspunktet deltakelse på andre arrangementer
eller kortere møter i egenskap av å være styremedlem. UiT kan selv bestemme om det skal gis
godtgjørelse etter de fastsatt satsene for deltakelse på andre arrangementer enn styremøter og
–seminarer.
Særlige ordninger
UiT kan selv bestemme om styremedlemmer valgt blant de ansatte skal kunne bruke
arbeidstiden til styrearbeid. UiT kan også selv vurdere egne ordninger for styremedlemmer
valgt av studenter og midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Departementet
har registrert at institusjonene har ulike løsninger for fast og midlertidig ansatte og studenter i
styret. Departementet legger til grunn at slike ordninger er en sak mellom institusjonen og det
enkelte styremedlemmet, og at institusjonen selv tar stilling til eventuell videreføring eller
innføring av slike ordninger i tillegg til den ordinære godtgjørelsen.
Studenter er valgt for ett år. De studenter som sitter i styret med særskilte godtgjørelser eller
lignende pr. 1. januar 2017 skal beholde ordningen ut inneværende valgperiode.
Regulering av styregodtgjørelsene
Forutsatt at rammene for styrevervet ikke endrer seg vesentlig, tar departementet sikte på at
nivået på godtgjørelsen bør være stabilt over tid. Det vil si at det normalt bør reguleres for
lønns- og prisvekst. Departementet vil evt. komme tilbake til regulering av godtgjørelsen for
2018.
Departementet vil legge en samlet oversikt over godtgjørelsene til styremedlemmer ved
samtlige statlige universiteter og høyskoler på departementets nettsider på
www.regjeringen.no.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kasper Aunan
rådgiver

Side 2

Side22

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Side 3

Side23

Universitetsbiblioteket
Arkivref.:2016/2784 MFO000
Dato: 1.12.2016

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/Møte i:
Møteleder/referent:
Møtedato:
Til stede:

Bibliotekstyret
Eirik Mikkelsen/Marianne Foss
30.11.2016
Bibliotekstyret:
Eirik Mikkelsen, Norut, leder
Lena Aarekol, TMU
Monica Alterskjær Sundset, BFE
Ådne Danielsen, UB
Markus Julian Blaker, student
Administrasjonen UB:
Johanne Raade, bibliotekdirektør
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør

Forfall:

Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder
Marie-Theres Federhofer, HSL-fak
Helene Nordgård Andreassen, UB
Jan Erik Frantsvåg, UB
Sara Kristine Nilsen, student

Merknadsfrist referat:
16.12.2016
Endelig referat:
21.12.2016
Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.

Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

BS 33/16 Referatsaker (arkivreferanse 2016/2784-19)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra møte i bibliotekstyret 20.9.2016 (arkivreferanse 2016/2784-17)
BS 32/16 – Behandlet på sirkulasjon (arkivreferanse 2016/2902-11)
Møtereferat/protokoll fra møte i styret for Result 23.9.2016 (arkivreferanse 2016/2163-9)
Referat fra lokalt IDF-møte 16.9.2016 (arkivreferanse 2016/2091-5)
Referat fra lokalt HMS-/verneombudsmøte (arkivreferanse 2016/2805-3)
Innspill til budsjett 2017 – utenfor ramme (arkivreferanse 2016/7503-17)

Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.
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BS 34/16 Orienteringssaker (arkivreferanse 2016/2784-20)
1. Oppfølging av HMS-rapporten for 2015
2. Nytt meritteringssystem for undervisning – prosjekt og mandat
Muntlige redegjørelser ved assisterende bibliotekdirektør Marianne Foss (HMS) og bibliotekdirektør Johanne
Raade og Results leder Ådne Danielsen (merittering).

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering.

BS 35/16 Regnskap per 31.10.2016 (arkivreferanse 2016/2322-6)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2016 til orientering.
Enstemmig vedtatt

BS 36/16 Driftsbudsjett 2017 (arkivreferanse 2016/5557-2)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2017 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på
70,4 millioner kroner (eksklusiv internhusleie), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs
enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres inntil 5 510 tusen kroner av driftsavsetningene til
finansiering av utvalgte tiltak, jf tabell 3. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg.
Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB

2016

2016 rev

2017

Driftsinntekter
Generell basisbevilgning

55 683

62 445

114 568

0

0

-51 160

56 683

62 445

63 408

7 000

7 000

7 000

Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie

63 683

69 445

70 408

Bevilgning husleie

33 996

32 501

35 000

Sum driftsinntekter inkl. internhusleie

97 679

101 946

105 408

6 841

9 612

11 6001

104 520

111 558

117 008

- herav til litteratur
Sum basisbevilgning lønn og drift
Andre inntekter

Avsetninger pr 1.1.
Disponible midler

1

Prognose basert på regnskap pr 31.10.2016, meget usikker
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Driftsutgifter
Lønns- og driftskostnader ekskl. internhusleie

63 683

69 445

70 408

Internhusleie

33 996

32 501

35 000

Sum driftsutgifter inkl internhusleie

98 869

105 136

105 408

Driftsinntekter – driftsutgifter =

-1 190

-3 190

0

Tabell 2
Avdelingsvis fordeling
av bevilgning
Årsverk iht
bemanningsplan

Stab

Bevilgning lønn/drift

Publikumstjenester

Samlinger

Result

Hele UB

8,7

62,8

23

19,3

113,8

4 730

34 160

12 510

12 008

63 408

Tabell 3

2016

2016 rev

Aktiverte driftsavsetninger 2

1 190

3 190

Avsetninger pr 31.12. (prognose)

5 651

6 422

2017
Inntil
5 510
6 090

Enstemmig vedtatt

BS 37/16 Litteraturbudsjett 2017 (arkivreferanse 2016/5557-3)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2017 på totalt 53 500 tusen kroner, fordelt som vist i tabell 1
nedenfor. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Litteraturbudsjett (tall i hele tusen)
2016

2017

Opprinnelig Revidert
Inntekter
Litteraturbevilgning
UNN litteratur

47 176

50 318

51 160

***

***

2 340

0

670

670

47 176
47 176

50 988
50 318

54 170
53 500

Avsetninger pr 1.1.
Disponible midler
Til fordeling

2

Se egen tabell i saksframlegget
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Utgifter
Spesielle formål

2 860

3 166

2 930

Abonnement felles

0

4 155

3 420

E-bøker felles

0

1 000

2 300

Oppr. nøkkel
17,8 %

7 888

4 607

5 460

12,8 %

Samfunnsvitenskap

21,6 %

9 572

8 603

9 410

22,1 %

Matematikk og naturvit.

21,5 %

9 528

10 701

11 590

27,3 %

Teknologi

7,2 %

3 191

4 554

3 500
12 484* 13 820*
1 048
1 070

8,2 %

Humaniora

Medisinske fag*
Landbruks- og fiskerifag
Sum utgifter

28,6 %*
3,3 %

%-vis fordeling

12 674*
1 463
47 176

50 318

53 500

Inntekter – utgifter

0

0

0

Avsetninger pr 31.12.
(prognose)

0

670

670

27,0 % + UNN
2,5 %

* 2016: ekskl. UNN-midler, 2017: 27 % + 2 340 UNN-midler

Enstemmig vedtatt

BS 38/16 Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 (arkivreferanse 2016/6002-5)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge
opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg.

Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge
opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg og de merknader som
framkom i møtet.

BS 39/16 Endringer i mandat for Result (arkivreferanse 2016/8569-4)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret anbefaler en endring i mandat for Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)
i henhold til følgende:
 Result skal bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT med utvikling av undervisnings- og
læringskvaliteten ved institusjonen.
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 Result skal, i samarbeid med fagmiljøene, kvalifisere ansatte ved UiT innenfor det
universitetspedagogiske fagområdet. Det gjelder både utvikling av pedagogisk basiskompetanse og
kompetanse utover basisnivået.
 Result skal bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale
verktøy/ressurser i undervisning.
 Result skal utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.
Saken oversendes universitetsdirektøren for behandling.

Enstemmig vedtatt

BS 40/16 Retningslinjer for tildeling og bruk av annuum (arkivreferanse 2016/9094-1)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved
Universitetsbiblioteket. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved
Universitetsbiblioteket, med de endringer som framkom i møtet. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

BS 41/16 Stipendiatstilling (3233) – Finansieringsstart 1.7.2017 (arkivreferanse 2016/9233-1)

Innstilling til vedtak:
1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet Ledelse av
studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse), med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret innen
15.4.2017

Enstemmig vedtak:
1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet Ledelse av
studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse), med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret så raskt
som mulig, men seinest i neste møte (22.2.2017)
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BS 42/16 Nytt utlånsreglement (arkivreferanse 2016/9376-1)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslaget til nytt utlånsreglement, og gir bibliotekdirektøren fullmakt til å gjøre
mindre tilpasninger, i tråd med forhold som er kommentert i saksfremlegget. Reglementet gjøres gjeldende fra
1.12.2016.

Enstemmig vedtatt

Johanne Raade
bibliotekdirektør

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
ass. bibliotekdirektør
–
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21
–
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Universitetsbiblioteket
Arkivref.:2016/2784 MFO000
Dato: 1.12.2016

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/Møte i:
Møteleder/referent:
Møtedato:
Til stede:

Bibliotekstyret
Eirik Mikkelsen/Marianne Foss
30.11.2016
Bibliotekstyret:
Eirik Mikkelsen, Norut, leder
Lena Aarekol, TMU
Monica Alterskjær Sundset, BFE
Ådne Danielsen, UB
Markus Julian Blaker, student
Administrasjonen UB:
Johanne Raade, bibliotekdirektør
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør

Forfall:

Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder
Marie-Theres Federhofer, HSL-fak
Helene Nordgård Andreassen, UB
Jan Erik Frantsvåg, UB
Sara Kristine Nilsen, student

Merknadsfrist referat:
16.12.2016
Endelig referat:
21.12.2016
Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.

Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

BS 33/16 Referatsaker (arkivreferanse 2016/2784-19)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra møte i bibliotekstyret 20.9.2016 (arkivreferanse 2016/2784-17)
BS 32/16 – Behandlet på sirkulasjon (arkivreferanse 2016/2902-11)
Møtereferat/protokoll fra møte i styret for Result 23.9.2016 (arkivreferanse 2016/2163-9)
Referat fra lokalt IDF-møte 16.9.2016 (arkivreferanse 2016/2091-5)
Referat fra lokalt HMS-/verneombudsmøte (arkivreferanse 2016/2805-3)
Innspill til budsjett 2017 – utenfor ramme (arkivreferanse 2016/7503-17)

Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.
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BS 34/16 Orienteringssaker (arkivreferanse 2016/2784-20)
1. Oppfølging av HMS-rapporten for 2015
2. Nytt meritteringssystem for undervisning – prosjekt og mandat
Muntlige redegjørelser ved assisterende bibliotekdirektør Marianne Foss (HMS) og bibliotekdirektør Johanne
Raade og Results leder Ådne Danielsen (merittering).

Bibliotekstyret tok redegjørelsene til orientering.

BS 35/16 Regnskap per 31.10.2016 (arkivreferanse 2016/2322-6)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar regnskapet per 31.10.2016 til orientering.
Enstemmig vedtatt

BS 36/16 Driftsbudsjett 2017 (arkivreferanse 2016/5557-2)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret vedtar et lønns- og driftsbudsjett for 2017 for Universitetsbiblioteket (UB), med en ramme på
70,4 millioner kroner (eksklusiv internhusleie), som vist i tabell 1 nedenfor. Bevilgningen fordeles på UBs
enkelte avdelinger som vist i tabell 2. I tillegg aktiveres inntil 5 510 tusen kroner av driftsavsetningene til
finansiering av utvalgte tiltak, jf tabell 3. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer i tillegg.
Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Lønns- og driftsbudsjett hele UB

2016

2016 rev

2017

Driftsinntekter
Generell basisbevilgning

55 683

62 445

114 568

0

0

-51 160

56 683

62 445

63 408

7 000

7 000

7 000

Sum driftsinntekter ekskl. internhusleie

63 683

69 445

70 408

Bevilgning husleie

33 996

32 501

35 000

Sum driftsinntekter inkl. internhusleie

97 679

101 946

105 408

6 841

9 612

11 6001

104 520

111 558

117 008

- herav til litteratur
Sum basisbevilgning lønn og drift
Andre inntekter

Avsetninger pr 1.1.
Disponible midler

1

Prognose basert på regnskap pr 31.10.2016, meget usikker
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Driftsutgifter
Lønns- og driftskostnader ekskl. internhusleie

63 683

69 445

70 408

Internhusleie

33 996

32 501

35 000

Sum driftsutgifter inkl internhusleie

98 869

105 136

105 408

Driftsinntekter – driftsutgifter =

-1 190

-3 190

0

Tabell 2
Avdelingsvis fordeling
av bevilgning
Årsverk iht
bemanningsplan

Stab

Bevilgning lønn/drift

Publikumstjenester

Samlinger

Result

Hele UB

8,7

62,8

23

19,3

113,8

4 730

34 160

12 510

12 008

63 408

Tabell 3

2016

2016 rev

Aktiverte driftsavsetninger 2

1 190

3 190

Avsetninger pr 31.12. (prognose)

5 651

6 422

2017
Inntil
5 510
6 090

Enstemmig vedtatt

BS 37/16 Litteraturbudsjett 2017 (arkivreferanse 2016/5557-3)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret vedtar et litteraturbudsjett for 2017 på totalt 53 500 tusen kroner, fordelt som vist i tabell 1
nedenfor. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/justeringer.

Tabell 1 Litteraturbudsjett (tall i hele tusen)
2016

2017

Opprinnelig Revidert
Inntekter
Litteraturbevilgning
UNN litteratur

47 176

50 318

51 160

***

***

2 340

0

670

670

47 176
47 176

50 988
50 318

54 170
53 500

Avsetninger pr 1.1.
Disponible midler
Til fordeling

2

Se egen tabell i saksframlegget
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Utgifter
Spesielle formål

2 860

3 166

2 930

Abonnement felles

0

4 155

3 420

E-bøker felles

0

1 000

2 300

Oppr. nøkkel
17,8 %

7 888

4 607

5 460

12,8 %

Samfunnsvitenskap

21,6 %

9 572

8 603

9 410

22,1 %

Matematikk og naturvit.

21,5 %

9 528

10 701

11 590

27,3 %

Teknologi

7,2 %

3 191

4 554

3 500
12 484* 13 820*
1 048
1 070

8,2 %

Humaniora

Medisinske fag*
Landbruks- og fiskerifag
Sum utgifter

28,6 %*
3,3 %

%-vis fordeling

12 674*
1 463
47 176

50 318

53 500

Inntekter – utgifter

0

0

0

Avsetninger pr 31.12.
(prognose)

0

670

670

27,0 % + UNN
2,5 %

* 2016: ekskl. UNN-midler, 2017: 27 % + 2 340 UNN-midler

Enstemmig vedtatt

BS 38/16 Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 (arkivreferanse 2016/6002-5)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge
opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg.

Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen 2015 til etterretning, og ber bibliotekdirektøren følge
opp de styringssignaler, som er gitt av universitetsstyret, i henhold til saksframlegg og de merknader som
framkom i møtet.

BS 39/16 Endringer i mandat for Result (arkivreferanse 2016/8569-4)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret anbefaler en endring i mandat for Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)
i henhold til følgende:
 Result skal bistå fagmiljøer og ledelse ved UiT med utvikling av undervisnings- og
læringskvaliteten ved institusjonen.
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 Result skal, i samarbeid med fagmiljøene, kvalifisere ansatte ved UiT innenfor det
universitetspedagogiske fagområdet. Det gjelder både utvikling av pedagogisk basiskompetanse og
kompetanse utover basisnivået.
 Result skal bidra til utvikling, produksjon, implementering og bruk av læringsfremmende digitale
verktøy/ressurser i undervisning.
 Result skal utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom forskning, utvikling og evalueringsarbeid.
Saken oversendes universitetsdirektøren for behandling.

Enstemmig vedtatt

BS 40/16 Retningslinjer for tildeling og bruk av annuum (arkivreferanse 2016/9094-1)

Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved
Universitetsbiblioteket. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

Enstemmig vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslaget til Retningslinjer for tildeling og bruk av annuumsmidler ved
Universitetsbiblioteket, med de endringer som framkom i møtet. Retningslinjene trer i kraft fra 30.11.2016.

BS 41/16 Stipendiatstilling (3233) – Finansieringsstart 1.7.2017 (arkivreferanse 2016/9233-1)

Innstilling til vedtak:
1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet Ledelse av
studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse), med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret innen
15.4.2017

Enstemmig vedtak:
1. Bibliotekstyret godkjenner at det lyses ut en stipendiatstilling, knyttet til temaet Ledelse av
studieprogrammer i høyere utdanning (utdanningsledelse), med finansieringsstart 1.7.2017
2. Stillingen legges til Result
3. Bibliotekdirektøren utarbeider forslag til stillingsbeskrivelse, som forelegges bibliotekstyret så raskt
som mulig, men seinest i neste møte (22.2.2017)
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BS 42/16 Nytt utlånsreglement (arkivreferanse 2016/9376-1)

Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner forslaget til nytt utlånsreglement, og gir bibliotekdirektøren fullmakt til å gjøre
mindre tilpasninger, i tråd med forhold som er kommentert i saksfremlegget. Reglementet gjøres gjeldende fra
1.12.2016.

Enstemmig vedtatt

Johanne Raade
bibliotekdirektør

johanne.raade@uit.no
77 64 51 21

Marianne Foss
ass. bibliotekdirektør
–
marianne.foss@uit.no
77 64 57 21
–
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
M1 i fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
25.10.2016
12:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anna Aabø
Edd-Magne Torbergsen

Funksjon
Leder
Nestleder

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant

Unni Pia Løvhaug

Medlem

Fast vitenskapelig
ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen

Medlem

Ralph Kube

Medlem

Fredrik Høisæther Rasch
Henrikke Rokkan Iversen

Medlem
Medlem

Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig
ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Martin Rypdal
Egil Pedersen
John Sigurd Svendsen
Kristine Lind-Olsen

Funksjon
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Medlem
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Medlem (er i permisjon fram Fast vitenskapelig
til 31.7.2017)
ansattrepresentant
Medlem
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
John Markus Bjørndalen
Olav Gaute Hellesø

Møtte for
Martin Rypdal
Egil Pedersen
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Representerer
Fast vitenskapelig ansatte
Fast vitenskapelige ansatte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Morten Hald
Dekan og styresekretær
John Arne Opheim
Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås
Prodekan undervisning
Fred Godtliebsen
Prodekan forskning
Tore Guneriussen
Forskningsadm. sjef, møtte under sak FS 24/16
Arvid Aanstad
Studiesjef, møtte under sak 23/16 og 26/16
Kurt Hemmingsen
Økonomisjef, møtte under sak 25/16

Styremøtet ble innledet med to presentasjoner av henholdsvis forsker Kathrin Hopman ved IK (CTCC)
og førsteamanuensis Juha Vierinen ved IFT (Romfysikk). De vant frem i konkurransen i Tromsø
forskningsstiftelse og skal nå etablere nye forskningsgrupper ved sine institutt. Presentasjonen ga en
oversikt over faglig innretning og utviklingsplaner for prosjektene.

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

FS 21/16

Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret

2016/729

FS 22/16

HMS fakultetsstyret oktober 2016 - avviksmeldinger og
sykefraværsstatistikk

2016/7391

FS 23/16

Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak

2016/4442

FS 24/16

Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering

2016/8602

FS 25/16

Økonomistatus per 31.08.2016

2016/5798

FS 26/16

Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av
opptaksrammer for studieåret 2017-2018

2016/7952

FS 21/16 Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret 2016/729
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.
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FS 22/16 HMS fakultetsstyret oktober 2016 - avviksmeldinger og sykefraværsstatistikk 2016/7391
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Styret ber fakultetet om videreføring av arbeidet med risikovurdering av
oppgaver/arbeidsmetoder med moderat eller høy risiko. Arbeidet med implementering av
nytt elektronisk avvikssystem vurderes som viktig i arbeidet med forebygging av
alvorlige avvik.
2. Sykefraværsstatistikken for 3. kvartal 2016 tas til orientering.
3. Styret ber ledelsene på alle nivå ved fakultetet om å arbeide videre med å styrke kulturen for
arbeid med helse, miljø og sikkerhet
FS 23/16 Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak 2016/4442
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultsstyret ved NT-fak slutter seg til de tiltak som er foreslått, justert i henhold til
endringer og kommentarer som framkom i møtet
FS 24/16 Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering 2016/8602
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Fakultetet skal tilstrebe fullfinansiering i alle eksterne prosjekt.
2. Forskningsrådsprosjekt skal fullfinansieres med Forskningsrådets
standard satser pluss dekning av leiestedskostnader
3. Leiestedkostnadene skal tilfalle det aktuelle institutt
4. UiT egenfinansiering i form av eksisterende stillinger (ressurser) skal
begrenses.
5. I helt spesielle tilfeller av særlig fagstrategisk betydning kan dekan
godkjenne søknader og kontrakter som ikke er fullfinansiert.
Beslutningen skal begrunnes og dokumenteres.

FS 25/16 Økonomistatus per 31.08.2016 2016/5798
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Fakultetsstyret tar det fremlagte resultatregnskap og oversikt over avsetninger til
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orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å sikre fullfinansiering av bachelor i luftfartsfag
videreføres. Arbeidet med å identifisere kostnadsreduserende tiltak må fortsette og en
plan utarbeides. Fakultetsstyret ber om rapportering på dette arbeidet.
FS 26/16 Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret
2017-2018 2016/7952
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende, jfr vedlegg:
1. hvilke studieprogram som skal lyses ut ved NT-fak for studieåret 2017/2018.
2. opptaksrammer for studieåret 2017/2018
3. hvilke studier som ønskes adgangsregulert for studieåret 2017/2018
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Orienteringssaker
OS 9/16 Muntlige orienteringssaker /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Dekan Morten Hald informerte styret om:








at NT-fak har levert et oppdatert innspill vedrørende framtidig organisering av fagene
samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
at UiT støtter satsingen for å oppnå bedre finansiering av ESA-romforskningsprosjektene.
Satsningen på PhD utdanning i nautikk ved IIS, og at utdanningen nå er godkjent av NOKUT.
ARC, Arctic Centre for sustainable Energy, som nå er i en oppbyggingsfase
At professor Christer Pursiainen (IIS) er innvilget en NORDFORSK søknad på 863.000 EURO
prosessen med reorganisering av UiT
hovedkonklusjonene i rapporten Gjennomgang av studieporteføljen – del 1 Bachelorprogram og
femårige masterprogram fra Strategisk utdanningsutvalg 20. oktober 2016

Prodekan Inger Johanne Lurås informerte styret om:


Innhold i et nasjonalt seminar om karakterbruken i universitets- og høgskolesektoren

Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte styret om:


Arbeidet med utvikling av EISCAT 3D- prosjektet herunder arbeidet med tilrettelegging av en
ny radarstasjon i Skibotn og finansieringen av prosjektet
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
M1 i fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
25.10.2016
12:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anna Aabø
Edd-Magne Torbergsen

Funksjon
Leder
Nestleder

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant

Unni Pia Løvhaug

Medlem

Fast vitenskapelig
ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen

Medlem

Ralph Kube

Medlem

Fredrik Høisæther Rasch
Henrikke Rokkan Iversen

Medlem
Medlem

Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig
ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Martin Rypdal
Egil Pedersen
John Sigurd Svendsen
Kristine Lind-Olsen

Funksjon
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Medlem
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Medlem (er i permisjon fram Fast vitenskapelig
til 31.7.2017)
ansattrepresentant
Medlem
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
John Markus Bjørndalen
Olav Gaute Hellesø

Møtte for
Martin Rypdal
Egil Pedersen
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Representerer
Fast vitenskapelig ansatte
Fast vitenskapelige ansatte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Morten Hald
Dekan og styresekretær
John Arne Opheim
Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås
Prodekan undervisning
Fred Godtliebsen
Prodekan forskning
Tore Guneriussen
Forskningsadm. sjef, møtte under sak FS 24/16
Arvid Aanstad
Studiesjef, møtte under sak 23/16 og 26/16
Kurt Hemmingsen
Økonomisjef, møtte under sak 25/16

Styremøtet ble innledet med to presentasjoner av henholdsvis forsker Kathrin Hopman ved IK (CTCC)
og førsteamanuensis Juha Vierinen ved IFT (Romfysikk). De vant frem i konkurransen i Tromsø
forskningsstiftelse og skal nå etablere nye forskningsgrupper ved sine institutt. Presentasjonen ga en
oversikt over faglig innretning og utviklingsplaner for prosjektene.

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

FS 21/16

Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret

2016/729

FS 22/16

HMS fakultetsstyret oktober 2016 - avviksmeldinger og
sykefraværsstatistikk

2016/7391

FS 23/16

Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak

2016/4442

FS 24/16

Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering

2016/8602

FS 25/16

Økonomistatus per 31.08.2016

2016/5798

FS 26/16

Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av
opptaksrammer for studieåret 2017-2018

2016/7952

FS 21/16 Referatsaker til møte 251016 - fakultetsstyret 2016/729
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.
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FS 22/16 HMS fakultetsstyret oktober 2016 - avviksmeldinger og sykefraværsstatistikk 2016/7391
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Styret ber fakultetet om videreføring av arbeidet med risikovurdering av
oppgaver/arbeidsmetoder med moderat eller høy risiko. Arbeidet med implementering av
nytt elektronisk avvikssystem vurderes som viktig i arbeidet med forebygging av
alvorlige avvik.
2. Sykefraværsstatistikken for 3. kvartal 2016 tas til orientering.
3. Styret ber ledelsene på alle nivå ved fakultetet om å arbeide videre med å styrke kulturen for
arbeid med helse, miljø og sikkerhet
FS 23/16 Studiekvalitet ved NT-fak: status og forslag til tiltak 2016/4442
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultsstyret ved NT-fak slutter seg til de tiltak som er foreslått, justert i henhold til
endringer og kommentarer som framkom i møtet
FS 24/16 Ekstern finansiering- prinsipper for egenfinansiering 2016/8602
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Fakultetet skal tilstrebe fullfinansiering i alle eksterne prosjekt.
2. Forskningsrådsprosjekt skal fullfinansieres med Forskningsrådets
standard satser pluss dekning av leiestedskostnader
3. Leiestedkostnadene skal tilfalle det aktuelle institutt
4. UiT egenfinansiering i form av eksisterende stillinger (ressurser) skal
begrenses.
5. I helt spesielle tilfeller av særlig fagstrategisk betydning kan dekan
godkjenne søknader og kontrakter som ikke er fullfinansiert.
Beslutningen skal begrunnes og dokumenteres.

FS 25/16 Økonomistatus per 31.08.2016 2016/5798
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
1. Fakultetsstyret tar det fremlagte resultatregnskap og oversikt over avsetninger til
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orientering.
2. Fakultetsstyret ber om at arbeidet med å sikre fullfinansiering av bachelor i luftfartsfag
videreføres. Arbeidet med å identifisere kostnadsreduserende tiltak må fortsette og en
plan utarbeides. Fakultetsstyret ber om rapportering på dette arbeidet.
FS 26/16 Svar NT-fak: Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret
2017-2018 2016/7952
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Fakultetsstyret ved NT-fak godkjenner følgende, jfr vedlegg:
1. hvilke studieprogram som skal lyses ut ved NT-fak for studieåret 2017/2018.
2. opptaksrammer for studieåret 2017/2018
3. hvilke studier som ønskes adgangsregulert for studieåret 2017/2018
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Orienteringssaker
OS 9/16 Muntlige orienteringssaker /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 25.10.2016

Vedtak
Dekan Morten Hald informerte styret om:








at NT-fak har levert et oppdatert innspill vedrørende framtidig organisering av fagene
samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
at UiT støtter satsingen for å oppnå bedre finansiering av ESA-romforskningsprosjektene.
Satsningen på PhD utdanning i nautikk ved IIS, og at utdanningen nå er godkjent av NOKUT.
ARC, Arctic Centre for sustainable Energy, som nå er i en oppbyggingsfase
At professor Christer Pursiainen (IIS) er innvilget en NORDFORSK søknad på 863.000 EURO
prosessen med reorganisering av UiT
hovedkonklusjonene i rapporten Gjennomgang av studieporteføljen – del 1 Bachelorprogram og
femårige masterprogram fra Strategisk utdanningsutvalg 20. oktober 2016

Prodekan Inger Johanne Lurås informerte styret om:


Innhold i et nasjonalt seminar om karakterbruken i universitets- og høgskolesektoren

Fakultetsdirektør John Arne Opheim informerte styret om:


Arbeidet med utvikling av EISCAT 3D- prosjektet herunder arbeidet med tilrettelegging av en
ny radarstasjon i Skibotn og finansieringen av prosjektet
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi
M1 hos fakultetsadministrasjonen, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak
06.12.2016
12:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anna Aabø
Edd-Magne Torbergsen

Funksjon
Leder
Nestleder

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant

Unni Pia Løvhaug

Medlem

Martin Rypdal

Medlem

Kristine Lind-Olsen

Medlem

Marit Olli Helgesen

Medlem

Fredrik Høisæther Rasch
Henrikke Rokkan Iversen

Medlem
Medlem

Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
John Sigurd Svendsen
Ralph Kube

Funksjon
Medlem (er i permisjon
frem til 31.7.2017)
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Midlertidig vitenskapelig
ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall:
Navn
Egil Pedersen

Funksjon
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
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Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
John Markus Bjørndalen

Møtte for
John Sigurd Svendsen

Representerer
Fast vitenskapelig ansatte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Morten Hald
Dekan og styresekretær
John Arne Opheim
Fakultetsdirektør
Inger J. Lurås
Prodekan undervisning ( fra kl. 14.30)
Fred Godtliebsen
Prodekan forskning

Merknader
Ingen
Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

FS 27/16

Referatsaker til møte 061216 - fakultetsstyret

2016/729

FS 28/16

Rapport om status for tiltak i årsplan 2016 for NT-fak

2016/2301

FS 29/16

Kvinner ved NT-fak. rapport 2016

2016/4595

FS 30/16

Oppfølging av Studentombudets årsrapport 2015 behandling ved NT-fak

2016/5722

FS 31/16

Budsjettfordeling 2017

2016/8586

Orienteringssaker
OS 10/16

HMS orientering fakultetsstyret 06122016

2016/7391

OS 11/16

Tilsetting av stipendiater ved NT-fak - tidsbruk og
flaskehalser, rapport 2016

2016/9479

OS 12/16

Midlertidige stillinger ved NT-fak. per november 2016 statusrapport

2016/9159

OS 13/16

Orientering til Fakultetsstyret om studenttall med fokus
på andel kvinner

2016/4442

FS 27/16 Referatsaker til møte 061216 - fakultetsstyret 2016/729
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til etterretning.
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FS 28/16 Rapport om status for tiltak i årsplan 2016 for NT-fak 2016/2301
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Fakultetsstyret tar statusrapporten til orientering og kommentarene til rapporten tas med i neste
års handlingsplaner og budsjett.

FS 29/16 Kvinner ved NT-fak. rapport 2016 2016/4595
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016
Forslag til vedtak
1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret ber om at det fastsettes klare, langsiktige mål for likestillingsarbeidet ved NT-fak.
Enstemmig vedtatt
1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret ber om at det fastsettes klare, langsiktige mål for likestillingsarbeidet ved NT-fak.
3. Styret ber om at rekrutteringsarbeidet vektlegges og at de særlige kvaliteter Tromsø og UiT har,
synliggjøres tydeligere.

FS 30/16 Oppfølging av Studentombudets årsrapport 2015 - behandling ved NT-fak 2016/5722
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Fakultetsstyret NT-fak tar Studentombudets rapport for 2015 samt redegjørelse til
orientering.

FS 31/16 Budsjettfordeling 2017 2016/8586
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016
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Vedtak
1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen av statsbevilgningen for 2017 som beskrevet i
dette saksfremlegget.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere innenfor den vedtatte budsjettramme for 2017
og eventuelt merforbruk skal være dekket innenfor avsetningen for budsjettenheten.
3. Dekan får fullmakt til å fordele midler som er avsatt til senere fordeling, til sammen
7,941MNOK.

Skriftlige orienteringssaker
OS 10/16 HMS orientering fakultetsstyret 06122016 2016/7391
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Saken tas til orientering

OS 11/16 Tilsetting av stipendiater ved NT-fak - tidsbruk og flaskehalser, rapport 2016 2016/9479
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Saken tas til orientering

OS 12/16 Midlertidige stillinger ved NT-fak. per november 2016 - statusrapport 2016/9159
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Saken tas til orientering

OS 13/16 Orientering til Fakultetsstyret om studenttall med fokus på andel kvinner 2016/4442
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 06.12.2016

Vedtak
Saken tas til orientering
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Muntlige orienteringssaker
Dekan Morten Hald orienterte om:
1) Oppfølging av studiekvalitetssakene vedtatt i forrige møte 26.10.16
2) Skolelaboratoriet er kommet inn på strategiske satsning på UiT budsjett 2017-2019
3) Ny utlysning av rekrutteringssstipend som gis av Tromsø forskningsstiftelse
4) Samarbeid med IVT-fakultetet:
a. Avtale om droneteknologiutdanning er inngått
b. Bruk av ledige studieplasser gitt til ingeniørutdanning er under utredning
c. Harmonisering av 1. året ingeniørutdanning mellom NT-fak og IVT-fak er under
arbeid

5) Reduksjon av studieporteføljen:
a. Bachelorprogrammet i matematikk og finans legges ned
6) Situasjonen ved senteret NOSWE ved Tromsø Geofysiske Observatorium
7) Arbeidet med å få til nødvendig videre drift av forskningsfartøyet Helmer Hanssen etter
2018
8) Oppsummering fra dialogmøte med universitetsledelsen med fokus på ekstern finansiering
og utdanningskvalitet
9) Arbeidet med å skaffe nødvendige bygg og arealer til nye prosjekt og utvidelser ved
fakultetet
10) Akademia-avtalen med Statoil, , oppdatert og forsetter som planlagt
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Møterommet, Kunstakademiet
28.10.2016
12:30-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Marianne Telle
Hans Stapnes
Lars Lien
Silje Bræck Tøllefsen
Kjellaug Horsberg Kornstad
Jens Rudi Solbakken

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Marte Liset
Jan Gunnar Hoff
Hilde Blix

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Møtte for
Marte Liset

Representerer
Vara vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Bjarne Isaksen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Magne Mælen
Anne Aagaard

Stilling
Dekan
Fakultetsdirektør

Merknader
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

Orienteringssak
OS 21/16

Møteprotokoll Fakultetsstyret og Programstyret

2016/1446

OS 22/16

Regnskap pr. 2. tertial 2016 - Det kunstfaglige fakultet

2016/8680

OS 23/16

HØST 2016 - Oppfølging SAK i RUM

2016/2011

OS 24/16

2016.10.20 Status faglig ledelse Kunstfak

2016/7195

OS 25/16

2016 NIFU rapport - Gjennomgang
organisasjonsstruktur UiT

2016/7195

OS 26/16

Tilbakemelding til UiT - Etatsstyring 2016 - Norges
arktiske universitet

2016/5140

OS 27/16

Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger ved UiT

2016/2835

FS 16/16

Studieprogramporteføljen 2017-2018

2016/8413

FS 17/16

Forslag om oppføring under Forskrift om opptak til
høyere utdanning §§ 3-6 og 7-2 femte ledd

2016/8132

FS 18/16

2016 NIFU rapport - Gjennomgang
organisasjonsstruktur UiT

2016/7195

OS 25/16 ble i møtet gjort om til vedtakssak FS 18/16
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Orienteringssak
OS 21/16 Møteprotokoll Fakultetsstyret og Programstyret 2016/1446
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 22/16 Regnskap pr. 2. tertial 2016 - Det kunstfaglige fakultet 2016/8680
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering
OS 23/16 HØST 2016 - Oppfølging SAK i RUM 2016/2011
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 24/16 2016.10.20 Status faglig ledelse Kunstfak 2016/7195
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 25/16 2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT 2016/7195
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016
OS 25/16 ble i møtet endret til ny vedtakssak 18/16 med følgende innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ber dekan utarbeide et notat om hvordan kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunstnerisk og
faglig utviklingsarbeid og formidling i kunstfagene bør ivaretas av breddeuniversitet UiT i den kommende
organisasjonsprosessen. Notatet oversendes Universitetsstyret som et premissdokument foran styrets behandling av
mandat og prinsipper for prosessen i møtet 24. november.
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Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
OS 26/16 Tilbakemelding til UiT - Etatsstyring 2016 - Norges arktiske universitet 2016/5140
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 27/16 Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
ved UiT 2016/2835
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
OS ble tatt til orientering

FS 16/16 Studieprogramporteføljen 2017-2018 2016/8413
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret fastsetter Studieprogramporteføljen for studieåret 2017/2018 slik det fremgår av
2.

saksframlegget med vedlegg.
Fakultetsstyret fastsetter slik adgangsregulering for opptak til studier 2017/2018 som fremgår av
saksframlegget med vedlegg.

3. Dekan gis fullmakt til å trekke studietilbud dersom det skulle vise seg å være nødvendig.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 17/16 Forslag om oppføring under Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-6 og 7-2 femte
ledd 2016/8132
SØKNAD OM UNNTAK FRA §§ 3.6 i LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER OG §7.2 I
FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING FORFORFATTERSTUDIUM ÅRSSTUDIUM OG FORFATTERSTUDIUM 2
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Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret anbefaler at det søkes om unntak fra §§ 3-6 i Lov om Universiteter og
høyskoler og 7-2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning for Forfatterstudium Årsstudium og Forfatterstudium 2.
2. Under forutsetning av at søknad om unntak imøtekommes – se pkt. 1 - trer vedlagte reviderte
opptaksreglement i kraft for begge forfatterstudiene.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 18/16 2016 NIFU rapport - Gjennomgang organisasjonsstruktur UiT 2016/7195
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 28.10.2016
OS 25/16 ble i møtet endret til ny vedtakssak 18/16 med følgende innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ber dekan utarbeide et notat om hvordan kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunstnerisk og
faglig utviklingsarbeid og formidling i kunstfagene bør ivaretas av breddeuniversitet UiT i den kommende
organisasjonsprosessen. Notatet oversendes Universitetsstyret som et premissdokument foran styrets behandling av
mandat og prinsipper for prosessen i møtet 24. november.

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Møterommet, Musikkonservatoriet
27.01.2017
12:30-1400

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Marianne Telle
Hans Stapnes
Lars Lien
Hilde Blix
Marte Liset
Silje Bræck Tøllefsen
Kjellaug Kornstad

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Jens Solbakken
Jan Gunnar Hoff

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
Studentrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Linda Wilhelmsen

Møtte for
Jan Gunnar Hoff

Representerer
Vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn
KjellMagne Mælen
Anne Aagaard

dekan
fakultetsdirektør

Merknader
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

Arkivref.

Orienteringssak
OS 8/17

Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16

2017/565

OS 9/17

Møteprotokoll PS 23.11.16

2016/5317

OS 10/17

Møteprotokoll PS 18.01.17

2016/5317

OS 11/17

Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017

2016/7195

OS 12/17

Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017

2017/565

OS 13/17

ADM2020- Rapport fra utdanningsområdet

2017/565

OS 14/17

Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet

2017/565

Vedtaksaker
FS 7/17

Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene 2017-2018

2016/9946

FS 8/17

Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet

2016/8132

FS 9/17

Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst bachelor

2017/567

FS 10/17

Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang

2016/7195

FS 11/17

2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA

2016/7048

FS 12/17

Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA Fagstudium i
musikkutøving

2016/7048
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Orienteringssak
OS 8/17 Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16 2017/565
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

8/17

Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 9/17 Møteprotokoll PS 23.11.16 2016/5317
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

9/17

Møteprotokoll PS 23.11.16

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 10/17 Møteprotokoll PS 18.01.17 2016/5317
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

10/17

Møteprotokoll PS 18.01.17

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 11/17 Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017 2016/7195
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

11/17

Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 12/17 Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017 2017/565
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

12/17

Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT 2017
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Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 13/17 ADM2020- Rapport fra utdanningsområdet 2017/565
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

13/17

ADM2020-Rapport fra utdanningsområdet

Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 14/17 Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet 2017/565
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

14/17

Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet

Vedtak
OS ble tatt til orientering

FS 7/17 Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene - 2017-2018 2016/9946
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer for opptakskomiteen for
konservatorieutdanningene i studieåret 2017-2018:
• Lillian Jensen (leder), Geir Davidsen, Andreas Fliflet og Maria Medby Tollefsen.
• Kate Maxwell, Eivind Valnes og Friederike Bischoff oppnevnes som
• vararepresentanter.
• Studentrepresentant Martin Trømborg med Karoline Stensland som vararepresentant.
• Fakultetsdirektør Anne Aagaard for fakultetsledelsen
Administrasjonen ber også om at dekan oppnevner gjennomgående jury for opptak til master i
Musikkutøving. Dekan foreslår at følgende jury oppnevnes:
 Ingrid Eliassen
 Jan Gunnar Hoff
 Rolf Borch.
Faglærer på instrumentet det prøvespilles med forutsettes også å inngå i juryen
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
FS 7/17 Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene 2017-2018
Innstilling til vedtak:
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Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer for opptakskomiteen for
konservatorieutdanningene i studieåret 2017-2018:
• Lillian Jensen (leder), Geir Davidsen, Andreas Fliflet og Maria Medby Tollefsen.
• Kate Maxwell, Eivind Valnes og Friederike Bischoff oppnevnes som
• vararepresentanter.
• Studentrepresentant Martin Trømborg med Karoline Stensland som vararepresentant.
• Fakultetsdirektør Anne Aagaard for fakultetsledelsen
Administrasjonen ber også om at dekan oppnevner gjennomgående jury for opptak til master i
Musikkutøving. Dekan foreslår at følgende jury oppnevnes:
 Ingrid Eliassen
 Jan Gunnar Hoff
 Rolf Borch.
Faglærer på instrumentet det prøvespilles med forutsettes også å inngå i juryen

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 8/17 Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet 2016/8132
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert opptaksreglement for Musikkonservatoriet slik det fremgår
av vedlegg.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

FS 8/17 Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert opptaksreglement for Musikkonservatoriet slik det fremgår
av vedlegg.

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 9/17 Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst - bachelor 2017/567
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner for
studieprogrammet Samtidskunst - bachelor.
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
FS 9/17 Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner Samtidskunst bachelor
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner for
studieprogrammet Samtidskunst - bachelor.

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
FS 10/17 Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang 2016/7195
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til innspill og anbefaler det oversendt Arbeidsgruppen for
faglig organisering, rektor og universitetsdirektøren
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
FS 10/17 Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til innspill og anbefaler det oversendt Arbeidsgruppen for
faglig organisering, rektor og universitetsdirektøren
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
FS 11/17 2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA 2016/7048
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til valgemneportefølje for Fagstudium for Musikkutøving
– Bachelor for studieåret 2017-2018.
2. Fakultetsstyret forutsetter at studentene gis mulighet til å foreta prioriterte valg og at dekan får
fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal tilbys utfra tilgjengelige
undervisningsressurser.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side61

Side 6

FS 11/17 2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA

Innstilling til vedtak:
3. Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til valgemneportefølje for Fagstudium for Musikkutøving
– Bachelor for studieåret 2017-2018.
4. Fakultetsstyret forutsetter at studentene gis mulighet til å foreta prioriterte valg og at dekan får
fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal tilbys utfra tilgjengelige
undervisningsressurser.
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
FS 12/17 Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA Fagstudium i musikkutøving 2016/7048
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar de vedlagte forslag til revidert struktur og emneplaner for 3. og 4. studieår i
Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
FS 12/17 Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- Fagstudium i musikkutøving
Bachelor
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar de vedlagte forslag til revidert struktur og emneplaner for 3. og 4. studieår i
Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor.

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet
Styrerom, Det juridiske fakultet
12.12.2016
10.00 – 13.00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Arild O. Eidesen
Svein Kristian Arntzen
Lena Lauritsen Bendiksen
Christina Jensen
Simen Angell Nicolaysen
Sondre Stier Thorbergsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Ingvild Stock-Jørgensen
Magne Frostad
Laila Susanne Vars

Funksjon
MEDL
MEDL
NESTL

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Elise Johansen
Lene Emilie Øye

Møtte for
Magne Frostad
Ingvild Stock-Jørgensen

Fra dekanatet møtte:
Navn
Stig Solheim
Gunnar Eriksen
Ingvild Jakobsen

Stilling
Dekan
Prodekan studie
Prodekan forskning

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kirsti Anderssen
Kjersti Dahle
Tove Worum

Stilling
Fakultetsdirektør
Studiesjef
Rådgiver (39/16)
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Representerer

Merknader
Ingen merknader til innkalling, dagsorden eller habilitet.
Styremøter våren 2017 er berammet til 20. februar, 24. april og 12. juni.

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

RS 1/16

Referatsaker

U.off.

Arkivref.
2016/2444

(Ingen tittel)
OS 1/16

Orienteringssaker

2016/2444

FS 39/16

Budsjett 2017 - Det juridiske fakultet

2016/8838

FS 40/16

Tilsetting som stipendiat ved JCLOS

FS 41/16

Nasjonale kriterier for vurdering av
professorkompetanse i rettsvitenskap - vedtagelse

2016/9544

FS 42/16

Tre stipendiatstillinger - oppnevning av komité – vedtatt
på fullmakt

2016/5536

X

2016/1280

RS 1/16 Referatsaker 2016/2444
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016

Vedtak
Styret tok referatsakene til etterretning.
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OS 1/16 Orienteringssaker 2016/2444
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016
Fungerende dekan Stig Solheim orienterte om følgende saker:
 Trude Haugli er tilbake som dekan f.o.m 14. desember 2016
 Oppdatering om den pågående prosessen for vurdering av UiTs fremtidige organisering. I
universitetsstyremøtet 24. november 2016 ble det vedtatt mandat og sammensetning for
arbeidsgruppen som skal fremme forslag til faglig organisering. Trude Haugli er representant i
denne arbeidsgruppen. Frist for arbeidsgruppa er 15. februar 2017.
 Det er en positiv utvikling i antall publikasjoner ved fakultetet.
Vedtak
Styret tar orienteringene til etterretning.
FS 39/16 Budsjett 2017 - Det juridiske fakultet 2016/8838
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2017 for Det juridiske fakultet.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS 40/16 Direkte tilsetting som stipendiat ved JCLOS 2016/7252
Innstilling til vedtak:
Lena Schøning tilsettes som stipendiat ved K.G. Jebsen-senter for havrett.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS 41/16 Nasjonale kriterier for vurdering av professorkompetanse i rettsvitenskap - vedtagelse
2016/9544
Innstilling til vedtak:
Nasjonale kriterier for vurdering av professorkompetanse i rettsvitenskap, som ble vedtatt på Det
nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag, vedtas.
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FS 42/16 Tre stipendiatstillinger - oppnevning av komité 2016/5536
Innstilling til vedtak:
Som komité for å vurdere søkere til tre stipendiatstillinger i rettsvitenskap (nr 3221, 3222 og 3224)
oppnevnes:
- Førsteamanuensis Ingvild Jakobsen, UiT, leder
- Professor Tore Henriksen, UiT.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet - 12.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Haldde, Alta
12.10.2016
09:00 – 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Christin Kristoffersen
Hilde Søraa
Trine Kvidal-Røvik

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Rune Waaler

Medlem

Kolbjørn Rafoss

Medlem

Urban Wråkberg

Medlem

Kerstin Erika Ekman
Steffen Eriksen Haneboe

Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Ekstern representant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Fast vitenskapelig
ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Gøril Johansen

Funksjon
Medlem

Odd Roger Enoksen
Arild Røkenes

Nestleder
Medlem

Representerer
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Ekstern representant
Fast
vitenskapelig
ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Hildegun D. Thomassen

Møtte for
Gøril Johansen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Wenche Kjæmpenes
Anne Marie Rødde Harper
Rune Sundelin

Stilling
Dekan
Studie- og forskningssjef
Personal- og økonomisjef
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Representerer
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant

Merknader

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

FS 20/16

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Arkivref.

Orienteringssak
OS 8/16

Muntlige orienteringssaker

OS 9/16

Orientering om høringsuttalelse på rapport om
sosialfagenes organisering.

2016/7324

OS 10/16

Administrativ nedskalering ved IRS-fakultetet, mål og
prosess

2016/1514

OS 11/16

Underretning til fakultetsstyret om utlysning av stilling
som seksjonsleder ved Studie- og forskningsseksjonen

2016/8207

OS 12/16

Tilbakemelding fra IRS-fakultetet angående
gjennomgang av studieporteføljen

2016/490

FS 21/16

3-årig studieprogram 2017-2019

2016/4560

FS 22/16

1-årig studieprogram 2017/18

2016/8230

FS 23/16

Opptak til studieåret 2017-2018 - fastsetting av
opptaksrammer for studieåret 2017-2018

2016/7952

FS 24/16

Søknad om nedlegging av Bachelor i idrett og friluftsliv,
kode FR/ID

2016/8091

FS 25/16

Søknad om nedlegging av Bachelor of Cultural and
Creative Entrepreneurship

2016/8091

FS 26/16

Regnskap - 2 tertial 2016

2016/5547

FS 27/16

Honorering av studenttillitsvalgte og driftsstøtte til
Campustinget i Finnmark

2016/7813

FS 28/16

Revidert utdanningsmelding 2015 for Fakultet for idrett,
reiseliv og sosialfag.

2016/5564

FS 29/16

Administrativ nedskalering ved IRS-fakultetet, mål og
prosess

2016/1514

Tidligere OS 10/16 ble flyttet til FS 29/16
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FS 20/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.
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Orienteringssak
OS 8/16 Muntlige orienteringssaker /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Dekan Wenche Kjæmpenes orienterte om følgende:
1. NIFU-rapport. Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT. NIFU presenterer rapporten på
åpent møte 19. oktober 2016. Møtet streames.
2. Utvikling av Bachelor i naturbasert reiseliv på Svalbard. Dekanen har tildelt kr 200 000 til formålet.
3. Guideutdanning i Lofoten. Krav om 20 studenter. Dekanen har tildelt kr 200 000 til formålet.
4. Prosjekt Arctic Tourism Competence – erfaringsbasert masterstudie innen reiseliv i Norge. Et
forprosjekt er gjennomført høsten 2015/våren 2016. Søknad sendt om ekstern finansiering.
5. NAV-søknad. Myndiggjøring og arbeidsinkludering. Et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom NAV
og UiT Norges arktiske universitet forankret i UniversitetsNAV.
Personal- og økonomisjef rune Sundelin orienterte om følgende:
1. Statsbudsjettet 2017. IRS-fakultetet over snittet i kandidatproduksjon.
2. Opprykksprogrammet – 5 fra fakultetet har fått plass
3. Åtte har søkt om opprykk til toppstillinger
4. Skifte av kontorsjef på et institutt
Studie- og forskningssjef Anne Mari Rødde Harper orienterte om følgende:
1. NOKUT – Tilsyn barnevern og sosialt arbeid. Utsatt.
Orientering fra studentrepresentantene i styret:
1. Kurs for tillitsvalgte studenter 19. oktober
2. Markering av Verdensdagen for psykisk helse
3. Medlemmer til Campusrådet
4. Ny studentkoordinator tilsatt
5. To nye studentorganisasjoner
6. Studentparlamentet ikke fornøyd med Statsbudsjettet 2017
7. Studenthelse

OS 9/16 Orientering om høringsuttalelse på rapport om sosialfagenes organisering. 2016/7324
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016

Saken tatt til etterretning.

OS 10/16 Administrativ nedskalering ved IRS-fakultetet, mål og prosess 2016/1514
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Saken ble flyttet fra OS 10/16 til vedtakssak 29/16
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OS 11/16 Underretning til fakultetsstyret om utlysning av stilling som seksjonsleder ved Studie- og
forskningsseksjonen 2016/8207
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016

Saken ble tatt til etterretning.

OS 12/16 Tilbakemelding fra IRS-fakultetet angående gjennomgang av studieporteføljen 2016/490
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016

Saken ble tatt til etterretning.

FS 21/16 3-årig studieprogram 2017-2019 2016/4560
Innstilling til vedtak:
1
Fakultetsstyret vedtar forslag til 3-årig studieprogram som beskrevet i tabellen
nedenfor:
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2.

Fakultetsstyret merker seg at studieprogrammet legger opp til en reduksjon i
studenttallet. Fakultetsstyret vil be om at det settes i gang et arbeid for å vurdere om
ressursbruken på de enkelte studieprogram er økonomisk bærekraftig i forhold til de
inntektene programmene genererer

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016

Culture and Creative Entrepreneurship skal ikke starte i 2017 og ble slettet fra tabellen.
Behandling: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fakultetsstyret vedtar forslag til 3-årig studieprogram som beskrevet i tabellen nedenfor:
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Forslag til 3-årig studieprogram

Idrettshøgskolen
MA Idrettsvitenskap
BA Arktisk Friluftsliv
BA Idrett - Alta
BA Idrett - Tromsø
Arctic Nature Guide (Svalbard) - one year
Arktisk friluftsliv (Alta) - årsstudium
Idrett (Alta) - årsstudium
Idrett (Tromsø) - årsstudium
SUM
Institutt for reiseliv og nordlige studier
MA Tourism
BA Arctic Adventure Tourism
BA Medieproduksjon
BA Northern Studies
BA Culture and Creative Entrepreneurship
Culture and Creative Entrepreneurship - one year program
Northern Studies - one year
Arctic Adventure Tourism - one year
SUM
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
MA Sosialt arbeid, Alta
MA Sosialt arbeid, deltid
MA Barnevern
BA Barnevern, Alta
BA Barnevern, deltid Tromsø
BA Sosialt arbeid, Alta
BA Sosialt arbeid, Tromsø
BA Barnevern, Harstad
BA Barnevern, deltid Harstad
SUM

IRS-fakultet totalt

2.

1. pri Registrerte
søkere opptatt
2015
2015

Måltall
st.pl.
opptak
2016

1. pri
søkere
2016

Måltall
st.pl.
opptak
2017

Måltall
st.pl.
opptak
2018

Måltall
st.pl.
opptak
2019

39
57
8
43
128
*
18
50

12
15
9
21
11
7
9
25

15
15
24
30
24
24
24
20

37
27
14
24
146
36
13
48

15
20
24
30
20
24
24
20

15
20
24
30
20
24
24
20

343

109

176

345

177

177

15
20
24
30
20
24
24
20
177

55
63
17
199
76

5
13
11
34
17

15
20
16
34
20

73
121
24
30
132

15
30
16
34

15
30
16
34

15
30
16
34

44
25

16
5

30
20

51
32

*
30
20

20
30
20

20
30
20

479

101

155

463

145

165

165

23
44
44
*
66
23
36
48

9
9
*
22
*
27
*
38
59

30
*
*
30
*
30
*
36
*

*
*
*
37
108
62
160
58
*

20
*
*
30
*
30
*
36
*

*
*
20
30
30
30
30
36
*

20
*
*
30
*
30
*
36
*

284

164

126

425

116

176

116

1106

374

457

1233

438

518

458

Fakultetsstyret merker seg at studieprogrammet legger opp til en reduksjon i
studenttallet. Fakultetsstyret vil be om at det settes i gang et arbeid for å vurdere om
ressursbruken på de enkelte studieprogram er økonomisk bærekraftig i forhold til de inntektene
programmene genererer

FS 22/16 1-årig studieprogram 2017/18 2016/8230
Innstilling til vedtak:
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1. Fakultetsstyret godkjenner masterstudier, bachelorstudier og årsstudier i 1-årig studieprogram for
studieårene 2017/18 med måltall for opptak i heltidsekvivalenter som beskrevet i tabellen nedenfor:
1-årig studieprogram studieåret 2017-18

Måltall st.pl. opptak høst 2017

Institutt for idrettsfag
MA Idrettsvitenskap

15

BA Arktisk Friluftsliv

20

BA Idrett – Alta

24

BA Idrett – Tromsø

30

Arctic Nature Guide (Svalbard) – one year program

20

Arktisk friluftsliv (Alta) – årsstudium

24

Idrett (Alta) – årsstudium

24

Idrett (Tromsø) – årsstudium

20

Naturguiding (Lofoten), årsstudium (nytt)

20

SUM

197

Institutt for reiseliv og nordlige studier
MA Tourism

15

BA Arctic Adventure Tourism

30

BA Medieproduksjon

16

BA Northern Studies

34

Cultural and Creative Entrepreneurship – one year program

*

Northern Studies – one year program

30

Arctic Adventure Tourism – one year program

20

SUM

145

Institutt for barnevern og sosialfag
MA Sosialt arbeid

20

BA Barnevern, Alta

30

BA Barnevern, deltid Tromsø

*

BA Barnevern, Harstad

36

BA Sosialt arbeid, Alta

30

BA Sosialt arbeid, Tromsø

*

SUM

116

IRS-fakultetet totalt

458

2. Fakultetsstyret delegerer til instituttlederne å planlegge studietilbud med omfang mindre enn 60
studiepoeng. Det totale planlagte tilbudet på hvert institutt må tilpasses innenfor gjeldende
budsjettrammer.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling: Enstemmig vedtatt
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Vedtak
1. Fakultetsstyret godkjenner masterstudier, bachelorstudier og årsstudier i 1-årig studieprogram for
studieårene 2017/18 med måltall for opptak i heltidsekvivalenter som beskrevet i tabellen nedenfor:
1-årig studieprogram studieåret 2017-18

Måltall st.pl. opptak høst 2017

Institutt for idrettsfag
MA Idrettsvitenskap

15

BA Arktisk Friluftsliv

20

BA Idrett – Alta

24

BA Idrett – Tromsø

30

Arctic Nature Guide (Svalbard) – one year program

20

Arktisk friluftsliv (Alta) – årsstudium

24

Idrett (Alta) – årsstudium

24

Idrett (Tromsø) – årsstudium

20

Naturguiding (Lofoten), årsstudium (nytt)

20

SUM

197

Institutt for reiseliv og nordlige studier
MA Tourism

15

BA Arctic Adventure Tourism

30

BA Medieproduksjon

16

BA Northern Studies

34

Cultural and Creative Entrepreneurship – one year program

*

Northern Studies – one year program

30

Arctic Adventure Tourism – one year program

20

SUM

145

Institutt for barnevern og sosialfag
MA Sosialt arbeid

20

BA Barnevern, Alta

30

BA Barnevern, deltid Tromsø

*

BA Barnevern, Harstad

36

BA Sosialt arbeid, Alta

30

BA Sosialt arbeid, Tromsø

*

SUM

116

IRS-fakultetet totalt

458

2. Fakultetsstyret delegerer til instituttlederne å planlegge studietilbud med omfang mindre enn 60
studiepoeng. Det totale planlagte tilbudet på hvert institutt må tilpasses innenfor gjeldende
budsjettrammer.

FS 23/16 Opptak til studieåret 2017-2018 - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2017-2018
2016/7952
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar følgende opptaksrammer for studieåret 2017/2018:
Studiested

Forslag til
opptakskapasitet
2017/2018

Alta
Alta

15
20

Studieprogramnavn

Idrettshøgskolen
Master i idrettsvitenskap
Bachelor i arktisk friluftsliv
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ja
ja

Oppstart
vårsemesteret
2018?

nei
nei

Side 9

Bachelor i idrett
Bachelor i idrett
Arctic Nature Guide, 60 stp
Arktisk friluftsliv, 60stp
Idrett, 60 stp
Idrett, 60 stp
Naturguiding (Lofoten)
årsstudium
Institutt for reiseliv og
nordlige studier
Master of Tourism Studies
Bachelor in Arctic Adventure
Tourism
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor in Northern Studies
Northern Studies, 60 stp
Arctic Adventure Tourism,
60 stp
Institutt for barnevern og
sosialt arbeid
Master i sosialt arbeid
Bachelor i barnevern
Bachelor i barnevern
Bachelor i sosialt arbeid

Alta
Tromsø
Svalbard
Alta
Alta
Tromsø
Svolvær

24
30
20
24
24
20
20

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

Alta
Alta

15
30

ja
ja

nei
nei

Alta
Alta
Alta
Alta

16
34
30
20

ja
nei
nei
nei

nei
nei
nei
nei

Alta
Harstad
Alta
Alta

20
36
30
30

ja
ja
ja
ja

nei
nei
nei
nei

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar følgende opptaksrammer for studieåret 2017/2018:
Studiested

Forslag til
opptakskapasitet
2017/2018

Alta
Alta
Alta
Tromsø
Svalbard
Alta
Alta
Tromsø
Svolvær

15
20
24
30
20
24
24
20
20

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

Alta
Alta

15
30

ja
ja

nei
nei

Studieprogramnavn

Idrettshøgskolen
Master i idrettsvitenskap
Bachelor i arktisk friluftsliv
Bachelor i idrett
Bachelor i idrett
Arctic Nature Guide, 60 stp
Arktisk friluftsliv, 60stp
Idrett, 60 stp
Idrett, 60 stp
Naturguiding (Lofoten)
årsstudium
Institutt for reiseliv og
nordlige studier
Master of Tourism Studies
Bachelor in Arctic Adventure
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Tourism
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor in Northern Studies
Northern Studies, 60 stp
Arctic Adventure Tourism, 60
stp
Institutt for barnevern og
sosialt arbeid
Master i sosialt arbeid
Bachelor i barnevern
Bachelor i barnevern
Bachelor i sosialt arbeid

Alta
Alta
Alta
Alta

16
34
30
20

ja
nei
nei
nei

nei
nei
nei
nei

Alta
Harstad
Alta
Alta

20
36
30
30

ja
ja
ja
ja

nei
nei
nei
nei

FS 24/16 Søknad om nedlegging av Bachelor i idrett og friluftsliv, kode FR/ID 2016/8091
Innstilling til vedtak:

Fakultet for idrett, reiseliv og nordlige studier søker om å legge ned studieprogrammet Bachelor
i idrettsfag og friluftsliv, kode FR/ID fom studieåret 2017/18.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag søker om å legge ned studieprogrammet Bachelor i idrettsfag og
friluftsliv, kode FR/ID fom studieåret 2017/18.

FS 25/16 Søknad om nedlegging av Bachelor of Cultural and Creative Entrepreneurship 2016/8091
Innstilling til vedtak:

Fakultet for idrett, reiseliv- og sosialfag vil med dette søke om å legge ned studieprogrammet
Bachelor of Cultural and Creative Entrepreneurship fom studieåret 2016-17.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultet for idrett, reiseliv- og sosialfag vil med dette søke om å legge ned studieprogrammet Bachelor of
Cultural and Creative Entrepreneurship fom studieåret 2016-17.

FS 26/16 Regnskap - 2 tertial 2016 2016/5547
Innstilling til vedtak:
1. Styret for IRS fakultetet tar regnskapsrapporten per 31.08.2016 til etterretning.
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2. Styret ved IRS fakultetet utrykker bekymring for situasjonen ved IRNS. Styret ber
fakultetsledelse gå i en dialog med instituttet for å finne fram til tiltak som kan bedre Instituttets
økonomi.
3. Styret ber om at det presenteres en nærmer tiltaksplan for hvordan en kan bringe instituttet i
balanse i forbindelse med fordelingen av rammene for 2017.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling:
Nytt forslag til vedtak fra styreleder:
1. Styret for IRS fakultetet tar regnskapsrapporten per 31.08.2016 til etterretning.
2. Styret ved IRS fakultetet utrykker bekymring for situasjonen ved IRNS. Styret ber om en tiltaksplan
fra instituttet til fakultetsledelsen.
3. Styret ber om at saken fremlegges i forbindelse med fordelingen av rammene for 2017.
Styreleders forslag ble vedtatt med 8 stemmer for og 1 stemme mot
Vedtak
1. Styret for IRS fakultetet tar regnskapsrapporten per 31.08.2016 til etterretning.
2. Styret ved IRS fakultetet utrykker bekymring for situasjonen ved IRNS. Styret ber om en tiltaksplan
fra instituttet til fakultetsledelsen.
3. Styret ber om at saken fremlegges i forbindelse med fordelingen av rammene for 2017.

FS 27/16 Honorering av studenttillitsvalgte og driftsstøtte til Campustinget i Finnmark 2016/7813
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar et det bevilges et honorar på kr 12 500 pr semester pr student, for inntil tre
medlemmer av Campustinget i Finnmark. Det bevilges videre en driftsstøtte til campustinget på kr 85
000 pr år.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Behandling:
Student Kerstin Erika Ekman forlot møtet under behandling av saken.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar et det bevilges et honorar på kr 12 500 pr semester pr student, for inntil tre
medlemmer av Campustinget i Finnmark. Det bevilges videre en driftsstøtte til campustinget på kr 85
000 pr år.

FS 28/16 Revidert utdanningsmelding 2015 for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. 2016/5564
Innstilling til vedtak:
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Forslag til vedtak var ikke kommet med i saksframlegget, men var som følger:
Fakultetsstyret vedtar utdanningsmelding for 2015.
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar utdanningsmelding for 2015.

FS 29/16 Administrativ nedskalering ved IRS-fakultetet, mål og prosess 2016/1514
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Saken ble flyttet fra OS 10/16 til vedtakssak 29/16
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag - 12.10.2016
Saken ble flyttet fra OS 10/16 til FS 29/16
Forslag til vedtak fra styreleder:
Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør om å følge opp avbyråkratiseringsprosjektet med å redusere
administrasjonen i tråd med reduksjon i bevilgning.
Det innføres en streng vurdering av behov for nytilsetting i administrative stillinger. Det åpnes for
endring av arbeidsoppgaver så langt arbeidsgivers styringsrett når, eventuelt omplasseringer i tråd med
avtaleverket dersom dette er nødvendig.
Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør om å vurdere en flytting av studieadministrative oppgaver fra
institutt til fakultetsnivå slik at ansvaret for disse blir lagt til studie- og forskningsseksjonen
Fakultetet følger opp de administrative endringer/tilpasninger som måtte komme ut av ADM2020prosessen.
Fakultetsstyret ber om et særlig fokus på kostnadseffektiv gjennomgang av praksis.
Fakultetsstyret ber også om at det fremskaffes tilstrekkelige ressurser til økning av BOA-aktivitet.
Behandling: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør om å følge opp avbyråkratiseringsprosjektet med å redusere
administrasjonen i tråd med reduksjon i bevilgning.
Det innføres en streng vurdering av behov for nytilsetting i administrative stillinger. Det åpnes for
endring av arbeidsoppgaver så langt arbeidsgivers styringsrett når, eventuelt omplasseringer i tråd med
avtaleverket dersom dette er nødvendig.
Fakultetsstyret ber fakultetsdirektør om å vurdere en flytting av studieadministrative oppgaver fra
institutt til fakultetsnivå slik at ansvaret for disse blir lagt til studie- og forskningsseksjonen
Fakultetet følger opp de administrative endringer/tilpasninger som måtte komme ut av ADM2020prosessen.
Fakultetsstyret ber om et særlig fokus på kostnadseffektiv gjennomgang av praksis.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side89

Side 13

Fakultetsstyret ber også om at det fremskaffes tilstrekkelige ressurser til økning av BOA-aktivitet.
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Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Arkivref.:2016/1536 JFO001
Dato: 09.11.2016

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Møteleder/referent:

Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato:

09. november 2016, 08.30 – 12.00

Til stede:

Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken
Førde, Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Trude Steingård, Morten SimonsenSagerup, Laura Janda, Sonni Olsen, Christine Marie Antonsen Sagemoen,
Nicolai F. Weinstock
Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:
Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Turid
Moldenæs, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen
Fossland og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall:

Bente Larssen, Kjell Arne Røvik

Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker
OVERSIKT - FULLMAKTSAK
Det kom ikke merknader til fullmaktsaken.

SAK FS-32/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)
Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.
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SAK FS-33/2016 STUDENTOMBUDETS ÅRSRAPPORT 2015
(Arkivref. 2016/5722)
Forslag til vedtak:
Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning tar
Studentombudets årsrapport for 2015 til orientering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-34/2016 HØRING OM RAPPORT FRA STRATEGISK UTDANNINGSUTVALG
(Arkivref. 2016/490)

Forslag til vedtak:
Arkeologi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i arkeologi gjennomgås og gis en ny utforming. Et nytt
program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet legges
dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i arkeologi gjennomgås og gis en ny utforming. Et
revidert program etableres med første opptak høsten 2018.
Eventuell frys i opptaket for 2017 avklares med Institutt for arkeologi og sosialantropologi.

Forslag til vedtak:
Filosofi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i filosofi gjennomgås og gis en ny utforming. Et nytt
program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet legges
dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.
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Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i filosofi gjennomgås og gis en ny utforming. Et revidert
program etableres med første opptak høsten 2018.
Eventuell frys i opptaket for 2017 avklares med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Forslag til vedtak:
Kunsthistorie
Fakultetsstyret anbefaler at det nylig reviderte BA-programmet i kunsthistorie videreføres i sin
nåværende form.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:
Russlandsstudier
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i Russlandsstudier gjennomgås og gis en ny utforming.
Et nytt program etableres med første opptak høsten 2018. Ved opprettelse av det nye programmet
legges dagens program ned.
Opptaket for 2017 fryses for å gi tid til utvikling av nytt program.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler at BA- programmet i russlandsstudier videreføres og at effekten av
de påbegynte revisjonene vurderes i løpet av 2017.

Forslag til vedtak:
Politikk, økonomi og filosofi
Fakultetsstyret anbefaler at BA-programmet i politikk, økonomi og filosofi legges ned i sin nåværende
form.
Fakultetet og IFF tar initiativ til samtaler med BFE-fakultetet om utvikling av et nytt helhetlig
program som er i samsvar med nye retningslinjer ved UiT.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Forslag til vedtak:
Språk og økonomi
Fakultetsstyret anbefaler at dagens BA-program i språk og økonomi legges ned.
Før fakultetsstyret tar stilling til eventuell reetablering av programmet bes ISK om å klargjøre om
instituttet ønsker videreføring av programmet, og eventuelt i hvilken form.
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at programmet videreføres og at de vedtakene som allerede er gjort av
fakultetsstyret angående programmet i språk og økonomi følges opp i den pågående prosessen på
instituttet.
Forslaget fra Høgetveit falt med 7 mot 3 stemmer (Høgetveit, Janda og Førde)
Hallvard Tjelmeland fremmet deretter følgende forslag til presisering av det opprinnelige forslaget fra
dekanen:
Fakultetsstyret anbefaler at dagens BA-program i språk og økonomi legges ned i sin nåværende form.
Før fakultetsstyret tar stilling til eventuell reetablering av programmet bes ISK om å klargjøre om
instituttet ønsker videreføring av programmet, og eventuelt i hvilken form.
Forslaget fra Tjelmeland ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (Janda).

Forslag til vedtak:
Tysk
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i tysk i BA-programmet i språk og litteratur legges ned.
Årsstudiet i tysk og tysk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i tysk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om tysk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.
Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Før fakultetsstyret tar stilling til videreføring av studieretningen i tysk på BA-programmet i språk og
litteratur, bes ISK om å klargjøre hvilket fremtidig studietilbud instituttet ser for seg at UiT skal ha i
faget. Opptaket for 2017 fryses
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Årsstudiet i tysk og tysk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i tysk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om tysk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.

Forslag til vedtak:
Fransk
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i fransk på BA-programmet i språk og litteratur legges
ned. Årsstudiet i fransk og fransk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og
med 2017.
Før fakultetsstyret tar stilling hvordan det øvrige studietilbudet i fransk skal være, bes ISK om å
avklare hvilket tilbud instituttet ønsker å gi i faget.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Før fakultetsstyret tar stilling til videreføring av studieretningen i fransk på BA-programmet i språk
og litteratur, bes ISK om å klargjøre hvilket fremtidig studietilbud instituttet ser for seg at UiT skal ha
i faget. Opptaket for 2017 fryses.

Årsstudiet i fransk og fransk som fag 2 i lektorutdanningen tilbys videre med årlige opptak fra og med
2017.

Nasjonalt samarbeid om BA-tilbud i fransk (etter modell fra samarbeidet med NTNU om spansk)
utredes av fakultetet og ISK.

ISK bes om å utrede videre om fransk skal tilbys også som fag 1 i lektorutdanningen.

Forslag til vedtak:
Allmenn litteratur
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i allmenn litteratur på BA-programmet i språk og
litteratur legges ned.
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Ressursene i fagmiljøet brukes videre til å opprettholde årsstudiet og enkeltemner i allmenn litteratur
og til å styrke det øvrige litteraturtilbudet.

Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at studieretningen i allmenn litteratur på BA-programmet i språk og
litteratur videreføres.

Forslag til vedtak:
Teologi
Fakultetsstyret viser til vedtak i sak FS- 2/2016 der studieretningen i teologi ble anbefalt videreført.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Fakultetsstyret fattet enstemmig følgende tilføyelse til de enkelte vedtakene i saken:
Styret ved HSL-fakultetet mener det er uheldig at vidtrekkende endringer i studietilbudet ved UiT
planlegges uten at det settes av tid til å drøfte grundig UiTs samfunnsforpliktelser og institusjonens
ambisjoner om å være et breddeuniversitet. Styret ber om at fremtidig arbeid med studieporteføljen
blir lagt opp på en måte som gjør det mulig å ha forsvarlige prosesser i fagmiljøene, og som ikke
skaper unødvendig usikkerhet omkring fremtiden til sentrale humanistiske fag.

SAK FS-35/2016 AVVIKLING AV INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MED
FLYTTING AV FAGMILJØ OG ANSATTE TIL ISS OG IHR (Arkivref. 2016/5764)
Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge frem forslag til avvikling av IAS som
organisatorisk enhet ved HSL-fakultetet med virkning fra 1.1.2017.

2. Ved oppløsning av IAS anbefaler fakultetsstyret at ansatte i arkeologi innplasseres ved dagens Institutt
for historie og religionsvitenskap.
3. Ved oppløsning av IAS anbefaler fakultetsstyret at ansatte i sosialantropologi og studiekonsulenter med
oppgaver knyttet til programmene innplasseres ved dagens Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging.
4. Studieprogram og studenter i arkeologi og sosialantropologi (inkl. VKS) overføres til henholdsvis
IHR og IAS.
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5. Dekanen gis fullmakt til å utrede og fastsette endelig sammensetning av administrasjonen på de to
utvidede instituttene.
6. Samlokaliseringer utredes med sikte på endring fra 1.8.2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør
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Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Arkivref.:2016/1536 JFO001
Dato: 06.12.2016

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Møteleder/referent:

Ingvild Gilhus/Sonni Olsen

Møtedato:

6. desember 2016, kl. 09.00 – 11.30

Til stede:

Fakultetsstyret:
Ingvild Sælid Gilhus (styreleder), Hilde Sollid, Hallvard Tjelmeland, Anniken
Førde, Kjell Arne Røvik, Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Trude Steingård,
Morten Simonsen-Sagerup, Christine Marie Antonsen Sagemoen, Nicolai
Fredrik Weinstock
Fra dekanatet og fakultetsadministrasjonen:
Dekan Sonni Olsen, prodekan Cathrine Theodorsen, prodekan Turid
Moldenæs, prodekan Marie-Theres Federhofer, fakultetsdirektør Jørgen
Fossland og ass. fakultetsdirektør Frode Larsen

Forfall:

Bente Larssen, Christine Marie A. Sagemoen

Det kom ikke merknader til innkallingen.
Ordinære saker
OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER
Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.

SAK FS-36/2016 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2016/1536)
Det kom ikke merknader eller innspill til referater og meldinger.

SAK FS-37/2016 NY STYRELEDER/EKSTERN REPRESENTANT TIL STYRET VED CPS
(Arkivref. 2016/9492)
Forslag til vedtak:
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Arne Strand, Chr. Michelsen institutt (CMI), oppnevnes som styreleder og ekstern representant til styret
ved Senter for fredsstudier (CPS) for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK FS-38/2016 OPPFØLGING AV TILTAK ETTER EKSTERN EVALUERING AV MASTER´s IN
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION (Arkivref. 2016/8854)
Forslag til vedtak:
1. Styret tar orienteringen om gjennomførte og planlagte tiltak til etterretning.
2. Fagmiljøet bes arbeide videre med utvikling av studieplanen, spesifisering av sensorveiledninger,
utbedring av nettsider og styrke samarbeidet med Writing Center, slik det blir beskrevet for å
imøtekomme anbefalinger fra den eksterne evalueringskomitéen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse:
3. Fakultetsstyret ber om å få en kort rapport om progresjonen i arbeidet innen 1. juni 2017

SAK FS-39/2016 OPPFØLGING AV TILTAK ETTER EKSTERN
BACHELORGRADSPROGRAM I STATSVITENSKAP (Arkivref. 2016/8882)

EVALUERING

AV

Forslag til vedtak:
1. Styret vurderer gjennomførte og planlagte tiltak som gjennomtenkte og positive.
2. Fagmiljøet bes arbeide videre med gjennomgang av hele emneporteføljen og overordna profilering,
nettsider og faglig-sosiale tiltak slik det blir beskrevet for å imøtekomme anbefalinger fra den
eksterne evalueringskomitéen. Dekan følger opp gjennomgangen av hele emneporteføljen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser.
3. Fakultetsstyret ber om å få en kort rapport om progresjonen i arbeidet innen 1. juni 2017 med
oppdaterte tall og analyser av frafall.
4. Fakultetsledelsen bes om å vurdere endringer i mandatet til de eksterne evalueringskomiteene
SAK FS-40/2016 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017 (Arkivref. 2016/7454)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling av foreløpig stipulert ramme for
2017 på 381,059 mill. kr slik det framgår av saksframlegget og vedlegg 1 og 2.
Sats for annuumsmidler for rekrutteringsstillinger økes til 25 000 per år for stillinger med
opphold ved campus Tromsø, og kr 30 000 for stillinger med opphold utenfor campus Tromsø
(Alta og Kirkenes).

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side99

2

Fakultetsstyret ber om at det blir lagt fram sak om disponering av forskningsfond,
utdanningsfond og andre avsetninger/strategiske midler sammen med årsplanen for 2017.
Fakultetsstyret ber om at bruken av midler satt av til forskningsfondet og utdanningsfondet blir
evaluert i løpet av 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Basert på saksopplysninger ble det gjengitte totalbeløpet i rammen (pkt. 1) korrigert til 382,598 mill.
kroner.

EVENTUELT
Under eventuelt fastsatte fakultetsstyret følgende møtedatoer for 2017:
Onsdag 1. februar
Torsdag 16.mars
Torsdag 4.mai
Torsdag 8. Juni
MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN (Se vedlagte PP- presentasjon)

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør
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Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi
Arkivref.:2016/168 MJE000
Dato: 04.11.2016

MØTEREFERAT
Utvalg/Møte i:
Møteleder/referent:
Møtedato:
Til stede:

Forfall:
Fra adm.:

Fakultetsstyret ved BFE-fak
Hans Olav Karde/ Christian Hanssen
24.11.2016
Hans Olav Karde
Camilla Røsjø
Rolf Anker Ims
Terje Vassdal
Margrethe Esaiassen
Anja Striberny
Frank Lindrupsen
Oda Klingenberg
Kristian Johansen

Edel O. Elvevoll
Terje Aspen
Christian Hanssen

Møtet startet kl. 1035.

FS BFE 33-16

2016/168
REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTET 21.
SEPTEMBER 2016

Vedtak:
Referatet godkjennes

FS BFE 34-16

2016/849
STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE, OPPTAKSRAMMER OG
ADGANGSREGULERING

Behandling:
Administrasjonen orienterte om at BFE har mottatt 2 millioner i SAKS-midler til delfinansiering av
master i økonomi og administrasjon.
I tabellen til vedtakets punkt 6 er bachelor i bioteknologi oppført med 20 plasser i henhold til FS
BFE 28-17. Det riktige skal være 15 plasser.
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Vedtak:
BFEs fakultetsstyre godkjenner følgende endringer i forslag til portefølje:
1. Det tas ikke opp studenter til HHT i Tromsø sitt mastergradsprogram i Business Creation and
Entrepreneurship i 2017. HHT kommer tilbake med forslag til videreføring eller revisjon av programmet
før sommeren 2017.
2. Årsenhet Ledelse og styring i helsesektoren ved HHT i Harstad lyses ikke ut for opptak i 2017.
3. Årsenhet i ‘Advanced Marketing’ ved HHT i Harstad lyses ikke ut for opptak i 2017.
4. Opptaksramme for bachelorgradsprogrammet i ‘Fiskeri- og havbruksvitenskap’ ved NFH settes til 45
plasser ved opptak i 2017.
5. Opptaksramme for bachelorgradsprogrammet i ‘Bioteknologi’ ved NFH beholdes på 15 plasser ved
opptak i 2017.
6. Fakultetsstyret tar til etterretning innstillingen fra Strategisk utdanningsutvalg og vedtak i UiT sitt styre,
om å legge ned AMBs bachelorgradsprogram i ‘Miljøledelse og forurensingsbiologi’. AMB følger opp
studentene som allerede er tatt opp på programmet, slik at disse får fullført sitt primære utdanningsønske
på en kvalitetssikret måte.
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Derved blir programporteføljen som følger (endringene framgår for oversiktens del av fotnotene):

Godkjent på sirkulasjon 28. oktober 2016

FS BFE 35-16

2016/6339
SAK

BUDSJETTFORDELING BFE FOR 2017 – FORBEREDENDE

Behandling:
Fakultetsstyret ba om at man fokuserer på kjerneoppgavene innen forskning og utdanning ved forslag til nye
stillinger. Fakultetet bør ha fokus på å sikre ettervekst på ulike fagområder.
Det ble lagt frem en presisering av forslaget fra AMB om en stilling innen kronobiologi. I saksfremlegget kan
det synes som om stillingen er foreslått videreført ved fagmiljøet i dyrefysiologi, mens det riktige skal være at
den foreslås innrettet mot plantefysiologi.
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Vedtak:
1. Følgende stillinger vedtas opprettet:
Enhet/avd.
Stilling
AMB
AMB

AMB
AMB

AMB

AMB

NFH
NFH

NFH
NFH
NFH

NFH

NFH
NFH
NFH
NFH

NFH

Prof./førsteam. i
marin botanikk
Stilling i
plantebiologi/
kronobiologi
Avdelingsingeniør
Førstestilling i
statistisk
økologi/modellering
II-stilling i arktisk
systemøkologi
(Augusti)
II-stilling i arktisk
systemøkologi
(Duarte)
Førstestilling i
immunologi
Førstestilling i
fiskebiologi
(havbrukssatsing)
Førstestilling i
statsvitenskap/juss
Førstestilling i
sjømatsmarkedsføring
Førstestilling i
samfunnsvitenskapelig
ressursforvaltning
Førstestilling
mikrobiologi/
fiskerikjemi
Innstegsstilling i
genetikk
II-stilling i
fiskeribiologi (Aglen)
II-stilling i kjemi for
fiskerifag (Stormo)
II-stilling i marin
ressursforvaltning
(Bavinc)
II-stilling i
bioteknologi/marin
bioteknologi
(Lødemel)

Årsverk

Fin.
A

Virkning
2017
0

Virkning
årsbasis
0

1
1

E/A

0

0

1
1

A
N

0
270

0
722

0,1

E

66

0

0,1

E

66

0

1

A

0

0

1

A

0

0

1

A

270

0

1

A

270

0

1

A

270

0

0,5

E

323

0

1

N

0

683

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0
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NFH
NFH
NFH
NFH
NFH
NFH

NFH
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Tromsø
HHT Alta
HHT Alta
HHT Alta
HHT Alta

HHT Alta
HHT Alta
HHT Alta
HHT
Harstad
HHT
Harstad
HHT Narvik

II-stilling i fiskevelferd
II-stilling i genetikk
II-stilling i
fiskepatologi
II-stilling i
mikrobiologi
Ingeniør innen marin
bioprospektering
Ingeniør innen
mikroalger
(havbrukssatsing)
Overingeniør innen
bioinformatikk
Stilling i
bedriftsøkonomi nr. 1
Stilling i
bedriftsøkonomi nr. 2
Engasjement DT-lab
Innleie BCE
Stilling i økonomi og
matematikk
II-stilling master i
øk.adm.
II-stilling regnskap nr.
1
II-stilling regnskap nr.
2
Stilling i
samfunnsøkonomi
Stilling i organisasjon
og ledelse
Stilling i
bedriftsøkonomi
Stilling i
bedriftsøkonomisk
analyse
Stilling i regnskap
Stilling i
prosjektledelse
II-stilling i
bedriftsøkonomi
II-stilling bachelor
øk.adm.
II-stilling BIB

0,2
0,2
0,2

E
E
E

126
126
126

0
0
0

0,2

E

126

0

1

N

243

536

1

N

243

536

1

E

272

0

1

A

0

0

1

A

270

0

1
0,5
1

E
E
N

778
361
270

0
0
722

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

1

A

0

0

1

A

0

0

1

A

0

0

1

A

0

0

1
1

A
A

0
0

0
0

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

0,2

E

0

0

II-stilling i logistikk

0,2

E

0

0
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HHT Narvik

Adm.
Adm.

Stilling i metode
(matematikk og
statistikk)
Konsulent/f.kons.
studieadministrasjon
Førstekonsulent/
rådgiver formidling

1

A

0

0

0,5

E

0

0

1

E

321

0

4 797

3 199

Sum
28,7
Finansieringstype: E=engasjement/vikariat, N=ny, A=avgang

2. Administrasjonen kommer tilbake med sak om budsjettfordeling for 2017 til neste styremøte.

FS BFE 36-16

2016/9238
REVIDERING AV BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN
FOR BFE – INNLEDENDE SAK

Behandling:
Administrasjonen bes spille inn at budsjettfordelingsmodellen bør ta hensyn til lokalisering på flere campus til
høring om universitetets modell. Uklar organisering mellom linje og campus, samt mellom enheter, er resultat
av valg som er gjort sentralt.

BFEs modell bør ta hensyn til hva som setter ansatte i stand til å løse primæraktivitetene på best mulig måte.

Vedtak:
Administrasjonen bes gjennomgå budsjettfordelingsmodellen og komme tilbake med forslag til endringer i
modellen til neste møte.

FS BFE 37-16

2016/2283

ÅRSPLAN 2017 – FORSLAG TIL TILTAK OG SATSING

Behandling:
Det er mulig at årsplanen bør skille mellom saker som er av overordnet betydning, og mindre,
kvalitetshevende tiltak.
Forskningsveilederkurs er oppført med smilefjes i tilsendt oversikt, men er i tidligere saker meldt inn som
ikke gjennomført.
Incentiver til faglig ansatte gjelder i denne sammenheng andre forhold enn lønn.
Kontinuasjonseksamen legges fortrinnsvis til før studiestart på høsten.
Ad punkt om styrking av samarbeid med videregående skoler: Ungt entreprenørskap inviteres til det
kommende innovasjonsseminaret.
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FoU-termin: Det kan tenkes at de som har vist ekstraordinær undervisningsinnsats er de som trenger termin
mest. Administrasjonen ser på hvordan dette kan ivaretas, og at det ses i sammenheng med målet om å heve
verdien av undervisning. Instituttlederne bør ha en viss mulighet til å utøve skjønn.

Vedtak:
Styret ber om at innspillene som kom frem under møtet innarbeides i utkastet til årsplan som legges frem til
styret for endelig vedtak i første møte i 2017.

FS BFE 38-16

2016/9347

MØTEPLAN 2017

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyremøter for 2017 avholdes følgende datoer:
̶

tirsdag 31. januar
tirsdag 4. april
torsdag 1. juni
torsdag 31. august
torsdag 12. oktober
tirsdag 28. november
̶
̶
̶
̶
̶

Alle møtene avholdes kl. 0830-1200 i styrerommet (A-124) i NFH-bygget.

Vedtak:
Fakultetsstyremøter for 2017 avholdes følgende datoer:
̶

torsdag 2. februar
mandag 3. april
torsdag 1. juni
torsdag 31. august
onsdag 11. oktober
tirsdag 28. november
̶
̶
̶
̶
̶

Alle møtene avholdes kl. 0830-1200 i styrerommet (A-124) i NFH-bygget.

FS BFE 39-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2016/168

ORIENTERINGSSAKER

Budsjettoppfølging per oktober 2016
Studenttall etter gjennomført semesterstart høsten 2016
Framprisen til BFE-forsker – Stipendiat Achim Randelhoff
Fartøystrategi – møte med Kunnskapsdepartementet (muntlig)
Organisering av UiT – Mandat for nye arbeidsgrupper
Forslag til vedtak UiT vedrørende studieprogramporteføljen (muntlig)
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Ad. orienteringssak 1: Styret ber administrasjonen utarbeide oversikt over bundne og ubundne avsetninger til
neste dialogmøte med universitetsledelsen.

FS BFE 40-16






2016/168

REFERATSAKER

Referat fra sirkulasjonssaker september 2016 i Tilsettingsrådet ved BFE-fak.
Referat fra sirkulasjonssaker og møte 22. september 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
Referat fra sirkulasjonssaker og møte 20. oktober 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
Referat fra sirkulasjonsaker november 2016 i Tilsettingsutvalget ved BFE-fak.
Referat fra møte 25. oktober 2016 i Forskningsutvalget ved BFE-fak.

Møtet ble avsluttet kl. 1230.

Christian Hansen
assisterende fakultetsdirektør (ref.)
–
christian.hansen@uit.no
77 64 69 63
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2017/675/SAN002
Dato: 25.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
2/17

Gjennomstrømming i ph.d.-studiet
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til tiltakene som foreslås i rapporten og ber universitetsdirektøren
følge opp implementeringen av disse.

Begrunnelse:
Ph.d.-studiet er normert til å være et treårig fulltids studium. Studiet omfatter 180 studiepoeng,
hvorav 30 poeng utgjør opplæringsdelen (obligatoriske, fagspesifikke og/eller selvvalgte emner
og kurs) og 150 poeng utgjøres av doktorgradsavhandlingen. Per oktober 2016 var det 777 ph.d.studenter ved UiT, og i snitt starter årlig 130-140 nye studenter på studiet. Størsteparten av ph.d.studentene er stipendiater som enten er finansiert av UiT via Statsbudsjettet eller finansiert via
eksterne finansieringskilder. De statsfinansierte stipendiatene tilsettes i en fireårig
stipendiatstilling med 25 % pliktarbeid, hvilket vil si at det er tre år full tid satt av til ph.d.-studiet
i løpet av tilsettingsperioden.
Kunnskapsdepartementet (KD) innførte i 2011 en ny parameter for å måle gjennomstrømmingen i
ph.d.-studiet. I den nye parameteren måles gjennomstrømmingen som andelen studenter fullført
innen seks år etter start. Tidligere ble netto og brutto gjennomføringstid benyttet som mål for hvor
lang tid hver enkelt ph.d.-studiet brukte på studiet.
UiT Norges arktiske universitets resultater for gjennomstrømming på ph.d.-studiet har variert mye
siden KDs nye parameter ble innført i 2011. I 2011 og 2012 var UiT på topp nasjonalt og hadde et
bedre snitt enn gjennomsnittet for UH-sektoren. Dessverre falt andelen som fullførte innen seks år
fra 68,5 % i 2012 til 51,8 % i 2013. Resultatet ble enda dårligere i 2014. I 2015 fullførte 61,5 %
av ph.d.-studentene innen seks år. Uoffisielt resultat1 for 2016 er at 63,3% av de som startet på
ph.d.-studiet i 2010 fullførte innen utgangen av 2016. Analyser av studentkullene har ikke gitt
svar på hvorfor den store nedgangen kom i 2013. Uvanlig mange startet på studiet i 2007, og en
forholdsvis stor andel av disse avsluttet studiet uten å fullføre (vedlegg 1). Den dårlige
studiegjennomføringen for dette kullet kan kanskje henge sammen med dårligere inntakskvalitet
på studentene enn øvrige år.
De dårlige resultatene medførte at universitetsledelsen har satt i verk ulike prosjekter for å
identifisere tiltak som kan øke gjennomstrømmingen. Forskningsstrategisk utvalg nedsatte våren
1

Rapporteres til DBH 15. februar.
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2015 en fokusgruppe som fikk i oppdrag å «… foreslå hvordan regelverk, rutiner og kultur innen
ph.d.-forvaltning kan videreutvikles slik at gjennomføringstiden til UiTs ph.d.-studenter
reduseres». Fokusgruppen leverte sin rapport i april 2016. Her ble det foreslått ulike tiltak på flere
nivå ved UiT. Rapporten fra fokusgruppen er vedlegg 2 i denne saken.
I forbindelse med styresak om fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2017 (S 17-16)
som ble behandlet i styremøte 10. mars 2016, kommenterte universitetsstyret den lave andelen
som gjennomfører ph.d.-studiet på seks år. Styret ga da følgende bestilling til
universitetsdirektøren: «Styret ber om at det legges fram en sak om gjennomføring i
doktorgradsutdanning, og forslag til tiltak som skal styrke denne utdanningen ved UiT».
Universitetsdirektøren satte da i gang en detaljert analyse som sammen med rapporten til
fokusgruppen, ville gi en god oversikt for å kunne iverksette de rette tiltakene for å få flere ph.d.studenter til å fullføre på kortere tid. Rapporten som presenteres i denne saken er
universitetsdirektørens svar på bestillingen fra styret. Styret finner rapporten som vedlegg 1.
Hovedfunnene i rapporten er at:
 UiT sine ph.d.-studenter bruker lengre tid på studiet enn ved de øvrige
breddeuniversitetene
 Studentene ved HSL-fak bruker lengst tid på studiet
 Studentene ved BFE-fak bruker kortest tid på studiet
 NT-fak har den yngste studentpopulasjonen
 De som disputerer innen seks år er i gjennomsnitt to til tre yngre ved start enn de som
bruker lengre tid eller slutter på studiet
 Det er lite forskjell mellom menn og kvinners alder ved start for de som disputerer innen
seks år, men variasjon mellom fakultetene
 Menn fullfører studiet tidligere enn kvinner, og størst forskjell er det fire til seks år etter
start
 Det er ingen forskjell i fullføringsgrad mellom norske og utenlandske studenter fire år
etter start, men deretter er det høyere andel utenlandske studenter som fullfører enn
norske
 Eksternt finansierte studenter disputerer tidligere enn UiT-finansierte studenter
På bakgrunn av funnene i rapporten foreslås følgende tiltak for å bedre gjennomstrømmingen i
ph.d.-studiet:








Ledige stipendiatstillinger skal lyses ut både nasjonalt og internasjonalt, og ha brede krav
til søkers kvalifikasjoner.
Prosjekter:
o Ledige stipendiatstillinger skal lyses ut i prosjekter som er nesten ferdig definert
o Det skal være sannsynlig at prosjektene kan gjennomføres på normert tid.
o Prosjektene skal ha en ambisjon om å fremskaffe ny kunnskap som er publiserbar
i tellende vitenskapelige kanaler.
o Veilederne skal ha et sterkt eierskap til tematikken i prosjektet som sådan.
Innen 2020 skal alle veiledere ved UiT ha gjennomgått veilederopplæring, og minimum
hvert tiende år skal veiledere gjennomgå oppdateringskurs.
Medarbeidersamtale bør benyttes som et viktig instrument også overfor stipendiater.
Studenter som er i permisjon skal følges opp både under og etter permisjon
Obligatorisk midtveisevaluering innføres. Midtveisevalueringen må kunne tilpasses den
enkelte enhets virksomhet.
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Enhetene skal sørge for at ph.d.-studentene ivaretas særskilt ved oppstart, integreres i
fagmiljø og følges tett opp underveis i studiet.
Beste praksis formidles på tvers av fakulteter, ph.d.-program og fagmiljø.
Gjennomstrømming i ph.d.-studiet skal innføres som ny faktor i UiTs nøkkelfordeling av
stipendiatstillinger. Enhetene skal prioritere fagmiljø der ph.d.-studentene fullfører innen
seks år.

Rapporten ble diskutert i Forskningsstrategisk utvalg 16. desember 2016. Utvalget ga sin
tilslutning til de tiltakene som foreslås i rapporten. Den ble forelagt fakultetsdirektørmøtet 24.
januar 2017, og dekanene har fått anledning til å gi skriftlige innspill.
Universitetsdirektørens vurdering
UiTs resultater for gjennomføringstid på ph.d.-studiet de senere år har vært dårligst blant
breddeuniversitetene. KDs mål er at 75 % av ph.d.-studentene skal fullføre studiet innen seks år,
og nasjonalt var det i 2015 bare Universitetet i Bergen som oppfylte dette kravet. De offisielle
resultatene for 2016 er ikke klare før etter 15. februar. Uoffisielle tall viser imidlertid en gledelig
bedring for UiT. Likevel er andelen som fullfører innen seks år fortsatt urovekkende lav. Det er
derfor svært viktig å identifisere de riktige tiltakene som kan bedre studiegjennomføringen på
doktorgradsstudiet de kommende årene.
De tiltakene som foreslås i universitetsdirektørens rapport sammenfaller til en viss grad med tiltak
i rapporten fra fokusgruppen (april 2016). Universitetsdirektøren håper at tiltakene vil gi bedre
resultater på sikt. Noen av tiltakene vil indirekte medføre økte kostnader til ph.d.-studiet. Blant
annet foreslås det at alle veiledere skal ha gjennomgått veilederopplæring innen 2020, og at
veilederne skal gjennomgå oppdateringskurs. For å gjennomføre dette tiltaket må både kapasiteten
økes på det eksisterende kurstilbudet for veilederne og det må etableres oppdateringskurs. Dette
betyr økte kostnader for UiT, og vil bli fulgt opp i budsjettet for 2018. Dersom midtveisevaluering
gjøres obligatorisk vil også dette kunne medføre økte utgifter. Innretningen av
midtveisevalueringen og dekning av eventuelle kostnader knyttet til ordningen vil være et
fakultetsansvar.

Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Pål Vegar Storeheier
forskningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Sølvi Brendeford Anderssen
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RAPPORT OM GJENNOMSTRØMMING I PH.D. –STUDIET VED UIT NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET
Innledning

Som et ledd i å måle gjennomstrømmingen i ph.d.-studiet lanserte Kunnskapsdepartementet
(KD) i 2012 en ny parameter for å måle tiden studentene bruker på ph.d.-studiet. I stedet for
brutto- og netto gjennomføringstid ble andelen som disputerer seks år etter start ny
måleparameter. Fordelen med å skille mellom brutto- og netto tid er at man da måler den
reelle tiden studentene bruker på å gjennomføre studiet. Da ser man bort fra de ulike
permisjonene studentene har fra studiet, både lovpålagte og andre. I Database for statistikk om
høgre utdanning (DBH) synliggjøres fortsatt brutto og nette gjennomføringstid på ph.d.studiet. Ulempen er imidlertid at dette kun benyttes for universitetets egenfinansierte ph.d.studenter, og da ekskluderes alle eksternt finansierte. Dermed gir dette ikke et helhetlig bilde
av studentenes tidsbruk. For å få korrekte data er man i tillegg avhengig av at alle permisjoner
blir riktig registrert i Felles studentsystem (FS), som er det offisielle studieadministrative
verktøyet som benyttes for alle studenter uansett studienivå.
UiT Norges arktiske universitet (UiT) rapporterer årlig til DBH data om de studentene som
disputerer. Dette omfatter startdato, finansiering, veiledere, fakultetstilhørighet, nasjonalitet,
kjønn, innleveringsdato og disputasdato. Brutto og netto gjennomføringstid framkommer også
i denne rapporten. Ut fra dette publiserer DBH på sine nettsider de ulike parameterne,
deriblant data om andelen som disputerer seks år etter start. DBH har publisert slike data fra
og med 2011, det vil si fra det kullet ph.d.-studenter som startet i 2005. I 2011 og 2012 lå
UiTs resultat over gjennomsnittet for de norske universitetene, mens i 2013 og 2014 ble det
en markant nedgang i andelen som fullførte innen seks år. Andelen bedret seg noe i 2015,
men fortsatt er andelen som fullfører innen seks år for lav i forhold til de andre
breddeuniversitetene.
For å kunne iverksette konkrete tiltak for å bedre gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet har
UiT-ledelsen igangsatt ulike prosesser. De administrative rutinene er blitt gjennomgått på
fakultetene for å finne tidstyver, og dette arbeidet pågår fortsatt. Forskningsstrategisk utvalg
nedsatte våren 2015 en fokusgruppe som skulle foreslå tiltak. Fokusgruppen leverte sin
rapport i april 2016. I forbindelse med styresak om refordeling av stipendiat- og
postdoktorstillinger for 2017 (S 17-16, behandlet i universitetsstyrets møte 10. mars 2016)
kommenterte styret den lave andelen som gjennomfører ph.d.-studiet på seks år. På denne
bakgrunn ble følgende bestilt fra styret: «Styret ber om at det legges fram en sak om
gjennomføring i doktorgradsutdanning, og forslag til tiltak som skal styrke denne utdanningen
ved UiT». Denne rapporten er universitetsdirektørens svar på styrets bestilling.
Om rapporten
Denne rapporten omfatter data for alle studenter som startet på ph.d.-studiet ved UiT fra 1.
januar 2005 til og med 31. desember 2012. 2012-kullet er det siste kullet der man kan
forvente at en større andel av kullet har fullført. Det er også innhentet data for de som startet i
2013, 2014 og 2015, men disse er i liten grad tatt med i analysene. Alle data er hentet fra FS
30. juni 2016. Disputasdataene for 2016 er imidlertid oppdaterte i januar 2017.
Studentene i hvert kull er fordelt på de fem fakultetene som har ph.d.-program. IVT-fak i
Narvik har også et eget ph.d.-program, men siden ingen hittil har disputert på dette
1
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programmet er de ikke inkludert her. Studentene er inndelt i kjønn, norsk – utenlandsk
statsborgerskap og om de er UiT-finansiert eller eksternt finansiert. Dette er gjort både for
hele studentpopulasjonen samlet ved UiT og for hvert enkelt fakultet. Universitetsdirektøren
ønsker å avdekke om disse konkrete parameterne kan være med på å forklare den lave
gjennomføringsgraden i ph.d.-studiet ved UiT. Har kjønn, nasjonalitet og finansieringskilde
betydning for hvorvidt studentene klarer å fullføre innen rimelig tid?
Resultatene som presenteres her skiller seg noe ut fra tidligere publiserte tall. Dette skyldes at
tidligere har dataene i FS ikke tatt hensyn til fakultetsstrukturen som UiT har hatt siden
fusjonen med Høgskolen i Tromsø i 2009. Nå har imidlertid UiT sitt organisasjonskart blitt
oppdatert i FS, slik at de resultatene som presenteres i denne rapporten relateres til den
organisering UiT har per november 2016. Resultatene for andel fullført innen seks år avviker
litt fra DBH-tallene, siden en opprydding i FS har medført at tidligere feilrapporterte data er
blitt korrigert. I noen tabeller og figurer er tallene for Jurfak utelatt. Dette skyldes at bare et
lite antall studenter starter årlig ved Jurfak, varierende fra 1 til 6 personer. Når resultatene
presenteres som andeler av utgangspunktet kan dette spores tilbake til enkeltpersoner, og det
er verken ønskelig eller hensiktsmessig.
Om ph.d.-studiet
Ph.d.-studiet er normert til å være et treårig studium. Studiet er 3. syklus i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket, der bachelorstudiet er 1. syklus og masterstudiet er 2. syklus.
Ph.d.-studiet omfatter 180 studiepoeng, hvorav 30 poeng utgjør opplæringsdelen
(obligatoriske, fagspesifikke og/eller selvvalgte emner og kurs) og 150 poeng utgjøres av
doktorgradsavhandlingen. Per oktober 2016 er det 777 ph.d.-studenter ved UiT. I snitt starter
130-140 nye studenter på ph.d.-studiet hvert år, noe som tydelig viser at flere av de 777 har
holdt på lenger enn de normerte tre årene i studiet. Størsteparten av ph.d.-studentene er
stipendiater som enten er finansiert av UiT via Statsbudsjettet eller finansiert via eksterne
finansieringskilder. De statsfinansierte stipendiatene tilsettes i en fireårig stipendiatstilling
med 25 % pliktarbeid, hvilket vil si at det er tre år full tid satt av til ph.d.-studiet i løpet av
tilsettingsperioden. Erfaringene viser imidlertid at det er de færreste som klarer å fullføre før
tilsettingsperioden utløper. Noen er så heldige å få forlenget finansieringen i noen måneder,
men flesteparten går over i andre stillinger etter at finansieringen er slutt. Det vil igjen si at
det blir mindre tid til å arbeide med avhandlingen og at det tar lengre tid å bli ferdig med
studiet enn det studentene forventet ved studiestart.
Om gjennomstrømming i ph.d.-studiet

Av alle som starter på studiene er det alltid noen som av ulike årsaker velger å si opp
stipendiatstillingen og avslutte studiet før de er ferdige. Dette registreres i FS, og er en del av
de målbare dataene for gjennomstrømming i ph.d.-studiet. Andelen som avslutter før disputas
varierer fra år til år. De aller fleste velger å beholde studieretten på ph.d.-studiet etter at de
ikke lenger har studiet som fulltidsbeskjeftigelse. I følge Forskrift for graden ph.d. ved UiT
Norges arktiske universitet gis studentene studierett i en periode som tilsvarer to års effektiv
studietid ut over normal studieprogresjon, det vil si studierett i seks år. Administrasjonen gir
studentene skriftlig varsel senest ett år før studieretten utgår. De som fortsatt anser seg som
aktive studenter får normalt studieretten forlenget, mens de som ikke melder fra til
administrasjonen eller oppgir at de ikke lenger er aktive, får avsluttet studieretten.

2
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I tabellen under er lagt inn andelen som har sluttet studiet før avlagt grad og andelen som
fortsatt anser seg som aktive studenter. Vi ser at det spesielt er en høy andel ved HSL-fak som
fortsatt anser seg som aktive studenter, til tross for at det er mange år siden de begynte.
Tilsvarende andel er betydelig lavere for de andre fakultetene.

Tabell 1 Oversikt over andelen studenter (%) som har sluttet og over de som fortsatt er
aktive (startår 2005-2012)
2005 –
sluttet
- aktive
2006 –
sluttet
- aktive
2007 sluttet
- aktive
2008 sluttet
- aktive
2009 –
sluttet
- aktive
2010 –
sluttet
- aktive
2011 –
sluttet
- aktive
2012 –
sluttet
- aktive
Kilde: FS

UiT
12,6

Helsefak
2,0

NT-fak
9,5

HSL-fak
20,7

BFE-fak
21,9

Jurfak
50,0

2,2
13,2

0
7,4

0
9,1

6,9
14,8

3,1
23,3

0
23,3

7,0
23,6

5,6
21,5

0
16,7

14,8
23,8

6,7
28,6

6,7
50,0

11,5
13,4

6,2
16,1

12,5
7,7

26,2
15,8

3,6
9,5

0
0

25,4
9,6

14,3
10,4

26,9
12,5

52,6
4,8

4,8
7,7

0
20,0

25,2
6,0

22,4
1,7

18,8
6,5

57,1
5,6

11,5
20,0

20,0
0

36,8
9,0

37,3
14,1

35,5
4,5

50,0
7,4

20,0
0

60,0
0

53,4
5,2

54,7
8,8

31,8
0

81,5
0

31,2
0

33,3
0

71,6

69,1

75,0

95,7

52,4

100,0

Avlagte doktorgrader
Årlig gjennomføres mellom 1300 og 1400 disputaser ved de norske universitetene. Antallet
økte i årene fram til 2013, men med en nedgang i 2014 og 2015. Tabell 2 viser under hvordan
disputasene er fordelt ved alle universitetene. UiT hadde et historisk toppår i 2013 da hele 123
studenter disputerte, men antallet disputaser falt i 2014 og 2015. UiTs andel av disputasene
nasjonalt ble også redusert i samme periode, fra 9,1 % i 2011 til 7,5 % i 2015.
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Tabell 2 Oversikt over antallet avlagte disputaser ved de norske universitetene i
perioden 2011-2015
Institusjon
Nord
universitet
NMBU
NTNU
UMB
UiA
UiB
UiN
UiO
UiS
UiT
Sum
Kilde: DBH

2011
-

2012
-

-

-

335
72
11
254
8
425
28
114
1247

374
65
18
251
15
511
32
110
1376

2013
371
71
18
265
19
524
34
123
1425

2014
-

2015
-

93
367

94
342
-

-

27
216
20
519
26
101
1369

20
246
13
484
40
101
1340

Tabell 3 under viser antallet disputaser som ble avholdt ved fakultetene i perioden 2011-2015.
Antallet varierer over tid, slik antallet som starter på studiet varierer hvert år.

Tabell 3 Oversikt over avlagte disputaser ved fakultetene i perioden 2011-2015
Fakultet
Helsefak
Jurfak
BFE-fak
HSL-fak
NT-fak
Sum
Kilde: DBH

2011
54
1
22
20
17
114

2012
51
1
20
24
14
110

2013
57
3
21
23
19
123

2014
39
4
22
14
22
101

2015
47
4
16
16
18
101

Totalbildet
I årene 2005 til og med 2012 startet til sammen 1106 studenter på ph.d.-studiet ved UiT. Av
disse var 613 kvinner og 493 menn, tilsvarende en andel på henholdsvis 55,4 % og 44,6 %.
Av disse hadde 700 studenter disputert innen utgangen av 2016, hvorav 379 kvinner og 321
menn. Dette tilsvarer at 61,8 % av kvinnene og 65,1 % av mennene har disputert.
Den største andelen studenter startet ved Helsefak (485 personer, tilsvarende 43,9 % av
studentpopulasjonen). Nest flest startet ved HSL-fak, der 225 studenter begynte i løpet av
perioden. Ved BFE-fak startet 194 studenter, ved NT-fak 171 studenter og 30 ved Jurfak.
Tabell 4 viser at ved BFE-fak har 74,7 % av de som startet i perioden 2005-2012 disputert,
mens andelen er betydelig lavere ved HSL-fak, der kun 46,2 % hadde fullført studiet innen
utgangen av 2016.
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Tabell 4 Oversikt over totalt antall studenter som startet på ph.d.-studiet i årene 20052012 og andelen disputerte av disse
Fakultet

Antall startet
(2005-2012)

Helsefak
NT-fak
HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
Sum

485
171
225
194
30
1106

Antall disputert
(per 31. desember
2016)
316
118
104
145
17
700

Andel disputert
(%)
65,2
69,0
46,2
74,7
56,7
63,3

Siden KD har valgt at gjennomstrømmingen i ph.d.-studiet skal måles ut fra andelen
uteksaminerte studenter som er tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere, er det denne
som må tas hensyn til også ved UiT. I tabell 5 under presenteres resultatene for alle de norske
universitetene i årene 2011-2015. UiT er over snittet for universitetene i 2011 og 2012, men
hadde en dramatisk nedgang i 2013 og 2014. Heldigvis er resultatet noe bedre for 2015, men
likevel langt dårligere enn for de andre breddeuniversitetene. KDs mål er at 75 % av alle
studentene skal avlegge graden innen seks år. Hittil er det bare UiB som oppfyller dette målet
i 2015. UiTs resultat for 2016 er litt bedre enn de tre foregående årene, med en økning fra
61,5 % fullførte innen seks år i 2015 til 63,3 % i 20161.

Tabell 5 Andel uteksaminerte ved de norske universitetene seks år etter start
År
2011 (start 2005)
2012 (start 2006)
2013 (start 2007)
2014 (start 2008)
2015 (start 2009)

NMBU/ NTNU
UMB
67,0
62,4
67,7
72,1
68,5
60,0
67,2
69,6
64,6

UiA UiB UiN UiO UiS

UiT

55,6
35,3
58,3
62,1
55,6

68,9
68,5
51,8
50,1
61,5

66,9
72,9
68,1
73,5
77,0

41,7
71,4
58,3
59,1
60,0

67,1
65,2
63,1
65,0
65,5

64,1
52,4
45,3
56,9
49,1

For å finne mulige årsaker til at UiTs ph.d.-studenter ikke har like høy gjennomføringsgrad
som de andre breddeuniversitetene, er det nødvendig å se på resultatene for fakultetene. Dette
er presentert i tabell 6, som viser stor variasjon mellom fakultetene. Helsefak og NT-fak sine
studenter viser svært høy gjennomføringsgrad for 2005 og 2006-kullet, med over 80 %
gjennomføring. Imidlertid faller gjennomføringsgraden dramatisk fra 2006. HSL-faks
resultater er særlig bekymringsfulle. I 2008-kullet fullførte færre enn 25 % av studentene
innen seks år, og det er også foruroligende at mindre enn 40 % av studentene fra 2007 og
2009-kullet fullførte innen seks år etter start. Også for 2006-kullet fullførte bare 51,9 % innen
seks år ved HSL-fak. Fakultetet har imidlertid en svært gledelig økning på hele 22
prosentpoeng fra 2009 til 2010-kullet. BFE-fak er det eneste fakultet som ikke viser en
dramatisk nedgang fra 2006-kullet til 2007 -kullet. I tillegg skiller dette fakultetet seg positivt
1

Uoffisielle tall.
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ut for 2008 og 2009-kullet med 77 % og 81 % gjennomføring innen seks år, hvilket er
betydelig høyere enn for de andre fakultetene. Resultatet for 2010-kullet viser at BFE-fak
fortsatt lykkes med å få studentene ferdig innen seks år etter start. Jurfaks resultater varierer
imidlertid svært mye fra år til år på grunn av det lave antallet studenter som inngår i
materialet.

Tabell 6 Andel uteksaminerte ved fakultetene seks år etter start
Startår
2005
2006
2007
2008
2009
2010***

UiT*
69,6
69,0
51,5
49,3
61,5
63,3

Helsefak
82,4
81,5
56,9
53,6
64,2
64,4

NT-fak
80,9
81,8
62,5
50,0
62,5
61,3

HSL-fak
44,8
51,9
38,1
23,7
33,3
55,6

BFE-fak
65,6
63,3
60,0
81,0
76,9
75,0

Jurfak
50,0
66,7
16,7
100,0**
60,0
40,0

*Avviker fra de offisielle DBH-tallene i tabell 5 fordi det er gjort opprydding i FS i etterkant, siden det
var unøyaktigheter i rapporteringen for kullene 2005-2008.
**Bare én person startet i 2008 ved Jurfak, og vedkommende fullførte innen seks år.
***Uoffisielle tall.

Andelen fullførte ved fakultetene fire og seks år etter start
Ph.d.-studiet er normert til å være et tre årig fulltidsstudium. De fleste ph.d.-studentene er
imidlertid tilsatt i stipendiatstilling med finansiering i fire år, hvorav ett år er pliktarbeid. Et
fåtall har en lengre tilsettingsperiode med 50 % av tiden til å arbeide med studiet. Siden
normert studietid er tre år, bør man kunne forvente at en betydelig andel av studentene
fullfører innen fire år etter start. Vi har derfor også valgt å se på andelen som fullfører innen
fire år, og anse dette som en indikator for framdriften i studiet.
Figur 1 gir en oversikt over andelen ph.d.-studenter som har fullført innen fire år. For UiT
totalt varierer andelen mellom 21,7 % og 37 %, og resultatene varierer også ved fakultetene.
Ved NT-fak varierer det mellom 15,4 % 43,8 %. 2005 og 2006-kullet hadde svært høy andel
som fullførte innen seks år. En forholdsvis lav andel fra disse kullene fullførte innen fire år,
og det antyder at andelen som fullfører innen fire år ikke er noen god indikator for hvor
mange man forventer skal fullføre innen seks år. 2009-kullet, som totalt sett har høyest andel
fullførte innen fire år, hadde forholdsvis lav gjennomføringsgrad etter seks år. Figuren viser
tydelig at andelen ved HSL-fak som fullfører innen fire år er lavere enn ved de andre
fakultetene, varierende mellom 7,4 % og 17,2 %. Ved BFE-fak er resultatet jevnt økende i
perioden.
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Figur 1 Oversikt over andelen fullførte innen fire år ved fakultetene for kullene 20052011
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Figur 2 viser andelen som fullfører innen seks år ved fakultetene for kullene 2005-2009. Her
ser man at BFE-fak skiller seg ut fra de øvrige ved at det ikke var en nedgang i andel over tid i
andelen som fullfører innen seks år. Faktisk er andelen ved BFE-fak som fullførte innen seks
år rundt 80 % for kullene 2008 og 2009. Resultatet for HSL-fak er dårlige for alle kullene i
perioden, og er lavere enn ved alle andre fakulteter.

Figur 2 Oversikt over andelen fullførte innen seks år ved fakultetene for kullene 20052009
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2009

Alder
Det er stor variasjon i alderen til de som starter på ph.d.-studiet, og aldersspennet innen de
fleste kullene er mer enn 20 år. Den yngste som startet på ph.d.-studiet i løpet av årene 20052012 var 23 år, mens den eldste var 68 år.
Tabell 7 viser gjennomsnittsalderen for de som startet på ph.d.-studiet i årene 2005 til og med
2015. Dette omfatter alle som begynte på studiet, uavhengig om de har fullført eller ikke. De
yngste befinner seg ved NT-fak, der den gjennomsnittlige alderen ved start varierer mellom
27 og 30 år. Tilsvarende varierer startalderen mellom 35 og 40 år ved HSL-fak. Snittet for
UiT samlet viser en gjennomsnittlig variasjon mellom 33 og 35 år. 2014 og 2015-kullet har
den yngste studentpopulasjonen i perioden.

Tabell 7 Ph.d.-studentenes gjennomsnittlige alder ved start i perioden 2005-2015
Startår
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

UiT
34
34
34
35
35
35
34
35
35
33
33

Helsefak
35
34
35
37
37
38
35
37
36
35
35

NT-fak
29
28
30
30
28
29
28
27
28
29
28

HSL-fak
35
40
37
37
38
40
35
38
38
35
35

BFE-fak
33
31
31
31
33
30
31
31
33
31
33

Jurfak
34
30
30
31
35
35
29
36
34
34
26

Kilde: FS

Tabell 8 gir en oversikt over den gjennomsnittsalderen for studentene som disputerer hvert
enkelt år. Her skilles det ikke mellom hvilket år den enkelte studenten begynte på studiet, men
hvilket år den enkelte disputerte. Det vil si at resultatene gjelder studenter fra flere ulike
startår.
For UiT samlet varierer den gjennomsnittlige disputasalderen mellom 34 og 40 år. Igjen er det
NT-fak som har den yngste populasjonen av studenter, der studentene i gjennomsnitt er
mellom 30 og 34 år ved disputas. For HSL-fak varierer det mellom 35 og 46 år. Ved BFE-fak
er disputasalderen i gjennomsnitt mellom 34 og 37 år.

Tabell 8 Gjennomsnittlig disputasalder for de som disputerte i årene 2005-2013.
Startår
2005
2006
2007
2008
2009
2010

UiT
38
39
38
39
39
38

Helsefak
39
39
40
43
41
40

NT-fak
33
33
34
33
32
33

HSL-fak
42
46
41
42
39
45
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BFE-fak
37
35
34
35
37
34

Jurfak
39
37
34
37
42
41

2011
2012
2013

34
36
40

35
38
41

32
32
30

35
41
40

34
35
37

34
-

Kilde: FS

For å finne ut mer om alder har betydning for gjennomføringsgraden har vi sett på kullene
2005-2009 og inndelt disse i to grupper: de som fullførte innen seks år og de som ikke gjorde
det. Den siste gruppen vil da også inneholde de som disputerte etter seks år samt de som ikke
har disputert. Når de to gruppene sammenlignes, finner vi at for UiT samlet er de som
fullførte innen seks år mellom ett til fire år yngre ved studiestart enn resten av studentkullet.
Samme mønster finner vi ved alle fakultetene, også ved NT-fak, der vi finner den yngste
studentpopulasjonen. Ved HSL-fak finner vi den største aldersforskjellen mellom de to
gruppene, og for 2009-kullet er de som disputerte innen seks år hele syv år yngre enn de
øvrige studentene. Hovedmønsteret er altså at de som fullfører raskt er yngre ved start enn de
som bruker lengre tid eller som aldri disputerer.

Tabell 9 Gjennomsnittsalder ved start for gruppen som disputerte innen seks år og
resten av studentkullet, for 2005-2009-kullet
Disputerte innen seks år
2005 2006 2007 2008
32
33
33
33
UiT
35
34
37
Helsefak 37
28
28
29
28
NT-fak
40
35
32
HSL-fak 34
30
31
30
BFE-fak 32
34
31
26
31
Jurfak

2009
34
36
28
32
32
38

Ikke-disputerte innen seks år
2005 2006 2007 2008
36
36
34
36
37
35
35
38
32
29
28
32
37
42
37
36
34
32
32
36
34
30
33
-

2009
36
38
31
39
30
30

For å få en indikasjon på om kjønn har betydning, er studentgruppene som har fullført innen
seks år blitt inndelt også ut fra kjønn. Dette er vist i tabell 10. Tabellen viser at for UiT samlet
er det liten aldersforskjell, der mennene i tre av kullene er ett år yngre, mens de i et kull er i
snitt to år eldre enn kvinnene. Ved Helsefak er mennene i hovedsak to til tre år yngre enn
kvinnene ved start, og samme mønster finner vi også ved HSL-fak. Bildet er noe annerledes
ved NT-fak der kvinnene i hovedsak er yngre enn mennene ved start.
Tabell 10 Gjennomsnittsalder ved start for kvinner og menn som disputerte innen seks
år, for 2005-2009-kullet
Kvinner
2005 2006
33
34
UiT
35
Helsefak 35
28
26
NT-fak
40
HSL-fak 29
29
BFE-fak 31
31
Jurfak

2007
34
36
27
38
31
26

2008
33
38
29
32
29
-

2009
33
35
27
33
33
39

Menn
2005
32
32
28
36
32
34
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2006
33
33
29
39
30
31

2007
33
33
31
35
31
-

2008
33
36
28
31
32
31

2009
35
38
28
28
31
35

Kjønn
Alle kullene, bortsett fra 2005-kullet, består av flere kvinner enn menn. Andelen kvinner
varierer fra 43,7 % i 2005 til 64,4 % i 2009.
Figur 3 viser andelen totalt og andelen kvinner og menn som har fullført innen fire år etter
start. Etter fire år forventes at mange har fullført graden, siden tre år er normert tid på ph.d.studiet. Her viser figuren at i alle kullene, bortsett fra 2011-kullet, fullfører menn ph.d.-studiet
tidligere enn kvinnene. Forskjellen reduseres over tid, så kvinnene disputerer, men bruker noe
lenger tid enn mennene. Man kan derfor anta at svangerskapspermisjoner kan ha en betydning
for at kvinner ikke blir like fort ferdig som menn. KDs parameter om fullføring innen seks år
tar imidlertid ikke høyde for eventuelle permisjoner.

Figur 3 Andel kvinner og menn fullført innen fire år for kullene 2005-2011
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Figur 4 viser andelen fullført innen seks år for kullene 2005-2009. Her er studentene inndelt
ut fra kjønn. Tabellen viser at andelen menn som fullfører innen seks år er høyere enn for
kvinner. De to årene UiT var på landstoppen over andelen gjennomførte grader innen seks år
(2005 og 2006-kullet) viser figuren at det var liten forskjell mellom kjønnene. For 2007 og
2008, der UiT har lav gjennomføring, ser vi at forskjellen i gjennomføringsgrad mellom menn
og kvinner er større.
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Figur 4 Andel kvinner og menn fullført innen seks år for kullene 2005-2009
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Kilde: FS
For kullet som startet i 2005 fins det data for alle årene fra 2005-2015. Den siste disputasen
blant studenter fra 2005-kullet fant sted i november 2015. Nå er det bare tre personer av de
som startet i 2005 som regner seg som aktive studenter. Tilsvarende data har vi for alle år for
samtlige har startet siden i 2006 og senere. Det er derfor mulig å lage en tidsserie over
andelen kvinner og menn som årlig har fullført hvert år for alle kullene. Noen år har
enkeltstudenter disputert i løpet av det første året, og dette er satt som år 0. Figur 5 viser
forskjellen i fullføringsgrad mellom kvinner og menn som en tidsserie. Her er gjennomsnittet
for andel fullførte kvinner og menn fra år null fram til ti år etter start illustrert som andelen
menn minus andel kvinner fullført for hvert enkelt år for kullene 2005-2012. Figuren viser at i
gjennomsnitt fullfører en større andel menn enn kvinner årlig. Spesielt etter tre år til fem år er
andelen menn som har fullført atskillig høyere enn for kvinnene.

Figur 5 Gjennomføringstid menn i forhold til kvinner, fra 0 til 10 år etter start
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Nasjonalitet
FS gir opplysninger om alle studentenes nasjonalitet, men i denne rapporten har vi valgt å
bare skille mellom norske og utenlandske statsborgere. Dette for å få et inntrykk av om det er
noen forskjell i gjennomføringsgrad mellom norske og utenlandske ph.d.-studenter. UiT har
ph.d.-studenter fra hele verden. De utenlandske studentene utgjør cirka 1/3 i de fleste kullene.
Størst andel utenlandske statsborgere er det i 2012-kullet (45 %). Andelen norske statsborgere
varierer mellom fakultetene. NT-fak skiller seg ut ved at de har cirka 2/3 utenlandske
statsborgere i alle kullene, bortsett fra for 2005-kullet, der andelen nordmenn er 76 %.
Helsefak har cirka ¼ utenlandske statsborgere i alle kullene. BFE-fak har i snitt cirka 40 %
utenlandske statsborgere i alle kullene. HSL-fak har laveste andelen utenlandske statsborgere
i alle kullene (20-30 %), men i 2012-kullet skjer et skifte, ved at hele 61 % av studentene i
dette HSL-kullet er utenlandske statsborgere.
Figur 6 viser andelen fullførte innen fire år, med resultater for UiT totalt, norske og
utenlandske studenter. Figuren viser at andelen utenlandske som fullfører innen fire år er
høyere enn for de norske. For 2010 og 2011-kullet er bildet annerledes, ved at her er det de
norske studentene som viser høyest gjennomføringsgrad. Det ser ut til at de utenlandske har
høyest gjennomføringsgrad etter fire år for 2012-kullet, men dette er ikke klart før ved
årsskiftet 2016/2017.

Figur 6 Andel fullførte innen fire år for UiT totalt, norske og utenlandske studenter
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Figur 7 viser andelen norske og utenlandske studenter som fullførte innen seks år. Forskjellen
mellom de de to gruppene studenter er liten for de to kullene (2005 og 2006) som har høyest
andel gjennomførte innen seks år. For de to neste kullene, som viste lav andel gjennomføring,
er det en betydelig forskjell mellom de norske og de utenlandske. Andelen norske som
fullførte innen seks år er så lav som 36,5 % i 2008. Når man vet at bare 1/3 av studentene er
utenlandske, vil de norske studentenes resultat påvirke totalbildet mye. Det er en gledelig
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økning i gjennomføringen for de norske i 2009-kullet, og prognosen for 2010-kullet er at de
norske studentene faktisk vil ha høyere andel gjennomført enn de utenlandske.

Figur 7 Andel fullførte innen seks år for UiT totalt, norske og utenlandske studenter

Andel fullførte i prosent (%)

Andel norske og utenlandske fullført innen seks år
90
80
70
60
50

UiT totalt

40
30

Norske

20

Utenlandske

10
0
2005

2006

2007

2008

2009

Startår - kull

For å se på utviklingen over tid presenterer figur 8 forskjellen i gjennomføringstid mellom
utenlandske og norske statsborgere etter null år fram til ti år etter start. Andelen norske som
fullfører null til to år etter start er høyere enn for utenlandske. I tallmaterialet er det kun ett år
at en utenlandsk statsborger fullfører før det er gått to år siden vedkommende begynte på
studiet. Imidlertid er det slik at de utenlandske studentene kommer for fullt etter fire år, og
viser deretter en betydelig høyere gjennomføringsgrad enn de norske fra fire år etter start og
videre.

Figur 8 Gjennomføringstid for utenlandske statsborgere i forhold til norske
statsborgere, fra 0 til 10 år etter start
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Finansiering
UiT har et betydelig antall stipendiatstillinger finansiert over Statsbudsjettet, samtidig som
mange stillinger finansieres av ulike eksterne aktører. Her kan nevnes Forskningsrådet og
Helse Nord som viktige bidragsytere. I denne rapporten er det bare skilt mellom
egenfinansierte (UiT) og eksternt finansierte studenter, med mål om å se på om det er noen
forskjell i gjennomføringsgrad mellom de to gruppene doktorgradsstudenter. I 2005, 2008 og
2009 er 36-40 % eksternt finansierte studenter, men i de øvrige kullene er andelene noenlunde
like. 2012-kullet skiller seg ut ved å ha hele 58,5 % UiT-finansierte studenter.
Ved fakultetene varierer andelen UiT-finansierte og eksternt finansierte studenter i kullene.
Ved HSL-fak er det høyest andel UiT-finansierte for alle kullene, bortsett fra i 2005-kullet.
Andel UiT-finansierte ved HSL-fak øker for kullene fra 2008 til 2012; fra 58 % UiTfinansierte i 2008-kullet til 82 % for de som startet i 2012. Ved Helsefak er det overvekt av
eksternt finansierte studenter, men her skiller 2012-kullet seg ut, ved at de UiT-finansierte
studentene er i flertall her. Ved NT-fak og BFE-fak er det vanligvis flest eksternt finansierte
studenter, men med noen avvik.
Figur 9 viser andelen fullførte innen fire år inndelt i UiT-totalt, UiT-finansierte og eksternt
finansierte. For alle kullene er det høyere andel fullføring innen fire år blant de eksternt
finansierte. Prognosene for 2012-kullet viser samme bilde.

Figur 9 Andel fullførte innen fire år for UiT totalt, UiT-finansierte og eksternt
finansierte ph.d.-studenter
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Figur 10 presenterer resultater for andelen fullførte innen seks år, inndelt ut fra finansieringen.
Dette bildet er litt annerledes enn fire år etter start. Forskjellen mellom andelen UiT14
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finansierte og eksternt finansierte er mindre etter seks år enn etter fire år. Studentene i 2006kullet har en høyere andel UiT-finansierte som fullfører innen seks år enn eksternt finansierte,
mens 2007 og 2009-kullet viser en noe høyere andel eksternt finansierte som fullfører innen
seks år.

Figur 10 Andel fullførte innen seks år for UiT totalt, UiT-finansierte og eksternt
finansierte ph.d.-studenter
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Figur 11 viser utviklingen over tid, der forskjellen i gjennomføringstid mellom UiTfinansierte og eksternt finansierte studenter presenteres fra null til ti år etter start. Figuren
viser at andelen eksternt finansierte som fullfører null til seks år etter start er høyere enn for
UiT-finansierte. Spesielt gjør dette seg gjeldende tre og fire år etter start. De eksternt
finansierte studentene disputerer oftere tidligere etter start enn de UiT-finansierte. UiTfinansierte studenter som disputerer er i flertall først etter seks år.
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Figur 11 Gjennomføringstid for eksternt finansierte studenter i forhold til UiTfinansierte, fra 0 til 10 år etter start
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UiT sine ph.d.-studenter bruker lenger tid på studiet enn ved de øvrige
breddeuniversitetene
Studentene ved HSL-fak bruker lengst tid på studiet
Studentene ved BFE-fak bruker kortest tid på studiet
NT-fak har den yngste studentpopulasjonen
De som disputerer innen seks år er i gjennomsnitt to til tre år yngre ved start enn de
som bruker lengre tid eller slutter på studiet
Lite forskjell mellom menn og kvinners alder ved start for de som disputerer innen
seks år, men variasjon mellom fakultetene
Menn fullfører studiet tidligere enn kvinner, og størst forskjell er det fire til seks år
etter start
Ingen forskjell i fullføringsgrad mellom norske og utenlandske studenter fram til fire
år etter start, men deretter er det høyere andel utenlandske studenter som fullfører enn
norske
Eksternt finansierte studenter disputerer tidligere enn UiT-finansierte

Anbefalte tiltak:



Ledige stipendiatstillinger skal lyses ut både nasjonalt og internasjonalt, og ha brede
krav til søkers kvalifikasjoner.
Prosjekter:
o Ledige stipendiatstillinger skal lyses ut i prosjekter som er nesten ferdig
definert.
o Det skal være sannsynlig at prosjektene kan gjennomføres på normert tid.
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o Prosjektene skal ha ambisjon om å fremskaffe ny kunnskap som er publiserbar
i tellende vitenskapelige kanaler.
o Veilederne skal ha et sterkt eierskap til tematikken i prosjektet som sådan.
Innen 2020 skal alle veiledere ved UiT ha gjennomgått veilederopplæring, og
minimum hvert tiende år skal veiledere gjennomgå oppdateringskurs.
Medarbeidersamtaler bør benyttes som et viktig instrument også overfor stipendiater.
Studenter som er i permisjon skal følges opp både under og etter permisjonen.
Obligatorisk midtveisevaluering innføres. Midtveisevalueringen må kunne tilpasses
den enkelte enhets virksomhet.
Enhetene skal sørge for at ph.d.-studentene ivaretas særskilt ved oppstart, integreres i
fagmiljø og følges tett opp underveis i studiet.
Beste praksis formidles på tvers av fakulteter, ph.d.-program og fagmiljø.
Gjennomstrømming i ph.d.-studiet skal innføres som ny faktor i UiTs nøkkelfordeling
av stipendiatstillinger. Enhetene skal prioritere fagmiljø der ph.d.-studentene fullfører
innen seks år.
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Innledning
Som et ledd i å måle gjennomstrømmingen i ph.d.-studiet lanserte Kunnskapsdepartementet
(KD) i 2012 en ny parameter for å måle tid brukt på ph.d.-studiet. I stedet for brutto- og netto
tid ble andelen som disputerer seks år etter start ny måleparameter.1 Siden den ble lansert har
parameteren vist store variasjoner for UiTs del, med særlig svake tall for 2013 og 2014. I
Forsknings- og utdanningsmeldingen for 2014 ble noen potensielle årsaker til den lave
gjennomstrømmingen ved UiT nevnt, som rekrutteringsutvalg, veiledning, avgrensning av
studentenes prosjekter, strukturering av studieløpet og studieavbrudd. I den samme meldingen
ga universitetsstyret dette styringssignalet:
UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer helhetlig og systematisk arbeid med å forbedre
gjennomføringen på alle studienivå fram mot 2010 og vurdere å gi økonomiske insentiver for
å fremme arbeidet.
I møte i Forskningsstrategisk utvalg 24. juni 2015 ble det besluttet å sette ned tre fokusgrupper
som skal arbeide fram saker til utvalget og til utvidet ledermøte, der i blant en fokusgruppe for
gjennomføring ph.d. Prorektor forskning oppnevnte følgende medlemmer til denne gruppen:


Turid Moldenæs, prodekan forskning HSL-fak (leder)



Fred Gotliebsen, prodekan forskning NT-fak



Jan Rosenvinge, prodekan forskerutdanning Helsefak



Erlend Dancke Sandorf, stipendiat BFE-fak



Sølvi Brendeford Anderssen, nestleder AFU (sekretær)

Gruppens mandat har vært:
Fokusgruppa skal foreslå hvordan regelverk, rutiner og kultur innen ph.d.-forvaltning kan
videreutvikles slik at gjennomføringstiden til UiTs ph.d.-studenter reduseres. Herunder:

1

Fordelen med å skille mellom brutto- og netto tid er at det er den reelle tiden studentene bruker for å gjennomføre
studiet som måles. Ulempen er imidlertid at dette målet kun har vært benyttet for universitetets egenfinansierte
ph.d.-studenter. Dermed har tallene gitt et lite korrekt bilde av studentenes tidsbruk. For å få korrekte data er man
også avhengig av at alle permisjoner blir registrert.
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1. Foreslå tiltak som vil redusere gjennomføringstiden til UiTs ph.d.-studenter.
2. Vurdere innføring av insentiver som kan redusere gjennomføringstiden.
3. Gi råd om hvordan de administrative tjenestene innen ph.d.-forvaltning bør organiseres.
På grunn av at det tok noe tid å få på plass alle medlemmene i gruppen, ble arbeidet forsinket
i forhold til den opprinnelige planen. Gruppen hadde et første innledende møte 8. oktober 2015,
før samtlige medlemmer var på plass. Utover det har den hatt tre møter, 16. november og 16.
desember 2015, samt 5. april 2016.

Prioriterte tiltak
Gruppen har anbefalt en rekke tiltak som antas å påvirke gjennomføringstiden til ph.d.studentene, men har valgt å prioritere disse:


Gjøre veilederopplæring obligatorisk.



Gjøre underveisevaluering obligatorisk.



Formalisere en ordning for å kvalitetssikre studentens prosjekter.




Etablere en formell ordning for konflikthåndtering.
Formalisere en ordning for gjensidig forventningsavklaring mellom veiledere og
studenter ved oppstart.



Utforme en skriftlig plan/milepælsplan for gjennomføring av ph.d.-løpet som
oppdateres årlig.

Samtlige anbefalte tiltak er presentert, begrunnet og utdypet avslutningsvis. Tabellene som det
er henvist til underveis i rapporten finnes i vedlegg I (tabell A-L). I tillegg kommer et vedlegg
II (tabell M-P) med tabeller det ikke er henvist til, men som kan være en nyttig kontekst for de
øvrige tabellene.

Gjennomføringstid ved UiT
Mens UiT lå over gjennomsnittet for de norske universitetene i 2011 og 2012 med henholdsvis
69 % og 68 % som gjennomførte sitt ph.d.-løp innen seks år etter start, var det en stor nedgang
i 2013 og 2014 til henholdsvis 52 % og 50 % (jf. tabell A). UiT gikk dermed fra å være best
blant universitetene til å bli dårligst. Tallene for 2015 ser imidlertid langt bedre ut for UiTs del
da andelen uteksaminerte kandidater økte til 62 %, men UiT befinner seg fortsatt i det nedre
3
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sjiktet sammen med UiN (60 %), UiA (56 %) og UiS (49 %).2 Hovedtyngden av studentene
disputerer likevel fire og fem år etter start.
Det er særlig de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene som trekker
gjennomsnittstallene for UiT ned (jf. tabell B). Med dagens fakultetsstruktur med fem
fakulteter som gir ph.d.-utdanning, er det med andre ord HSL-fak som har den største andelen
studenter som ikke gjennomfører studiet i henhold til KDs nye måleparameter, mens BFE-fak
har den største andelen som gjennomfører studiet i henhold til denne3. Gruppen har derfor valgt
å konsentrere seg om noen forhold som antas å forklare variasjonen mellom særlig BFE-fak på
den ene siden og HSL-fak på den andre. Den vil likevel understreke at andelen disputerte for
de som ble tatt opp i årene 2005-2009, har gått ned ved samtlige fakulteter med unntak av BFEfak. Det vil derfor være viktig å finne ut hva som skjuler seg bak disse tallene.
Gruppen ønsker også å understreke at selv om det legges spesiell vekt på å øke andelen
studenter som gjennomfører ph.d.-studiet innenfor rammen av seks år, er det en urovekkende
stor andel av ph.d.-studentene som først disputerer mer enn åtte år etter oppstart (jf. tabell C).
Vi vet lite om hvorfor såpass mange bruker så lang tid på studiet og hva som eventuelt kan
gjøres fra fakultetene og instituttenes side for å få disse til å fullføre studiet. Selv om dette er
en problemstilling som er utenfor gruppens mandat, bør den følges opp ved det enkelte fakultet
og spesielt de fakultetene der denne andelen er særlig stor. Det er ikke urimelig å anta at lang
tid og frafall kan henge sammen.

Tilnærming
Gruppen har valgt å se ph.d.-løpet som en prosess som kan deles inn i følgende tre faser:


Rekruttering



Gjennomføring



Avslutning

Hver av disse fasene kan igjen splittes opp i flere aktiviteter som illustrert i tabell 1.

2

UiN står for Universitetet i Nordland, som fra 1. januar 2016 ble Nord universitetet.
I tabell B er også de absolutte tallene tatt med. Dette skyldes at tallene på fakultetsnivå er såpass små at prosenter
i noen tilfeller gir et svært skjevt bilde av omfanget studenter som disputerer etter et gitt antall år. Særlig skjeve
utslag ser vi for Jurfak der 100 % av de som ble tatt opp i 2008 disputerte seks år etter start. 100% utgjør her kun
en person (1 av 1).
3
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Tabell 1: Ph.d.-løpets faser
Fra utlysning til opptak
(rekruttering)
Utforming av
utlysningstekst
Utlysning

Fra opptak til
innlevering
(gjennomføring)
Gjennomføring av
opplæringsdel
Arbeid med avhandlingen

Ansettelsesprosess

Pliktarbeid

Tildeling av veiledere

Avbrudd

Fra innlevering til
disputas (avslutning)
Innlevering
Oppretting av komite
Avhandlingen sendes til
komite
Vurderingen mottas fra
komite
Vurderingen sendes til
kandidat/merknadsfrist
Disputas

Formelt opptak

Selv om dette er en forenklet illustrasjon på aktiviteter og prosesser i de ulike fasene av ph.d.løpet, ser vi at de er mange og at noen av dem er mer komplekse enn andre.4 Både rekrutteringsog avslutningsfasen er langt mer rutinebasert enn gjennomføringsfasen, og derfor de som
institusjonen har størst kontroll over og enklest kan gjøre noe med. Selv om rekrutteringsfasen
legger premisser for gjennomføringsfasen, antar gruppen at det er gjennomføringsfasen som
sterkest påvirker hvor lang tid studentene bruker og om de i det hele tatt gjennomfører hele
ph.d.-løpet. Det er også denne fasen institusjonen har minst kontroll over, både på grunn av at
den ”menneskelige” faktoren slår sterkt inn og at arbeidet er sårbart for uforutsette hendelser.
Både trekk ved studentene (alder, kompetanse, motivasjon), trekk ved veilederne
(veilederkompetanse), trekk ved fagmiljøet (forskningskompetanse, forskningsgrupper,
prosjekter,

kontorfasiliteter

i

miljøet,

forskerskoler),

oppfølging

(seminarer,

underveisevalueringer) og avbrudd (permisjoner) i studiet m.m. vil kunne påvirke forløpet i
denne fasen.
I det følgende presenteres funnene for den enkelte fase basert på det datamaterialet
gruppen har hatt tilgjengelig; tall tilgjengelig i FS og to undersøkelser gjort av
doktorgradsstudentenes forening TODOS, den ene i 2011 og den andre i 2014. Gruppen gjør
oppmerksom på at forslagene til tiltak ikke konsekvent følger de funnene som her er presentert.
De er også og kanskje primært basert på gruppens samlede erfaringer og drøftinger av hvilke
tiltak den har vurdert som både mulige og ønskelige. En dypere innsikt i hva som skjer i de

4

De enkelte aktivitetene og prosessene kan brytes ytterligere ned.
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ulike fasene og hvorfor hadde vært ønskelig, men ville fordre et mer kvalitativt datamateriale
enn det gruppen har hatt muligheten til å innhente.
Rekrutteringsfasen
Når det gjelder rekrutteringsfasen har gruppen kun sett på studentenes alder ved oppstart og
det tidspunktet på året finansieringene starter. Studentens alder ved oppstart kan tenkes å
påvirke den tiden som brukes på ph.d.-studiet. Sannsynligheten er større for at eldre enn yngre
studenter er etablert med familie, med de ekstra kravene dette medfører for den enkelte. For de
som starter direkte på et ph.d.-studium etter fullført mastergrad vil gjennomsnittsalderen være
lavere enn for de som starter etter å ha vært i annet lønnet arbeid etter at mastergraden var
fullført. Stipendiatstillinger som er finansiert over statsbudsjettet har finansieringsstart 1.
januar og 1. juli hvert år, men stipendiatene starter i stillingene ut fra hva som passer for den
enkelte. Siden KDs parameter har kalenderåret som målepunkt, vil gjennomføringstiden for de
som starter tidlig på året måles nesten syv år etter start, mens gjennomføringstiden for de som
starter sent på året måles etter litt mer enn seks år. Teoretisk sett kan det altså være noe tid å
vinne ved at flest mulig starter i vårsemesteret i stedet for i høstsemesteret.
Matnatfak/NT-fak og NFH/BFE-fak skiller seg ut ved å ha de yngste studentene ved
UiT, mens Humfak/SV-fak/HSL-fak og Jurfak har de eldste (jf. tabell D). Også studentene ved
Medfak/Helsefak er eldre enn studentene ved Matnat-fak/NT-fak ved studiestart. Naturlig nok
er det også NFH/BFE-fak og Matnatfak/NT-fak som skiller seg ut ved å ha de yngste
studentene ved disputastidspunktet (jf. tabell E). Det er likevel de eldste studentene som bruker
lengst tid på studiet, dersom vi ser bort fra studentene ved Jurfak. Vi har imidlertid ikke hatt
tilgang til datamateriale som kan si noe om hvorfor studentene ved de ulike fakultetene varierer
i alder og om og eventuelt hvordan alder påvirker tidsbruk i studiet.
Når det gjelder hvilket semester de fleste studentene starter, er det er liten variasjon fra
år til år (jf. tabell F). Med unntak av til en viss grad for 2014, er det ingen opphopning av
studenter som starter i høstsemesteret. Dette gjelder for samtlige fakultet.
Gjennomføringsfasen
Denne delen bygger på TODOS sin kandidatundersøkelse fra 2011 og 2014. Her inngår flere
spørsmål som angår veiledere og veiledningskvalitet, kvaliteten på kursene og fagmiljøet m.m.,
som er av relevans for gruppens arbeid. Svakheten ved undersøkelsene er imidlertid at
svarprosenten er lav. Til sammen var det 241 studenter fra fire fakultet som besvarte
undersøkelsen i 2011 og 144 som besvarte den i 2014. Det innebærer henholdsvis 35 % og 20
6
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% av det totale antall ph.d.-studenter ved UiT. Det er gjort en frafallsanalyse for begge
undersøkelsene på kjønn og fakultet (fordeling). Den viser at de relative avvikene ikke er så
store at det er noen grunn til å se bort fra dem.5 Gruppen har også lagt vekt på forsiktighet i
tolkningene og valgt å ikke presentere tallene i prosenter, men i stedet ved å bruke en skala fra
1 til 10 der de i teksten under angis som ”om lag 3 av 10 har svart at…”
Undersøkelsen som ble utført i 2011 viser at en stor andel av studentene ved Helsefak,
NT-fak og BFE-fak var medlem av forskningsgrupper, mens en noe mindre andel av studentene
ved HSL-fakultet svarte at de var det (jf. tabell G). Forskningsgruppene ved HSL-fakultetet så
imidlertid ut til å ha hatt noe høyere aktivitet enn forskningsgruppene ved de øvrige fakultetene.
Det som kanskje særlig er verdt å merke seg er at om lag halvparten av studentene ikke var
fornøyd med kursene, om lag 4 av 10 av dem var ikke fornøyd med veiledningen og enda færre
var fornøyd med den informasjonen de fikk om sine rettigheter og plikter. Undersøkelsen fra
dette året hadde ikke med spørsmål om veilederne, kun veiledningen.
Undersøkelsen fra 2014 viser imidlertid at den største andelen av de som hadde svart
på undersøkelsen var fornøyd med sine veiledere. Her skiller Helsefak seg spesielt ut ved at
mer enn 8 av 10 svarte at de var fornøyd med dem. BFE-fak og NT-fak skiller seg derimot ut
ved å ha de studentene som var minst fornøyd med kurstilbudet og også hadde den største
andelen studenter som opplevde kursene som lite relevante (jf. tabell H). Likevel gir verken
svarene som angår kvaliteten på veilederne eller kvaliteten på kursene svar på hvorfor det er
såpass stor forskjell på tidsbruken mellom studentene ved HSL-fak på den ene siden og BFEfak og NT-fak på den andre.
Undersøkelsen fra 2014 viser videre at Helsefak skiller seg ut ved at om lag 9 av 10 av
de som hadde svart på undersøkelsen var medlem i forskningsgrupper. Også en svært høy andel
av studentene ved NT-fak og BFE-fak svarte at de var medlem av forskningsgrupper. Ved
HSL-fak var denne andelene lavere, samt at disse forskningsgruppene syntes å ha en noe lavere
aktivitet enn forskningsgruppene ved de øvrige fakultetene, i motsetning til det vi kan lese ut
av svarene fra 2011-undersøkelsen. Ved samtlige fakultet med unntak av HSL-fak, ser det
dessuten ut til at andelen studenter som oppga at de var medlem av forskningsgrupper hadde
økt siden 2011. Dermed er det mulig at arbeidet med selve avhandlingen er et mer ensomt og
individuelt løp ved HSL-fak enn ved de øvrige fakultetene. Undersøkelser viser at

5

Frafallsanalysen er gjort av valgforsker Marcus Buck ved ISS. Den viser at undersøkelsen fra 2011 ikke har
noen skjevhet når det gjelder kjønn. I undersøkelsen fra 2014 er kvinner noe overrepresentert. Når det gjelder
fordeling mellom fakultetene er både Helsefak og HSL-fak noe underrepresentert i begge undersøkelsene. De
relative avvikene er imidlertid ikke urovekkende store.
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«formaliserte forskningsgrupper kan ha positiv effekt på kvaliteten i den enkeltes forskning, på
utdanningsvirksomheten, og at de fremmer et mer institusjonelt basert forskningssamarbeid,
også i fag og utdanninger der forskningen i hovedsak blir utført på individuell basis.6 Det at
ph.d.-studentene får en reell tilknytning til et fagmiljø antas derfor å virke positivt på
avhandlingskvalitet, så vel som på deres tidsbruk.
Når det gjelder studentenes opplevelse av omfanget av sitt pliktarbeid (undervisning)
og egne undervisningsferdigheter viser undersøkelsen fra 2014 at det var en større andel av
studentene ved HSL-fak og NT-fak som svarte at de underviste som en del av sitt pliktarbeid
enn ved Helsefak og BFE-fak, henholdsvis om lag 7 av 10 og 6 av 10 mot 5 av 10 og 4 av 10
(se tabell I). Det samme mønstret finner vi igjen i undersøkelsen fra 2011. I 2014 svarte
dessuten nesten halvparten av studentene, uavhengig av fakultetstilhørighet, at undervisningen
tok mer tid enn den burde eller tok for mye tid. Dette er en nokså stor andel selv om bildet var
noe mer positivt enn i 2011, da om lag 7 av 10 av de studentene ved HSL-fak som besvarte
undersøkelsen mente at undervisningen var for tidkrevende og om lag 6 av 10 av studentene
ved BFE-fak svarte det samme (tallene for NT-fak var 4 av 10 og for Helsefak 3 av 10).
For tidkrevende undervisning synes imidlertid ikke å henge sammen med studentenes
oppfatning av egne undervisningsferdigheter. Nesten alle svarte at de opplevde disse som
tilfredsstillende (middels gode, gode eller svært gode). Dermed er det kanskje ikke så
overraskende at svært få av studentene svarte at de planla å ta formelle kurs i pedagogikk.
Unntaket var studentene ved BFE-fak. Det var likevel kun få av de som hadde svart på
undersøkelsen som hadde fått opplæring som kunne forberede dem for å ta del i
undervisningen. Selv om all undervisningsforberedning tar tid, tar den sannsynligvis lengre tid
for de som verken har erfaring med undervisning fra tidligere eller som ikke har fått noen form
for formell pedagogisk opplæring. I 2014 ble det besluttet at ph.d.-studentene skulle få dobbel
uttelling for sitt pliktarbeid. Dette må antas å ha lettet belastningen med å utføre denne typen
arbeidet i løpet av studiet. Likevel er det viktig å minne fagmiljøene om at pliktarbeidsnormen
følges.
Våren 2011 presenterte Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) en
spørreundersøkelse gjennomført blant ph.d.-studentene ved UiT. Svarprosenten var 45,5 %.
Fokusgruppen har ikke hatt muligheten til å sammenligne og samkjøre de to undersøkelsene
fra 2011 da den verken har hatt tilgang til spørreskjemaet eller til rådatamaterialet. Vi vet med
andre ord verken noe om hvor representativt materialet er eller hvordan svarene fordeler seg
6

Se for eksempel Kyvik, S., Reymert, I., Vabø, A. og Alsvåg, A. (2015). Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren.
Oslo: NIFU. Arbeidsnotat 2/2015.
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på fakultetsnivå. Av de som besvarte undersøkelsen var det 67 % som ga uttrykk for at de var
tilfreds med veiledningen, mens 11 % ga uttrykk for at de ikke var det. Enkelte ga uttrykk for
at de følte seg isolerte og alene som ph.d.-studenter, at de hadde lite kontakt med
medstudentene og ikke var inkludert i forskningsgrupper. Det var også studenter som svarte at
det var vanskelig å gjennomføre undervisningsplikten på grunn av at de ikke hadde fått noen
form for opplæring på forhånd. I etterkant av denne undersøkelsen ble det etablert et kurs i
veiledning av ph.d.-studenter og et kurs i pedagogikk for ph.d.-studenter. Begge gjennomføres
i regi av Result. Mens kurset i veiledning av ph.d.-studenter gjennomføres en gang per år,
gjennomføres kurset i pedagogikk for ph.d.-studentene to ganger per år; én gang på norsk og
én gang på engelsk.
Avslutningsfasen
I følge ph.d.-forskriften skal disputasen ”så langt råd er haldast innan fire månader etter at
avhandlinga er levert” (§ 30) og videre skal komiteen ”normalt (skal) gi si innstilling seinast
innan tre månader etter at han har fått avhandlinga levert til vurdering”. Gjennomsnittstiden for
UiT samlet fra innlevering til disputas er fire måneder eller kortere (jf. tabell J). Mens det er
NT-fak og BFE som bruker kortest tid er det HSL-fak og Jurfak som bruker lengst tid. Verken
HSL-fak eller Jurfak tilfredsstiller forskriften på dette punktet. For den enkelte ph.d.-student er
det viktig at disputasen gjennomføres tidligst mulig, med tanke på sin videre karriere. Dersom
tidsbruken i denne fasen går ned for de to fakultetene som bruker lengst tid, vil også
gjennomsnittstiden studentene bruker på ph.d.-studiet ved hele UiT gå noe ned. Reduksjon av
saksbehandlingstiden vil også være viktig for den enkelte ph.d.-student.
Prosessen fra innlevering til disputas kan imidlertid splittes ytterligere opp, fra (a)
innlevering til kommisjonens vurdering foreligger og (b) fra kommisjonens vurdering
foreligger og til selve disputasen. Når det gjelder (a) bruker UiT samlet mindre enn tre måneder
i snitt fra innlevering til komiteens vurdering foreligger (jf. tabell K). Dette omfatter også tiden
fra innlevering til komite er oppnevnt. Det er kun HSL-fak og Jurfak som bruker mer enn tre
måneder i snitt på denne delen av prosessen. HSL-fak er imidlertid det fakultetet som bruker
absolutt lengst tid, mens BFE-fak og NT-fak bruker kortest tid. Dette skyldes at rutinene ved
fakultetene varierer. Ved NT-fak, BFE-fak og Helsefak er det for eksempel vanlig at
bedømmelseskomiteen er klar idet studenten leverer avhandlingen. Da har veileder eller
instituttleder kommunisert med de foreslåtte komitemedlemmene, bedt dem vurdere egen
habilitet, og blitt enige om en mulig disputasdato. Dermed kan avhandlingen sendes ut straks
den er levert. Dette er for øvrig en praksis i tråd med ph.d.-forskriften §27, første ledd som sier
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at ”Samansetjinga av komiteen bør normalt vera klarlagt når studenten leverer avhandlinga”
og videre i ph.d.-forskriften § 26, andre ledd, heter det at ”Hovudrettleiar har ansvar for å gjera
fakultetet merksam på at studenten kjem til å levera snart, slik at arbeidet med oppnemning av
komité kan start”. Ved HSL-fak er en slik praksis mindre vanlig. Videre er prosessen med
habilitetsvurdering mer omstendelig og tidkrevende ved dette fakultetet enn ved for eksempel
NT-fak.
Det samme mønstret finner vi for (b) gjennomsnittstiden som brukes fra kommisjonens
vurdering foreligger og til disputasen avholdes (jf. tabell L). Igjen er det særlig HSL-fakultet
som skiller seg ut ved å bruke lengst tid, mens BFE-fak og NT-fak bruker kortest tid. Mens
UiT samlet bruker vel en måned, bruker HSL-fak 1,5-2 måneder på denne delen av prosessen.

Oppsummering
De siste årene har UiT kommer dårlig ut på KDs nye måleparameter for tid ph.d.-studentene
bruker på å gjennomføre studiet, sammenlignet med de øvrige norske universitetene. Tallene
for 2014 peker imidlertid i positiv retning. Selv om vi ikke vet om dette skyldes tilfeldige
variasjoner over tid, kan det være at den store oppmerksomheten som er viet denne tematikken
i perioden 2011-2014, har ført til større bevissthet i fagmiljøene og dermed til iverksetting av
tiltak som nå begynner å slå ut.
Vårt datamateriale gir heller ikke rom for å trekke entydige og valide konklusjoner om
hvorfor det er såpass store variasjoner mellom UiTs fakulteter på denne måleparameteren.
Fakultetene er forskjellige både når det gjelder størrelse, sammensetning og grad av
heterogenitet i studentporteføljen, samt i fagtradisjoner og avhandlingskulturer. Både Helsefak
og HSL-fak er store, komplekse fakulteter med et stort mangfold av doktorgradsstudenter.
Utover de tradisjonelle gruppene av studenter som søker på utlyste stipendiatstillinger, har de
for eksempel en nokså stor gruppe ph.d.-studenter som har andre arbeidsgivere enn UiT og en
rekke stipendiater i lektorstillinger som samtidig skal gjennomføre sitt ph.d.-arbeid. Gruppen
tror at bedre innsikt i de utfordringene de ulike kategoriene av ph.d-studenter står overfor kan
bidra til bedre innsikt i hva som hemmer og fremmer studentenes gjennomføringstid. Det vil
også gjøre det mulig å sette inn mer målrettede tiltak.
Selv om avhandlingskulturene ikke kan ses uavhengig av nasjonale og til dels også
internasjonale fagtradisjoner, tror gruppen tror at det er viktig med en kontinuerlige debatt i
fagmiljøene om de konsekvensene dagens normering av doktorgradsløpet har for særlig
avhandlingens format, både når det gjelder den artikkelbaserte avhandlingen og monografien.
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Det bør jevnlig påminnes om at ph.d.-løpet i dag er et utdanningsløp som ikke nødvendigvis
fører til en forskerkarriere.

Anbefalte og prioriterte tiltak
I mandatet til fokusgruppen er den både bedt om å foreslå tiltak for å redusere
gjennomføringstiden, vurdere insentiver i den forbindelse, samt gi råd om organisering av de
administrative tjenestene innen ph.d.-forvaltningen. Gruppen har lagt størst vekt på tiltak som
ikke har karakter av insentiver. I den grad insentiver er anbefalt er de integrert i de øvrige
tiltakene. Arbeidet har vært såpass omfattende at gruppen ikke har hatt anledning til å berøre
den overordnede organiseringen av ph.d.-forvaltningen.
Presentasjonen av de anbefalte tiltakene følger den samme faseinndelingen som
drøftingen av tidsbruken. Gruppen har imidlertid ikke anbefalt tiltak for avslutningsfasen. Dette
er primært en administrativ fase som er avhengig av gode rutiner. Ved HSL-fakultetet som er
det fakultetet som trolig har mest å hente på en gjennomgang av sine rutiner på dette området,
er det allerede satt i gang et slikt arbeid. Samlet sett vil det nok heller ikke være i
avslutningsfasen det er mest å hente når det gjelder å redusere tidsbruken for ph.d.-studentene
ved UiT.
Den samlede oversikten over de anbefalte tiltakene presenteres først, supplert med en
begrunnelse og mulige måter disse kan konkretiseres på. Deretter følger de tiltakene gruppen
har valgt å prioritere. Gruppen mener det bør tas hensyn til at fagmiljøene representerer ulike
kulturer, tradisjoner og har ulike behov, som igjen gjør at det ikke er alle tiltak som bør
standardiseres for samtlige fagmiljø ved UiT. Gruppen har derfor valgt å formulere flere av
dem som generelle tiltak, som det enkelte fagmiljø står fritt til å konkretisere på den måten som
passer dem best.
Tiltak for rekrutteringsfasen
a) Aktiv

rekruttering

for

å

sikre

et

godt

rekrutteringsgrunnlag.

Nivå:

fakultet/institutt/forskningsgruppe.
Et bredt rekrutteringsgrunnlag som skaper en reell konkurranse om utlyste stipendiatstillinger
er viktig for å få tak i de med de beste forutsetningene for å gjennomføre et ph.d.-løp innenfor
normert tid. En måte å sikre et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag på og da som et supplement
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til de tradisjonelle utlysningskanalene, kan være aktiv og systematisk bruk av de vitenskapelige
ansattes egne nettverk. Det bør derfor utarbeides en oversikt ved det enkelte institutt over
nettverk som kan brukes for dette formålet. Ansvaret kan for eksempel legges til
forskningsgruppenivået. Et annen måte kan være å etablere formelle søkekomiteer som består
av to eller tre vitenskapelige ansatte. En tredje kan være hyppigere bruk av reutlysninger.
Gruppen vil også understreke betydningen av at tiden fra utlysing til tilsetting er kortest mulig
slik at man unngår å miste gode søkere på grunn av lang saksbehandlingstid. Fakultetene og
instituttene bør derfor gjennomgå sine rutiner på dette området for å sikre at eventuelle
”tidstyver” fjernes. Bedømmingskomiteen bør være klar ved søknadsfrist og søker bør
umiddelbart få informasjon om hvor lang tid prosessen vil ta og når det vil være sannsynlig at
vedkommende kan forvente å høre noe fra UiT. Gruppen anbefaler dessuten at fakultetene
etablerer en ordning med overgangsstipender for særlig talentfulle masterstudenter.
a) B som generelt karakterkrav for opptak til ph.d.-utdanning. Nivå: Sentral forskrift.
Gruppen mener at stipendiatenes formelle kvalifikasjonene har betydning for den tiden de
bruker på ph.d.-løpet. I dagens forskrift § 6 står det at de som tas opp på et doktorgradsprogram
skal ha ”gode resultat” og at fakultetet ”sjølv kan fastsetja faglege minstekrav, t.d. krav til
karakternivå, ved opptak til ph.d.-studiet”. Samtlige fakultet ved UiT som tilbyr ph.d-utdanning
med unntak av Jurfak, har nedfelt karakterkrav i sine utfyllende retningslinjer, men mens NTfak, BFE og Helsefak har et karakterkrav på C, har HSL-fak et karakterkrav på B. Selv om det
ikke synes å være en åpenbar sammenheng mellom fakultetenes karakterkrav og
gjennomføringstid (de fleste som tas opp har trolig høyere karakter enn C), anbefaler gruppen
at det angis et spesifikt karakterkrav i UiTs sentrale ph.d.-forskrift og at dette settes til
karakteren B, og da som er gjennomsnitt av karakterene i mastergraden (kurs og
masteroppgave). Et slikt karakterkrav vil også ha en viktig signaleffekter utad.
b) Referanseinnhenting formaliseres ved tilsetting av stipendiater. Nivå: fakultet/institutt.
I tillegg til søkernes formelle kvalifikasjoner, mener gruppen at deres motivasjon for å
gjennomføre en ph.d.-grad og evne til samarbeid kan ha betydning for tidsbruken. Gruppen
anbefaler at intervju med søkerne suppleres med referanseinnhenting. Ansvaret for denne delen
av prosessen bør legges til instituttene. Fakultetene bør imidlertid utforme et standardisert
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opplegg både for intervju og referanseinnhenting som på best mulig måte kan fange opp
motivasjon og samarbeidsevner.
Tiltak for gjennomføringsfasen
f) Kurs i veiledning av ph.d.-studenter gjøres obligatorisk for de som skal veilede ph.d.studenter. Nivå: UiT sentralt.
Selv om det datamaterialet gruppen har hatt tilgjengelig ikke gir noen indikasjoner på at lang
tidsbruk på ph.d.-studiet skyldes lav kvalitet på veilederne og veiledningen, mener gruppen at
det er viktig at de som skal veilede ph.d.-studenter er formelt kvalifisert til å veilede. Dette er
trolig noe som i økende grad forventes fremover, som en dokumentasjon på at veilederrollen
tas på alvor og tillegges stor betydning ved UiT. Gruppen anbefaler at alle som skal være
hovedveiledere må ha formell veilederkompetanse. Dette kan innebære at UiT må øke
kapasiteten på Results tilbud og at disse må tilpasses de enkelte fagmiljøenes spesifikke behov.
g) Etablerere veilederforum/møtested for veiledere (årlig oppfølging for de som har
gjennomført det sentralt gitte veilederkurset). UiT sentralt/Result.
Behovet for en møteplass for oppdatering og utveksling av erfaringer etterlyses av mange, også
veiledere med lang erfaring. Gruppen foreslår derfor at det etableres en slik møteplass i regi av
UiT/Result, som et supplement til og oppfølging av den formelle veilederutdanning.

h) Etablere en mentorordning for nye/uerfarne veiledere. Nivå: fakultet.
Nye/uerfarne veiledere kan føle seg usikre og alene til tross for formell kompetanse i
veiledning. Det er ikke alle som får anledning til å starte som biveiledere og på den måten
gradvis utvikler en trygghet i rollene. Det er ikke heller alltid slik at hoved- og biveileder
befinner seg i samme fagmiljø. En mentorordning som varer ett år inn i veiledningsforholdet
kan bøte på dette. Det anbefales at fakultetene etablerer en pool av erfarne veiledere som er
villige til å påta seg en slik oppgave.
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c) Kvalitetssikre søkernes prosjekter slik at de er gjennomførbare innenfor rammen av
tre år. Nivå: institutt.
Ph.d.-løpet er normert til tre år. Dette forutsetter at studentenes avhandlingsprosjekter er
dimensjonert slik at de er mulig å gjennomføre innenfor slik tidsramme. Gruppen antar at
studentenes prosjekter ofte er for ambisiøse og mener at fagmiljøene bør realitetsvurdere
prosjektene før milepælsplanen legges, for eksempel av en gruppe som består av to
vitenskapelige ansatte (ikke veileder).
i) Formalisere innledende forventningsavklaringer mellom veiledere og student. Nivå:
UiT sentralt/institutt.
Det er nok ikke uvanlig at veiledere og studenter har ulike og uklare forventninger til hverandre.
En felles oppfatning og rolleavklaring kan gjøre at misforståelser unngår og unødige
samarbeidsfriksjoner oppstår, som igjen kan virke uheldig inn på studentenes tidsbruk.
Gruppen

anbefaler

derfor

at

det

utformes

en

standardisert

sjekkliste

for

forventningsavklaringer sentralt, ala den som finnes for dagens medarbeidersamtale, som igjen
kan tilpasses lokalt.7 Sjekklisten kan brukes i et tidlig møte mellom veiledere og student, der
eventuelt også instituttleder eller ph.d.-koordinator deltar. I den forbindelse bør det legges stor
vekt på å kommunisere at ph.d.-løpet er 3-årig og at disse årene ideelt sett også skal omfatte
disputas.
j) Veiledere og student utformer i fellesskap en skriftlig plan/milepælsplan for
gjennomføring av kurs og avhandlingsarbeid. Denne planen justeres en gang i året.
Nivå: institutt
Gruppen mener at en realistisk milepælsplan for ph.d.-arbeidet som jevnlig oppdateres og
følges vil kunne bidra til å redusere tidsbruken. Ved de fleste fagmiljøene praktiseres det en
ordning der det utformes en plan, men det er mindre vanlig at denne justeres. Justeringen bør
gjøres årlig og kan koples til fremdriftsrapporteringene.

7

Institutt for psykologi har utarbeidet en slik sjekkliste både på norsk og engelsk, som kan fungere som et godt
utgangspunkt for en standardisert versjon som kan tilpasses øvrige fagmiljø.
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k) Gjennomføring av pliktarbeidsnormen på 25 % skal planlegges god tid i forkant og
etterleves. Nivå: institutt.
Ph.d.-studentenes pliktarbeid er normert til 25 % og gjennomføres ofte som undervisning,
seminarvirksomhet og eksamensarbeid. Mange opplever pliktarbeidet som krevende og som
en hemsko for å gjennomføre ph.d.-arbeidet innenfor den tidsrammen de har til rådighet, men
også som lærerikt og viktig for deres videre karriere. Ph.d.-studentene skal imidlertid først og
fremst gjennomføre kurs og avhandlingsarbeid. Derfor bør pliktarbeidet planlegges god tid i
forveien og legges inn i milepælsplanen. Det vil skape forutsigbarhet for den enkelte student
og også gi de studentene som ønsker det en bedre mulighet til å benytte seg av det pedagogiske
tilbudet som gis av Result før de starter sin undervisning. En ordning med pedagogiske
mentorer ved de respektive instituttene kan også være en måte å lette arbeidet med å utføre
undervisningsplikten. Dersom pliktarbeidet ikke kun består i undervisning, bør dette
normfestes i forkant i samarbeid mellom instituttleder, veileder og student.
d) Studentene skal inngå i og ha jevnlig kontakt med et relevant fagmiljø. Nivå: institutt.
Gruppen mener at tettere oppfølging av studentene gjennom hele doktorgradsløpet utover det
veilederne har mulighet til kan bidra til å redusere gjennomføringstiden. En slik oppfølging
kan både ha en faglig og en sosial side (redusere følelsen av ensomhet). I og med at
forskningsgruppeorganiseringen er blitt mer og mer vanlig ved UiT, vil det være naturlig at
ph.d.-studentene i størst mulig grad knyttes til en spesifikk forskningsgruppe. Andre måter å
sikre at studentene inngår i et relevant fagmiljø på som dels kan være et supplement til og dels
komme i stedet for forskningsgruppetilknytning, kan være en funksjon på instituttnivå med et
særlig ansvar for å skape et faglig og sosialt miljø for ph.d.-studentene. I enkelte fagmiljø er
det prøvd ut ordninger med koordinatorfunksjoner som avlaster instituttlederne og som både
organiserer

faglige

seminarer,

sørger

for

god

informasjonsflyt,

gjennomfører

medarbeidersamtaler, m.m. Denne funksjonen kan kombineres med andre formelle funksjoner
på instituttnivå, for eksempel en nestlederfunksjon. Alternativt kan den ivaretas av en annen
vitenskapelig ansatt som gis uttelling på sitt pliktarbeid for det.
l) Gjøre underveisevaluering obligatorisk. Nivå: Sentral forskrift/institutt.
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Flere av fagmiljøene har prøvd ut midtveisevalueringer over lang tid og rapporterer om gode
erfaringer med det. En slik ordning gir et eksternt og nytt blikk på avhandlingsarbeid samtidig
som den forplikter både veileder og student i forhold til progresjon. Gruppen mener imidlertid
at det må være opp til det enkelte fagmiljø å velge den formen på midtveisseminaret som passer
dem best og bestemme når i løpet det skal gjennomføres. I enkelte fagmiljø gjennomføres
seminaret midtveis, i andre etter 3/4 av tiden er løpt, og i atter andre fagmiljø praktiseres
ordningen som et sluttseminar. Gruppen mener derfor at underveisevaluering vil være en mer
dekkende betegnelse i en forskrift. Videre mener gruppen at tidspunkt for en slik
underveisevaluering legges inn i den skriftlige planen/milepælsplanen som utformes i
samarbeid mellom veiledere og ph.d.-student.
m) Etablerere et formelt system for konflikthåndtering. Nivå: fakultet/institutt.
Det oppstår tidvis konflikter mellom veiledere og student som de selv ikke lykkes med å løse
på ”laveste nivå”, som igjen kan hemme progresjonen i ph.d-arbeidet. En uavhengig instans
som studentene kan henvende seg til og få hjelp av kan være en måte å imøtekomme denne
utfordringen på. Dette kan gjøres på flere måter, enten vet å etablere en form for
ombudsordning eller et konfliktråd” på fakultetsnivå. Også en eventuell ph.d.koordinatorfunksjon kan ivareta en slik rolle.
n) Praktisere permisjonsforskriften restriktivt. Nivå: fakultet.
Planlagte så vel som uforutsette avbrudd i studieløpet vil selvfølgelig påvirke hvor lang tid
studentene bruker på ph.d.-studiet. Det er forståelig at fagmiljøene søker ”nært” når de trenger
vikarer. Det er også forståelig at studentene ønsker arbeidserfaring for å sikre sin videre
karriere, ikke minst vikariater i akademia. For mange er slike vikariater også en måte å forlenge
stipendiattiden på, og dermed også tiden til å arbeide med avhandlingen. De kan imidlertid føre
til at tidsbruken øker utover de seks månedene som er angitt i forskrift for ansettelsesvilkår (jf.
§ 2-3, pkt. 3). Derfor bør fagmiljøene være tilbakeholdne med å tilby stipendiater vikariater.
o) Honorering av studenter som gjennomfører på normert tid. Nivå: fakultet.
Gruppen mener at studenter som gjennomfører ph.d.-løpet på normert tid bør honoreres, for
eksempel med stipend tilsvarende to-tre månedsverk for å publisere deler av
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avhandlingsarbeidet eller for å arbeide med søknadsskriving (med forbehold om at det ikke
strider mot stillingsvernet).
Prioriterte tiltak
Gruppen mener at noen tiltak bør prioriteres. De fleste av dem er tiltak som er prøvd ut over
noe tid i ulike fagmiljøer, og som fagmiljøene rapporterer å ha gode erfaringer med:


Gjøre veilederopplæring obligatorisk.



Etablere en formell ordning for konflikthåndtering.



Formalisere en ordning for å kvalitetssikre studentenes prosjekter.



Gjøre underveisevaluering obligatorisk.



Formalisere en ordning for gjensidig forventningsavklaring mellom veiledere og
student ved oppstart.



Utforme en plan/milepælsplan for gjennomføring av ph.d.-løpet som oppdateres årlig.
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VEDLEGG I: Tabeller som det er henvist til i rapporten
Tabell A: Andel uteksaminerte ved de norske universitetene med disputasår 2011-2015
Disputasår
NMBU/ NTNU
UiA
UiB
UiN
UiO
UiS
(startår)
UMB
2011
(2005)
62,4 %
2012
(2006)
72,1 %
2013
(2007)
60,0 %
2014
(2008)
69,6 %
2015
(2009)
Kilde: DBH/KD-portalen

UiT

67,0 %

55,6 %

66,9 %

41,7%

67,1 %

64,1 %

68,9%

64,74%

35,3 %

72,9 %

71,4%

65,2 %

52,4%

68,5 %

68,5 %

58,3 %

68,1 %

58,3 %

63,1 %

45,3 %

51,8 %

67,2 %

62,1 %

73,5 %

59,1 %

65,0 %

56,9 %

50,4 %

64,6 %

55,6 %

77,0 %

60,0 %

65,5 %

49,1%

61,5 %

Tabell B: Andel disputerte etter 6 år for kullene med oppstart 2005-2009 per fakultet
Medfak/
Matnatfak/
NFH/
SVHum-fak
Helsefak
NT-fak
BFE-fak
fak/HSLfak
78,7%
76,7 %
66,7 %
48,2 %
57,1 %
2005-kullet
(37 av 47)
(23 av 30)
(14 av 21)
(13 av 27)
(4 av 7)
80,8 %
83,3 %
62,1 %
47,8 %
62,5 %
2006-kullet
(42 av 52)
(10 av 12)
(18 av 29)
(11 av 23)
(5 av 8)
55,6 %
58,1 %
66,7 %
35,1 %
50,0 %
2007-kullet
(35 av 63)
(18 av 31)
(14 av 21)
(13 av 37)
(4 av 8)
59,6 %
58,8 %
76,9 %
23,1 %
20,0 %
2008-kullet
(31 av 52)
(20 av 34)
(10 av 13)
(6 av 26)
(3 av 15)
64,1 %
64,7 %
76,0 %
33,3 %
2009-kullet
(43 av 67)
(11 av 17)
(19 av 25)
(7 av 21)
Kilde: FS/manuell telling
Tabell C: Andel disputerte ved UiT 3, 4, 5, 6, 7 og 8 år etter oppstart
Startår
Disputerte
Disputerte
Disputerte
Disputerte
etter 3 år
etter 4 år
etter 5 år
etter 6 år
4,4 %
31,9 %
54,1 %
68,9 %
2005
6,9 %
21,5 %
53,1 %
68,5 %
2006
4,2 %
19,9 %
36,1 %
51,8 %
2007
7,8 %
24,1 %
41,1 %
50,4 %
2008
7,5 %
35,8 %
50,0 %
61,5 %
2009
Kilde: DBH
Tabell D: Studentenes gjennomsnittsalder ved oppstart 2005-2010 per fakultet
Startår
NFH/BFEMedfak/
Matnatfak/NT- Humfak/SVfak
Helsefak
fak
fak/HSL-fak
33
35
35
35
2005
31
34
28
40
2006
31
35
34
37
2007
31
37
30
37
2008
33
37
29
38
2009
30
38
29
40
2010
31,5
36
30,8
37,8
Kilde: DBH
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Disputerte
etter 7 år
74,1 %
72,3 %
60,2 %
59,6 %
-

Jur-fak
66,7 %
(2 av 3)
50,0 %
(3 av 6)
16,7 %
(1 av 6)
100 %
(1 av 1)
60,0 %
(3 av 5)

Disputerte
etter 8 år
79,3 %
73,9 %
63,3 %
-

Jurfak

UiT

34
30
30
31
35
35
32,5

34
34
34
35
35
35

Tabell E: Studentenes gjennomsnittsalder ved disputas 2005-2010 per fakultet
Startår
NFH/BFEMedfak/
Matnatfak/NT- Humfak/SVfak
Helsefak
fak
fak/HSL-fak
37
39
33
42
2005
35
39
33
45
2006
34
40
38
42
2007
35
42
33
41
2008
37
41
32
38
2009
33
41
32
46
2010
35
40,3
33,5
42,3
Kilde: DBH
Tabell F: Startsemester for studenter som startet 2010-2014 per fakultet
Startår
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
NT-fak
Jurfak
Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst
9
8
34
25
11
7
16
15
3
2
2010
11
6
39
32
15
13
14
9
1
2
2011
11
10
27
43
11
12
10
10
2
0
2012
16
6
45
24
15
8
11
12
1
4
2013
10
17
41
52
8
15
14
22
4
3
2014
Sum
57
47
186 176
60
45
65
68
11
11
Tabell G: Gjennomføringsfasen 2011-undersøkelsen per fakultet
Helsefak
NT-fak
BFE-fak
(n=80)
(n=57)
(n=52)
Fornøyd med
veilederne
58 %
60 %
58 %
Fornøyd med
veiledningen
74 %
65 %
51 %
Veilederhyppighet
Kursene ikke relevante
45 %
53 %
51 %
Fornøyd med kursene
88 %
79 % %
77
Medlem av
forskningsgruppe
69 %
55 %
58 %
Forskningsgruppen
har høy aktivitet
24 %
32 %
33 %
Fornøyd med
informasjon om
rettigheter og plikter
Kilde: TODOS
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HSL-fak
(n=52)
63 %
43 %
50 %
71 %
73 %
34 %

Jurfak

UiT

39
36
34
37
42
37,6

38
39
38
39
39
38

IRS-fak
Vår Høst

1
1

0
0

Tabell H: Gjennomføringsfasen 2014-undersøkelsen per fakultet
Helsefak
NT-fak
BFE-fak
(n=65)
(n=21)
(n=28)
85 %
76 %
75 %
Fornøyd med veilederne
73%
71
75
Fornøyd med
veiledningen
79 %
71 %
78 %
Fornøyd med
veilederhyppigheten
34 %
14 %
21 %
Fornøyd med kursene
9%
24 %
4%
Kursene ikke relevante
94 %
90 %
89 %
Medlem av
forskningsgruppe
30 %
47 %
28 %
Forskningsgruppen har
høy aktivitet
34 %
19 %
26 %
Fornøyd med
informasjon om
rettigheter og plikter
Kilde: TODOS

HSL-fak
(n=30)
77 %
77 %
78 %
48 %
7%
70 %
24 %
45 %

Tabell I: Gjennomføringsfasen 2014-undersøkelsen (undervisning og undervisningserfaring) per fakultet
Helsefak
NT-fak
BFE-fak
HSL-fak
(n=65)
(n=21)
(n=28)
(n=30)
50%
62 %
43 %
67 %
Underviser som
del av sitt
pliktarbeid
100 %
92 %
97 %
100 %
Vurderer egne
ferdigheter i
undervisning som
middels/
svært gode
40 %
46 %
47 %
45 %
Vurderer tid
medgått til
undervisning som
å ta mer tid enn
det bør /for stor
34 %
29 %
16 %
19 %
Har fått
forberedende
opplæring i
undervisning
32 %
43 %
29 %
24 %
Har deltatt i kurs i
(63 % har ingen
(57 % har ingen
(60 % har ingen
(57 % har ingen
pedagogikk ved
formell opplæring) formell opplæring) formell opplæring) formell opplæring)
UiT
24 %
14 %
42 %
25 %
Planlegger å ta
kurs i pedagogikk
Kilde: TODOS
Tabell J: Gjennomsnittstid fra innlevering til disputas (i mnd.) per fakultet
Disputasår
Helsefak
NT-fak
HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
3,0
2,8
5,7
2,4
2011
3,8
2,9
6,1
2,7
3,9
2012
3,9
3,2
6,5
3,0
4,0
2013
3,6
2,4
7,2
2,7
4,6
2014
3,5
2,3
4,9
2,3
5,3
2015
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UiT
3,6
3,8
4,0
3,7
3,2

Tabell K: Gjennomsnittstid fra innlevering til kommisjonens vurdering (i mnd.) per fakultet
Disputasår
Helsefak
NT-fak
HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
UiT
2,2
1,9
4,1
2,0
2011
2,6
2,8
2,0
4,1
1,7
2,4
2012
2,6
2,7
2,3
4,8
1,9
3,0
2013
2,9
2,4
1,6
5,1
1,6
3,5
2014
2,5
2,4
1,5
3,5
1,5
3,3
2015
2,2
Tabell L: Gjennomsnittstid fra kommisjonens vurdering til disputas (i mnd.) per fakultet
Disputasår
Helsefak
NT-fak
HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
UIT
0,9
0,9
1,6
0,4
2001
1,0
1,0
0,9
2,0
0,9
1,4
2012
1,2
1,1
0,9
1,7
1,1
1,0
2013
1,2
1,2
0,9
2,1
1,0
1,1
2014
1,2
1,1
0,8
1,5
0,8
2,0
2015
1,1
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Vedlegg II: Andre tabeller
Tabell M: Antall ph.d.-studenter ved de norske universitetene 2011-20158
År
NMBU/
NTNU
UiA
UiB
UiN
UiO
UMB
445
2386
123
1471
108
2878
2011
437
2389
141
1494
113
3050
2012
424
2325
147
1499
112
3040
2013
499
2283
164
1484
116
2981
2014
507
2293
179
1532
117
2954
2015
Kilde: DBH

UiS

UiT

Sum

235
258
265
284
283

681
649
712
714
777

8327
8531
8524
8525
8642

UiT

Sum

114
110
123
101
1019

1247
1376
1425
1369
1337

Tabell N: Antall avlagte doktorgrader ved de norske universitetene 2011-2015
År
NMBU/
NTNU
UiA
UiB
UiN
UiO
UiS
UMB
72
335
11
254
8
425
28
2011
65
374
18
251
15
511
32
2012
71
371
18
265
19
524
34
2013
93
367
27
216
20
519
26
2014
94
339
20
246
13
484
40
2015
Kilde: DBH
Tabell O: Antall aktive ph.d.-studenter ved UiTs fakulteter 2011-2015
År
Helsefak
Jurfak
BFE-fak
HSL-fak
IRS-fak10
277
20
116
151
2011
245
22
94
179
2012
310
22
106
169
2013
297
27
97
179
111
2014
347
26
99
187
1
2015
Kilde: DBH
Tabell P: Antall avlagte doktorgrader ved UiTs fakulteter 2011-2015
År
Helsefak
Jurfak
BFE-fak
HSL-fak
54
1
22
20
2011
51
1
20
24
2012
57
3
21
23
2013
39
4
22
14
2014
47
4
16
16
2015
Kilde: DBH

8

NT-fak
17
14
19
22
18

NT-fak
117
109
105
113
117

Sum
681
649
712
714
777

Sum
114
110
123
101
101

Når det samlede antallet ph.d.-studenter øker, forventes det at antallet disputerte øker over tid. Tallene viser
imidlertid kun antall ph.d.-studenter for de fem siste årene, og da vil bare en liten andel av de nye ph.d.-studentene
ha rukket å disputere. Økningen i antall disputaser forventes derfor å komme om et år eller to. I det samlede
antallet inngår også studenter som har brukt lang tid på studiet, men som fortsatt er aktive studenter og planlegger
å fullføre studiet.
9
I tillegg disputerte to ved utenlandske universiteter, basert på cotutelle-avtale som ikke ga UiT kandidatmidler.
De inngår derfor ikke de offisielle DBH-tallene.
10
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, tidligere Finnmarksfakultetet.
11
Dette er trolig en feilregistrering, siden IRS-fak ikke har eget ph.d.-program.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/9538/MMA002
Dato: 09.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
3/17

Nye retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT
Norges arktiske universitet
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris
causa) ved UiT Norges arktiske universitet.

Begrunnelse:
Retten til å tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller
kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten, er hjemlet i
universitets- og høgskolelovens § 3-2, fjerde ledd. Universitetsstyret vedtok i 2005 (Sak 63-05)
Retningslinjer for utnevning av æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø. Retningslinjene har fått
noen språklige oppdateringer etter fusjonen med Høgskolen i Tromsø og etterfølgende
omorganiseringer i 2012 (F 51-12), men har for øvrig stått uforandret siden 2005. Retningslinjene
er vedlagt (vedlegg 1). Universitetsstyret ba våren 2016 om å få seg forelagt nye retningslinjer for
tildeling av æresdoktorat.
Med denne saken legges utkast til nye retningslinjer fram for styret (vedlegg 2). Retningslinjene
er språklig oppdatert og noe forenklet. De er utformet på basis av praktisk erfaring med de siste
rundene med æresdoktortildelinger og etter gjennomgang og vurdering av retningslinjene for UiB,
UiA, NTNU, UiS og UiO.
Noen kommentarer til utkastet:
- Det foreslås å forenkle kravene til hvordan nominasjoner kan fremsettes, når utdeling skal
skje og hvordan utdeling skal foregå.
- Det foreslås videre å fjerne bestemmelsen om at personer som allerede er utnevnt til
æresdoktorer ved et norsk universitet normalt ikke skal kunne utnevnes. Hvert universitet
foretar en selvstendig vurdering. Dette så man sist når Trond Mohn ble utnevnt både ved
UiT og UiB samme vår.
- Når det gjelder krav om tilknytning til UiT, så varierer kravene hos de andre norske
universitetene svært mye. Det er i utkastet ikke satt noe krav om tilknytning eller
forventninger til hvilken rolle kandidatene har eller skal komme til å ha for UiT. Igjen,
her kan styret i hvert enkelt tilfelle gjøre sin selvstendige vurdering om hvilken relevans
æresdoktoren har for UiT.
- Det er videre ikke sagt noe spesifikt om at kandidaten må være fysisk til stede ved
tildeling (slike flere andre æresdoktorreglementer gjør). Erfaringsmessig kan ulike
omstendigheter føre til at man må gjøre praktiske tilpasninger.
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-

Lovteksten nevner kun betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til
gavn for vitenskapen. Det kan imidlertid være naturlig for UiT å ta med kunstnerisk
innsats, og det er derfor foreslått tatt inn.

Både de eksisterende retningslinjene og utkast til nye er vedlagt.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Pål Vegar Storeheier
forskningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Marit Martinsen Dahle
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RETNINGSLINJE
for utnevning av æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet

Fastsatt av:

Universitetsstyret, med hjemmel i lov av 1.4. 2005

Dato:

25.11.2005

nr 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 fjerde
ledd.
Ansvarlig enhet:

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Id:

Sist oppdatert av:

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Dato:

22.8.2014

Erstatter:

Retningslinjer vedtatt 15.november 2001

Arkivref.:

2012/1252

1. Styret kan utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa) enten på eget initiativ eller etter
innstilling fra et fagmiljø. Grunnlaget for slik utnevning skal være enten
2.
a) betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen
eller
b) kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.
3. Utnevning av æresdoktorer bør som hovedregel ikke skje oftere enn hvert 3. år, og det bør
ikke utnevnes mer enn 1-3 æresdoktorer hver gang. I tillegg kan Styret vedta utnevning av 1-2
æresdoktorer hvert år dersom det finner at en spesiell anledning bør markeres på denne måten.
På lang sikt bør man ta hensyn til spredning på fagområder.
4. Styret skal beslutte promovering og dato for promovering i god tid før utnevning.
Promovering av æresdoktorer skjer vanligvis i tilknytning til universitetets festmøte.
5. Forslag til innstilling skal inneholde curriculum vitae og opplysninger om vitenskapelige
arbeider eller annen innsats som begrunnelse for at vedkommende bør utnevnes til æresdoktor
ved UiT Norges arktiske universitet. Innstillingen bør være fremsatt minst to måneder før
promosjonen skal finne sted.
6. Personer som er ansatt ved norsk universitet eller høgskole med rett til å tildele doktorgrad,
kan ikke utnevnes til æresdoktor når hovedbegrunnelsen gjelder innsats innen eget fag.
Personer som allerede er utnevnt til æresdoktorer ved et norsk universitet skal normalt ikke
kunne utnevnes.
7. Avdeling for forsking og utviklingsarbeid har saksbehandleransvar. Alle sakspapirer i
forbindelse med behandlingen av forslag til æresdoktorer skal behandles fortrolig og er
unntatt fra offentlighet inntil utnevning har funnet sted.
8. Rektor kan oppnevne en komité for å vurdere innkomne forslag.

9. Ved promovering gir dekan/medlem av Universitetsstyret en kort presentasjon av
æresdoktoranden som de har innstilt, og en kort begrunnelse for utnevningen. Diplomet
overrekkes av rektor. Som avslutning på seremonien gis æresdoktoren(e) anledning til å holde
en tale/eventuelt forelesning.

Retningslinje for utnevning av æresdoktorer ved UiT Norges arktiske universitet
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Utkast januar 2017

Retningslinjer for utnevning av æresdoktorer ved
UiT Norges arktiske universitet
Fastsatt av:

Universitetsstyret, med hjemmel i lov av 1.4.
2005 nr 15 om universiteter og høyskoler § 3-2
fjerde ledd.

Dato:

9.2.2017

Ansvarlig enhet:

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Id:

Sist oppdatert av:

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Dato:

25.1.2017

Erstatter:

Retningslinjer vedtatt 25.november 2005

Arkivref.:

2016/9358

1. Styret ved UiT Norges arktiske universitet kan tildele graden æresdoktor (doctor honoris
causa), jf. Lov om universiteter og høyskoler §3-2, nr. 5. Grunnlaget for slik utnevning skal
være enten
a. betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats,
b. fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller
c. kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.
2. Utnevning av æresdoktorer bør som hovedregel ikke skje oftere enn hvert 3. år, og det bør
ikke utnevnes mer enn 1-3 æresdoktorer hver gang. I tillegg kan Styret vedta utnevning av
1-2 æresdoktorer hvert år dersom det finner at en spesiell anledning bør markeres på
denne måten. På lang sikt bør man ta hensyn til spredning på fagområder.
3. Fakultetene/TMU/UB og rektoratet kan foreslå æresdoktorer. Rektor kan oppnevne en
komité for å vurdere innkomne forslag.
4. Nominasjonene skal inneholde curriculum vitae og opplysninger om vitenskapelige
arbeider eller annen innsats som begrunnelse for at vedkommende bør utnevnes til
æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet.
5. Personer som er ansatt ved norsk universitet eller høgskole med rett til å tildele doktorgrad,
kan ikke utnevnes til æresdoktor når hovedbegrunnelsen gjelder innsats innen eget fag.
6. Tildeling av æresdoktorat finner sted i tilknytning til universitetets årsfest eller tilsvarende
begivenhet. Ved denne anledning skal begrunnelsen for tildelingen leses opp, og diplomet
overrekkes av rektor eller dennes stedfortreder.
7. Alle sakspapirer i forbindelse med behandlingen av forslag til æresdoktorer skal behandles
fortrolig og er unntatt fra offentlighet inntil utnevning har funnet sted.
8. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid har saksbehandleransvar.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/490/JSE001
Dato: 27.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
4/17

Nytt mandat for gjennomgang av porteføljen for 2-årige masterprogram
Innstilling til vedtak:
 Universitetsstyret godkjenner mandat og tidsplan for gjennomgangen av de toårige
masterprogrammene

Begrunnelse:
Universitetsstyret behandlet den 24.11.2016 sak S 66/16 Forslag til endringer i studieporteføljen
– bachelor og 5-årige masterutdanninger. I tillegg til endringer i studieporteføljen ble det i
samme sak vedtatt at prosessen og mandatet for gjennomgang av 2-årige masterprogram skulle
behandles på styrets møte i februar. Universitetsdirektøren vil i det følgende gjøre rede for
bakgrunn og formål med gjennomgang av masterporteføljen.
Universitetsstyret vedtok våren 2016 i sak S-16/16 at en intern arbeidsgruppe bestående av
universitetsledelsen og en gruppe dekaner skulle gjennomføre en ny gjennomgang av
studieprogramporteføljen. Styret forutsatte at forslag til ny portefølje skulle fremlegges i egen sak
for styret før utlysning av studietilbud med opptak høsten 2017. Utvidet ledermøte besluttet å gi
oppdraget til Strategisk utdanningsutvalg (SUV). SUV fikk tildelt følgende mandat: "SUV skal,
med utgangspunkt i tilgjengelige data, først og fremst rette fokus mot studietilbud hvor det er
indikasjoner på svak studiekvalitet, og/eller svak rekruttering, eller hvor UiT har overlappende
studietilbud. SUV skal komme med konkrete forslag til reduksjon av studietilbudet. SUV kan også
foreslå nedleggelser av hele fagområder. Forslagene skal begrunnes." I rapporten fremkommer
det at SUV baserte sine vurderinger og konklusjoner på indikasjoner på svak studiekvalitet
og/eller svak rekruttering på det enkelte studieprogram, og at det derfor ikke ble lagt avgjørende
vekt på forhold som forskningsmiljøets kvalitet, strategisk og politisk relevans, landsdelsansvar
og UiTs rolle som breddeuniversitetet. Dette var forhold fakultetene og fagmiljøene selv ga
tilbakemelding på i høringsrunden og som ble presentert for styret i sak 66/16. Tilbakemeldinger
fra fakultetene vedrørende prosessen er også presentert i denne saken.
Formål
Hvilke studier UiT skal tilby er av de viktigste strategiske valgene for UiT. Formålet med å
gjennomgå studieporteføljen er å imøtekomme UiTs mål om å ha studietilbud med høy nasjonal
og internasjonal kvalitet, som er praksisnære og samfunnsrelevante og som har et godt og
inkluderende læringsmiljø.
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I UiTs strategi fremgår det blant annet at vi «skal tilby forskningsbasert utdanning med kvalitet på
høyt internasjonalt nivå» og at «UiT skal være nasjonalt ledende på gjennomstrømning, ha et
godt og inkluderende lærings- og studiemiljø og legge til rette for et velfungerende
studentdemokrati». Det framgår også av strategien at «UiT skal være et breddeuniversitet» og at
«universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede utdanningstilbud». En gjennomgang av
studieporteføljen må legge alle disse forhold til grunn. Som breddeuniversitet er det nødvendig og
avgjørende at UiT tar ansvar for små fagmiljø, og sørger for at balansen mellom disiplinfag og
profesjonsfag ikke forrykkes i en slik grad at UiT ikke lenger oppfattes som et breddeuniversitet.
UiT har også et nasjonalt ansvar innenfor en rekke fagområder, og det er av nasjonal og
internasjonal betydning at forhold knyttet til blant annet det arktiske og det samiske innenfor ulike
fagområder både ivaretas og utvikles. Likeledes må UiT ha en studieportefølje som legger
grunnlaget for phd-programmene slik at det innenfor flest mulig områder tilbys bachelor, master
og phd-nivå. Samtidig skal det sikres at studentene møter et tilfredsstillende studiemiljø.
Identifisering av status og igangsetting av tiltak knyttet til forhold som rekruttering, frafall og
gjennomstrømming er helt nødvendig for at UiT skal kunne følge opp de mål som er satt i
strategien.
Mandat og tidsplan
For å kunne imøtekomme de tilbakemeldingene som er kommet i etterkant av gjennomgangen av
bachelorprogrammene og de femårige masterprogrammene, og samtidig imøtekomme
forutsetningene for prosessen gitt i oppdraget fra styret og gjennom strategien til UiT, foreslås
følgende mandat for gjennomgangen av masterprogrammene:
«SUV skal identifisere studietilbud med indikasjoner på svak studiekvalitet og/eller svakt
studiemiljø. Dette gjøres på bakgrunn av tilgjengelige data om blant annet gjennomføring, frafall
og rekruttering, tilbakemeldinger fra fakultetene, studentevalueringer og overordnede strategiske
vurderinger. SUV skal komme med konkrete anbefalinger til oppfølging av identifiserte
studietilbud. Dette kan føre til anbefaling om revisjon eller nedleggelse. SUV skal også
identifisere studietilbud med stor faglig overlapp og anbefale tiltak som skal følges opp innenfor
de relevante fagmiljø. Alle forslagene skal begrunnes.»
Universitetsdirektøren legger til grunn at det er SUV som også denne gangen skal gjennomgå
porteføljen. Ovenstående mandat forutsetter at SUV gjør en bredere vurdering av programmene i
sin rapport enn det som ble gjort i den forrige rapporten, og at fakultetene i forkant av SUVs
behandling av saken skal gi mer utfyllende tilbakemeldinger om relevante forhold knyttet til sine
studieprogram. Det skal i tillegg identifiseres studietilbud med stor faglig overlapp og det skal
pekes på anbefalinger som må følges opp i de relevante fagmiljø.
SUVs rapport skal som forrige gang sendes på høring til fakultetene. Det legges til grunn at
fakultetene skal ha lenger høringsfrist enn sist. Universitetsdirektøren foreslår følgende tidsplan
for prosessen:




Medio januar: Tilgang på tallmateriale ble sendt til fakultetene via det nettbaserte
presentasjonsverktøyet Tableau. Fakultetene er bedt om å melde inn hvem som skal ha
tilgang til systemet og det tilbys opplæring til alle tidlig februar.
9. februar: Styret behandler forslag til nytt mandat 9. februar. Mandatet og oppdraget fra
styret sendes ut til fakultetene umiddelbart etter styremøtet.
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10. mars: Frist for tilbakemelding fra fakultetene. Fakultetene bes gi tilbakemelding på
selve datagrunnlaget i tillegg til andre relevante opplysninger knyttet til de enkelte
studieprogram vedrørende for eksempel evalueringer, igangsatte tiltak, relevant
forskningsaktivitet osv.
28.-29. mars: Behandling i SUV.
21. april: SUVs rapport sendes ut på høring. I denne perioden legges det til rette for
arenaer der rapporten kan drøftes gjennom blant annet dialogmøter og debattmøter.
19. mai: Høringsfrist for fakultetene.
15. juni: Saken legges frem for universitetsstyret.

Odd Arne Paulsen
fungerende universitetsdirektør

Heidi Adolfsen
studiedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Julia Holte Sempler
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/3151/HAD000
Dato: 25.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
5/17

Prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner forslaget til prosedyrer og kriterier for å søke merittert
undervisningsstatus ved UiT Norges arktiske universitet slik det fremgår av
saksfremlegget og med de endringer som framkom på møtet.
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komiteen.

Bakgrunn
Universitetsstyret behandlet i sak S 35/16 forslag til meritteringssystem for undervisning ved UiT
Norges arktiske universitet. De gjorde følgende enstemmige vedtak:
1.
2.
3.

Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk
meritteringssystembasert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen
skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og
fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner
kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som
meritteringssystemet legger opp til.

I samme sak ble det også anbefalt at forslag til forsøksordning legges fram for endelig
godkjenning i styret før prosjektet lyses ut. I det følgende beskrives forslaget nærmere.
Organisering av prosjektet
I november 2016 ble dosent Marit Allern tilsatt som prosjektleder og rektor oppnevnte samtidig
styrings- og prosjektgruppe. Styringsgruppen ledes av prorektor for utdanning Wenche Jakobsen
og består også av Berit Kjeldstad (prorektor utdanning NTNU), Ådne Danielsen (daglig leder
Result UiT) og Heidi Adolfsen (studiedirektør UiT).
Prosjektgruppen består av:
 Nanna Hauksdottir, leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS, Det helsevitenskapelige
fakultet
 Lena Bendiksen, professor, Det juridiske fakultet
 Petter Holm, professor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 Siw Skrøvset, dosent, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Prosjektgruppens mandat er vedlagt saken.
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Kort om forslaget fra prosjektgruppen
Prosjektgruppen har oversendt forslag til kriterier for merittert underviser og til søknadsprosedyre.
De gjør i vedlegg 1 rede for en del om konteksten og de vurderinger som utvalget har gjort. De
har vært igjennom grundige diskusjoner når det gjelder kriterier for merittert underviser, og gjør
oppmerksom på at fremgangsmåten som foreslås skjer i lys av at dette er første utlysing.
Evaluering av erfaringene fra første runde vil gi utgangspunkt for eventuelle justeringer ved neste
utlysning.
Rapporten Innsats for kvalitet av Gunnar Grepperud et al som ble levert i februar 2016 foreslo at
stillingskategoriene førstelektor og dosent skulle holdes utenfor en kommende
meritteringsordning. Det kom i høringsrunden våren 2016 frem stor motstand mot å utelate disse
stillingskategoriene. Prosjektgruppen fikk av den grunn som en del av sitt mandat å inkludere
førstelektor og dosent i ordningen.
Dette har prosjektgruppen svart på ved å foreslå kriterier for merittering som i utgangspunktet er
felles for alle fem stillingskategoriene, men som også forutsetter at alle som søker om merittering
tydelig knytter sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra.
Dette gjelder både undervisning og bidrag til særlig utvikling og innovasjon. Søkeren må
begrunne merittert nivå ut fra oppgaver som ligger til stillingen de innehar, og dokumentasjonen
baseres på dette.
Prosjektgruppen har også sett på hvordan vitenskapelig ansatte ved UiT som ønsker å søke status
som merittert underviser og ikke har formell godkjenning av basiskompetansen, kan gjøre rede for
basiskompetansen gjennom sin pedagogiske mappe. Ingen forutsettes å måtte gå bestemte kurs for
å utarbeide sin pedagogiske mappe, Result utvikler ulike ressurser som kan benyttes, både
nettbaserte og i tillegg tilbud om seminarrekker og kurs for dem som ønsker det.
Nærmere beskrivelse av forslagene er vedlagt.
Universitetsdirektørens vurderinger
Universitetsdirektøren takker prosjektgruppen for forslaget til prosedyre og kriterier som er
oversendt. I sak 35/16 ble det trukket frem at det i høringsuttalelsene fra enhetene kom tydelig
frem at det er avgjørende at systemet ikke medfører økt ressursinnsats med hensyn til
administrasjon og til fagpersonalets arbeid knyttet til søknad og dokumentasjon.
Universitetsdirektøren mener at prosjektgruppens forslag imøtekommer dette ønsket. Det er
likevel noen momenter i forslaget som vi vil knytte noen kommentarer til.
Sammensetning og oppnevning av komité
Prosjektgruppen foreslår følgende sammensetning av bedømmelseskomitéen:
 representant fra Umeå universitet som selv er merittert
 leder for meritteringsprosjektet ved UiT
 studentrepresentant på MA eller Ph.d-nivå
 vitenskapelig ansatt fra søkerens fakultet
Universitetsdirektøren støtter forslaget om å ha med en representant fra Umeå universitet. Vi får
da med et medlem som har erfaring med eget meritteringssystem, og som er fra en større
akademisk institusjon utenfor Norge. Det er også ønskelig at leder for meritteringsprosjektet ved
UiT er med i komitéen. Når det gjelder studentrepresentanten i komiteen vil universitetsdirektøren
peke på at det er vel så viktig at studentene som oppnevnes kan vise til engasjement og verv innen
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utdanningspolitiske spørsmål eller studiekvalitetsarbeid, enn at de studerer på master- eller phdnivå. Denne studenten trenger nødvendigvis ikke komme fra UiT, men kan eksempelvis
oppnevnes fra Norsk studentorganisasjon (NSO).
Prosjektgruppen foreslår også at det oppnevnes en vitenskapelig representant fra søkerens
fakultet. Universitetsdirektøren foreslår at dette skal gjøres av prodekan for utdanning ved
fakultetet. Prosjektgruppen foreslår videre at NTNU holdes utenfor siden de ikke er i gang med
sin ordning. Dette prosjektet er et samarbeid mellom UiT og NTNU og det har vært et tydelig
ønske fra ledelsen ved begge institusjonene at dette samarbeidet skal fortsette også i
forsøksperioden. Ett område det har vært aktuelt å samarbeide om, er i bedømmelsen av søkerne.
Universitetsdirektøren vil anbefale at NTNU inviteres med i oppstarten for å opprettholde
dialogen og sikre kunnskapsutveksling i prosjektet.
Universitetsdirektøren anbefaler at rektor gis fullmakt til å oppnevne komiteen.
Kriterier for merittert underviser
I forslaget fra prosjektgruppen er kriteriene for merittering felles for alle de fem stillingstypene1
som kan søke om merittert status, og forutsetter at alle som søker om merittering tydelig knytter
sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra.
I den nylig lanserte Stortingsmelding 16 (2016/2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning stilles
det krav om at alle universiteter og høgskoler alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal
etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes
(Meld. St.16 (2016-2017):79). UiT viser med denne saken at vi er godt gang med dette arbeidet.
Regjeringen vil også at det skal stilles krav om pedagogisk basiskompetanse og
undervisningserfaring i alle faglige stillinger, og suksessivt høyere krav for stillinger som
professor og dosent.
Slik kriteriene er formulert i forslaget fra prosjektgruppa, kommer det ikke tydelig nok fram at
kriteriene likevel vil være ulike for de ulike stillingskategoriene, siden det vil være ulike
utgangspunkt for å bedømme en dosent og en professor. Det bør presiseres tydelig hvilke
stillinger som omfattes av ordningen og klargjøre for komitéen hvilke krav som til enhver tid
gjelder for pedagogisk basiskompetanse og undervisningserfaring for de ulike stillingsgruppene,
og etterhvert hva de nye kravene for professor og dosent vil være.
Universitetsdirektøren er enig i at det er viktig å forankre søknad om merittert status til instituttet
gjennom en plan fra instituttleder. Men det kan kanskje være bedre om søkeren knytter sitt arbeid
til utvikling av studieprogramnivået heller enn til instituttets strategi, slik det fremgår i siste
avsnitt i kriteriene. På denne måten vil søkere som underviser i tverrfaglige studieprogram lettere
få vist hvor de har utført sitt undervisnings- og utviklingsarbeid.
For å sikre at vurderingsgrunnlaget også inneholder vurderinger fra fagfeller og studenter,
anbefales det at det innarbeides i kriteriene observasjon av underviser i undervisningssituasjonen
og evaluering av underviser fra studentene.
Videre oppfølging
1

Universitetslektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.
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Universitetsdirektøren foreslår at universitetsstyret mottar en årlig rapport fra prosjektet i hele
prosjektperioden.
Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Heidi Adolfsen
studiedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Heidi Adolfsen
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Brev fra prosjektleder datert 24.01.2017
Forslag til prosedyre for å søke merittert undervisningsstatus
Forslag til kriterier for å søke merittert undervisningsstatus
Mandat prosjektgruppe
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Universitetsbiblioteket
Arkivref.: 2016/9265
Dato: 24.01.2017

Heidi Adolfsen
UTA

Forslag til kriterier og prosedyre for å søke merittert
undervisningsstatus
Prosjektgruppe for merittering på UiT Norges arktiske universitet oversender her forslag til kriterier for
merittert underviser og forslag til prosedyre. I dette følgeskrivet sier vi en del om konteksten og de
vurderinger som utvalget har gjort. Vi har vært igjennom grundige diskusjoner når det gjelder kriterier for
merittert underviser, og vi gjør oppmerksom på at fremgangsmåten vi foreslår skjer i lys av at dette er første
utlysing. Evaluering av erfaringene fra første runde vil gi utgangspunkt for eventuelle jusertinger.
Rapporten Innsats for kvalitet av Gunnar Grepperud et al som ble levert i februar 2016 forutsatte at
stillingskategoriene førstelektor og dosent skulle holdes utenfor en kommende meritteringsordning. Det ble
vist til at disse stillingskategoriene stiller krav til pedagogisk kompetanse ut over basiskompetanse.
Høringsrunden våren 2016 fortalte at det var stor motstand mot å utelate disse stillingskategoriene.
Prosjektgruppen fikk av den grunn i sitt mandat beskjed om at vi bør foreslå en ordning som innbefatter også
førstelektor og dosent.
Dette har prosjektgruppen svart på ved å foreslå kriterier for merittering som i utgangspunktet er felles for alle
fem stillingskategoriene, men som også forutsetter at alle som søker om merittering tydelig knytter sin
pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Dette gjelder både
undervisning og bidrag til særlig utvikling og innovasjon. Søkneren må begrunne merittert nivå ut fra
oppgaver som ligger til stillingen, og dokumentasjonen skjer ut fra dette.
I Innsats for Kvalitet forutsettes det at Pedagogisk kompetanse og meritter skal dokumenteres gjennom en
pedagogisk mappe, som også er den vanlige dokumentasjonsformen internasjonalt. Pedagogiske mapper har
vært i bruk på UiT fra 2000 og fra 1.1.2008 som vurderingsordning for pedagogisk basiskompetanse for
høyere utdanning. Nye utvidede retningslinjer for ansettelse og opprykk krever at alle dokumenterer sin
kompetanse for undervisning gjennom en pedagogisk mappe. Når piloten om pedagogisk merittering innføres
på UiT Norges arktiske universitet, forutsettes det at alle gis mulighet til å søke, også de som fra før ikke har
formell pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning.
Vitenskapelig ansatte på UiT som ønsker å søke status som merittert underviser og ikke har formell
godkjenning av basiskompetansen, må i sin pedagogiske mappe godtgjøre at de har en slik kompetanse etter
retningslinjene som er gitt før de i tillegg viser den dybde og det nivå som kan gi merittert status. Ingen
forutsettes å måtte gå bestemte kurs for å gjøre dette, Result utvikler ulike ressurser som kan benyttes, både
nettbaserte og i tillegg tilbud om seminarrekker og kurs for dem som ønsker det.
Prosjektleder er i gang med orienteringer på fakultetene. Det har vært stor engasjement på disse møtene, og
noen er allerede i gang med å lage arbeidsgrupper og workshops for samarbeid om å utvikle søknader. Dette
ansees som særlig viktig for at meritteringsordningen skal være et viktig incitament for innovasjon og
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utvikling av en kultur for samarbeid om kvalitet i utdanningene. Forslaget til «Kriterier for merittert
underviser» indikerer at en slik status vil henge høyt. Samtidig bør det etter prosjektleders kjennskap til den
innsats som vises i undervisning og utdanning på UiT, være mulig for flere ansatte å oppnå slik status.
Når det gjelder prosedyre for søknader og godkjenning, så mener prosjektgruppen at det er avgjørende at
søknader er forankret på lokal enhet/institutt. Det innebærer at både søker og enhet må forplikte seg til den
fremtidige innsats som skal skje. Lokal enhet/institutt vil nyte godt av å få en merittert underviser både
gjennom en engangssum og viktigst gjennom vedkommendes bidrag til utvikling og innovasjon videre.
For en godkjenningsordning i 2017 vil prosjektgruppen foreslå en bedømmelse basert på en spesialoppnevnt
komité der NTNU holdes utenfor siden de ikke er i gang med sin ordning. Som en følge av at vi i denne
runden ikke har noen meritterte undervisere på UiT, foreslår vi en representant for excellente undervisere fra
Umeå universitet som medlem av komiteen for 2017. Umeå universitet er et viktig samarbeidsuniversitet for
UiT og har vært en inspirasjon også for å utvikle en ordning for merittering av undervisere. Forslag til
sammensetning av komité for bedømmelse i 2017:
En representant fra Umeå universitet, prosjektleder fra Result UiT, en studentrepresentant fra UiT på MA
eller Ph.d-nivå. Disse tre deltar i vurderingen av alle søknadene. I tillegg oppnevnes en faglig representant fra
søkernes fakultet. Denne representanten deltar i vurderingen av søkerne som kommer fra eget fakultet.
Innstillingen fra komiteen sendes SUV og SUV kan ved behov innkalle søkere til intervju før endelig vedtak
fattes.

Vennlig hilsen
Marit Allern
Prosjektleder
Prosjektgruppe for merittering på UiT Norges arktiske universitet

Vedlegg:
Kriterier for merittert underviser
Prosedyre for å søke om status som merittert underviser i pilotprosjektet ved UiT Norges arktiske universitet
2016-2020
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Prosedyre for å søke om status som merittert underviser i pilotprosjektet ved UiT Norges
arktiske universitet 2016-2020
Søknaden stiles til:
Søkeren leverer:

Strategisk utdanningsutvalg og sendes til UTA
Kontaktperson: Marit Allern, Result
En pedagogisk mappe med vedlegg.
Søknaden kan leveres i digital form eller elektronisk som et
sammenhengende dokument med maksimum to filer.

Den pedagogiske mappen
En pedagogisk mappe er et personlig dokument som på en oversiktlig og konkret måte viser
søkerens kompetanse gjennom hans/hennes utvikling som underviser, innsats i utviklingsarbeid
og pedagogisk ledelse. Mappen skal vise om søkeren tilfredsstiller de kriterier som er satt for
merittert underviser. Den skal både vise konkrete eksempler fra søkerens pedagogiske praksis og
refleksjon over relevante tema der egen undervisningsfilosofi trekkes inn i tillegg til kunnskap om
studenters læring.
Søkeren bør velge ut noen spesielle temaer eller områder og argumentere for valgene som er gjort.
Mappen kan ta opp særskilte didaktiske og pedagogiske problemer, være orientert om konkrete
eksempler som analyseres eller ta opp underviserens ulike roller. Den pedagogiske mappen skal
fremstå som en sammenskrevet tekst og inneholde til sammen 15-20 sider pluss vedlegg.
Vedleggene skal bekrefte innholdet i mappen.
Oversikt over pedagogiske meritter
Søkeren skal lage en oversikt når det gjelder pedagogisk praksis og meritter. Denne kan inneholde
sammenfatninger av evaluering av undervisning, pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid,
utvikling av læremidler, formell pedagogisk kompetanse, vitenskapelige publiseringer eller
presentasjoner med pedagogisk relevans.
Brev fra instituttleder
Instituttleder må legge frem en forpliktende plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg
vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. Dersom en
instituttleder ønsker å søke, må dekanen på fakultetet skrive brevet.
Bedømmelse
De som søker om status som merittert underviser, får sin søknad vurdert av en spesialoppnevnt
komité:
En representant fra Umeå universitet som selv er merittert, leder for meritteringsprosjektet på
UiT, én studentrepresentant på MA eller Ph.d-nivå. Disse tre er med i vurdering av alle søknader.
I tillegg oppnevnes en representant fra de ulike fakultetene det finnes søkere fra. Vedkommende
deltar i behandlingen av søkere fra eget fakultet.
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Når komiteen har avgitt sin innstilling, behandles alle søknadene samlet av strategisk
utdanningsutvalg. Søkere kan innkalles til intervju her. Strategisk utdanningsutvalg avgjør hvem
som oppnår merittert status.

Kilder til hjelp og støtte
http://result.uit.no/blogg/2015/05/28/spennende-digital-mappe/
https://digitalmappe.uit.no/
Allern, Marit (2011) “Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge. Pedagogiske
mapper som bidrag til pedagogisk diskurs.” UNIPED 3/2011, p. 20-29
Baume, D. & Popovic, C. (2016) Advancing Practice in Academic Development. NY: Routledge
Constantino, P. M & De-Lorenzo, Maria N. (2006) Developing a professional teaching
portfolio: a guide for success. Needham Heights, Mass: Allyn & Bacon
Kreber, C. (2002) “Teaching excellence, teaching expertise and the scholarship of teaching”.
Innovative higher Education, 27(1): 5-23
Seldin, Peter (2014) The Teaching portfolio: A Practical Guide to Improved Performance and
Promotion /Tenure Decisions 3 ed. Bolton, Mass: Anker
Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj! Uppsala universitet: Enheten för utveckling og
utvärdering
Winka, Katarina & Ryegård, Åsa (2013) Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. Lund:
Studentlitteratur
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Kriterier for merittert underviser
En forutsetning for status som merittert underviser er at søkeren oppfyller alle krav som stilles til
pedagogisk basiskompetanse og har undervist i høyere utdanning i minst fem år. Alle søkere leverer
sin dokumentasjon i én pedagogisk mappe. For dem som ikke har formell pedagogisk
basiskompetanse for høyere utdanning, må dokumentasjonen tilfredsstille kravene som stilles til
denne i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved
Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet (UiT) se pkt. 4.5
https://cp.compendia.no/uit/lederhandbok/209193
Kriteriene for merittering er felles for alle de fem stillingstypene der det kan søkes om merittert
status. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den
stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og
innovasjon. I søknaden begrunnes merittert nivå ut fra oppgaver som ligger til stillingen og
dokumentasjonen skjer ut fra dette.
Det kreves at


Underviseren har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid. Dette skal dokumenteres gjennom å
vise
o Samarbeid med kolleger, studenter, ledelse og andre om
undervisningsutvikling/studiekvalitetsarbeid
o Refleksjoner over eget didaktisk utviklingsarbeid relatert til emner/kurs i
utdanningen(e) og refleksjoner over hvordan program- og emneplaner påvirker
studentenes prestasjoner og arbeid for å oppnå gode resultater. Denne refleksjonen
bør være forankret i forskning og teori om undervisning og læring i høyere utdanning
generelt og i fagene spesielt



Underviseren har en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget, undervisning og
læring. Dette kan for eksempel dokumenteres gjennom
o Utvikling av egen kompetanse til undervisning, læring og veiledning på en bred og
systematisk måte gjennom kurs og lærerutveksling
o Kommunikasjon av egen kompetanse i undervisning og læring gjennom nasjonale og
internasjonale konferanser eller tidsskrift
o Produksjon av undervisningsmateriell, modeller og læremidler ut fra et bevisst
pedagogisk ståsted
Underviseren er en engasjert og dyktig pedagogisk leder. Det kan for eksempel
dokumenteres gjennom å vise at underviseren
o Tar initiativ til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekt i sin organisasjon
o Initierer og driver frem nye program og utdanninger
o Gjennomfører pedagogiske utviklings- og ledelsesoppdrag av strategisk karakter
o Initierer pedagogisk diskusjoner, deltar i seminar og konferanser om undervisning og
læring i og utenfor organisasjonen



Søknaden om merittert status skal beskrive hva søkeren har utført av systematisk undervisnings- og
utviklingsarbeid i henhold til instituttets strategi, hvilke resultater dette har gitt og planer for videre
arbeid. Instituttleder må legge frem en forpliktende plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg
vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det.
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Samtlige kriterier må være oppfylt og dokumentasjonen må foreligge i form av en pedagogisk
mappe.
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Organisering og mandat for UiT Norges arktiske universitet sitt nye system
for merittering av undervisning - Kriterier for og utvikling av merittert
kompetanse.
I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for
undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem
år. Ordlyden i hele vedtaket er som følger:
1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert
på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå
over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene.
Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet
og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som
meritteringssystemet legger opp til.
Rektoratet vil med dette sette ned en arbeidsgruppe(prosjektgruppe) med prosjektleder (i halv
stilling eller tilsvarende halv stilling) som skal arbeide med det meritterte nivået over
basiskompetanse. Rektoratet ønsker at nestleder ved Result, Marit Allern leder dette arbeidet i
første omgang frem til 1. august 2018. Result må sette av ressurser til organisatorisk og administrativ
støtte til dette arbeidet også. Rektoratet vil peke på følgende personer som medlemmer av denne
gruppen:





Nanna Hauksdottir (HF)
Lena Bendiksen (Jur-fak)
Petter Holm (BFE)
Siw Skrøvset (HSL)

Gruppen kan også utvides med flere personer ut fra de behov prosjektleder ser.

Prosjektleders og arbeidsgruppens mandat
I rapporten «Innsats for kvalitet» fremmes det i kapittel 4 tanker om hvordan meritteringsordningen
kan innrettes. Etter at rapporten ble skrevet er det bestemt at også førstelektorer og dosenter skal
inngå i ordningen. Det må derfor utvikles kriterier for alle fem stillingskategoriene (universitetslektor,
førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor) som i dag anvendes i UH-sektoren
(lærerstillinger holdes utenfor). Siden førstelektor- og dosentkategorien i utgangspunktet har en klar
utdannings-/undervisningsprofil så må det blant annet vurderes egne kriterier for disse to
kategoriene. Kriteriene for alle fem kategoriene som utvikles, skal stå i relasjon til kriteriene som
finnes for pedagogisk basiskompetanse. Samtidig forventes det at kriteriene skal vektlegge et
ferdighetsaspekt ved underviserrollen, slik dette kommer til uttrykk i rapporten «Innsats for kvalitet»
(andre avsnitt side 34).
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Ut over arbeidet med å skape tydelige kriterier som kan brukes som grunnlag for vurderinger av
merittert kompetanse så må det også arbeides med å utvikle og etter hvert iverksette utviklingstiltak
som ansatte ved UiT kan følge for å kvalifisere seg til å bli meritterte undervisere. Både innhold og
innretting på slike tiltak må beskrives og vurderes. I rapportens kapittel 4.1.7 gis det for eksempel
tanker om slike tiltak kan gis som utdanning osv.
Ut fra beskrivelsene over skal arbeidsgruppen som settes ned og som skal ledes av en prosjektleder
arbeide med følgende:









Utvikle kriterier for alle fem stillingskategoriene.
o Disse skal stå i forhold til kriterier for pedagogisk basiskompetanse.
o Disse skal vektlegge ferdighetsaspekter, mer enn kunnskapsaspekter.
Komme med forslag til tiltak, utviklingsprogrammer og metoder som kan bidra til at så
mange som mulig av UiT sine fagansatte både ønsker og får anledning til en karriereutvikling
der undervisningskompetanse vektlegges mer.
Vurdere hvordan arbeidet med merittering kan forankres best mulig på fakultets- og
instituttnivå i samarbeid med UB ved Result.
Arbeide med å lage systemer/ordninger for søknadsprosedyrer og rutiner for godkjenning av
meritterte fagansatte. I dette inngår også arbeid med å vurdere og eventuelt justere og
endre på meritteringsutvalgets forslag til kriterier, profil og nivå.
Prosjektleder og arbeidsgruppe må være i løpende dialog med relevante instanser som POA,
UTA og fakultetene om arbeidet. Prosjektleder og arbeidsgruppen må også koordinere sitt
arbeid i samarbeid med NTNU. Intensjonen er at UiT og NTNU skal samarbeide om å utvikle
kriterier som er mest mulig like institusjonene imellom.

UiT 10. november 2016

Wenche Jakobsen
Prorektor
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2017/826/EMP026
Dato: 31.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
6/17

Opprusting av Haldde observatorium – historie og faglig ressurs for UiT

Innstilling til vedtak:
Styret bevilger inntil 5 mill kr av UiTs virksomhetskapital til konkrete tiltak i forbindelse med
opprustning av det historiske observatoriet Haldde, i tråd med fremlagt plan fra Alta kommune.

Om Haldde
Haldde er gammelt magnetisk-meteorologisk observatorium som ble bygget på fjelltoppen Haldde
(904 moh) for 100 år siden. Initiativet kom i stand av professor Kristian Birkeland som så for seg
at nordlyset kunne ha innflytelse på været, og i 1899 fikk han Stortingets godkjennelse til å bygge
observatorier på Haldde. To provisoriske bygninger ble satt opp og Sem Sæland som senere ble
den første rektor på Norges tekniske høgskole i Trondheim, hadde ansvaret for ett av
observatoriene som ble oppgitt allerede etter den første sesongen.
Fra 1910 bevilget staten midler til fast drift. I søknad om bevilgning til foretaket ble det
understreket at observatoriet ville bli en gullgruve for vitenskapelige oppdagelser som særlig
kunne komme meteorologien til gode, «og således ved sine værforutsigelser få praktisk betydning
for fiskerfolket nordpå». I begrunnelsen for innvilgelse av søknaden het det: «På grunn av de
sterke temperaturmotsetninger, især om vinteren, mellom det varme Golfstrømvann utenfor og
den sibirske kulde inne på Finnmarksvidden, opptrer de bevegende krefter i atmosfæren med
usedvanlig voldsomhet, og gjør Finnmark til et av de mest stormfulle steder på jorden og derfor til
et usedvanlig gunstig sted for studiet av dynamisk meteorologi».
En ny bygning sto ferdig i 1912 og ble senere utvidet i 1914-15. I tillegg til
observatoriebygningen ble det oppført en hovedbygning med fire leiligheter, kontor og
instrumentrom. Utenfor førte underjordiske ganger til akkumulatorrom, vaskehus og badstu. Det
ble anlagt 9 km kjørevei, og om vinteren gikk det transport langs en taubane. På det meste bodde
det 3 barnefamilier på Haldde. Etter påbygging var deretter observatoriet fast bemannet i 15 år
(192-1926). Da Stortinget besluttet nedleggelse i 1926, var begrunnelsen alt for høye kostnader til
drift. Virksomheten ble da flyttet til det nye Nordlysobservatoriet i Tromsø. Den tyske
okkupasjonsmakten brente bygningene i 1944, og bare murene sto tilbake.
Det har i nyere tid blitt bevilget midler fra ulike hold til restaurering av bygningene, senest i regi
av Alta historielag som hadde ansvaret for restaureringen frem til 1985. Da overtok Alta Museum
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det faglige arbeidet. De hundre år gamle steinbygningene på fjelltoppen er restaurert og det
arbeides nå med videre opprusting, blant annet å sette i stand Observatoriet. I dette arbeidet inngår
følgende tiltak:
1. Opprusting av bygg (vegger, tak, toalettfasiliteter)
2. Føre opp strøm
3. Kuppel på tårnet
Det har vært møter mellom prosjektledelsen i Alta kommune og ledelsen ved UiT, og begge
parter ser det som ønskelig at UiT bidrar med midler til konkrete tiltak i dette arbeidet.

Universitetsdirektørens vurderinger
Haldde er et prosjekt som eies av Alta kommune og ligger i utgangspunktet utenfor UiTs
portefølje og begrunnelser for disponering av bevilgning. For å begrunne bruk av penger til dette
prosjektet, må formålet kunne forankres i Kunnskapsdepartementets reglement for forpliktende
samarbeid og erverv av aksjer, rundskriv F-07-13. Reglementet omhandler statlige universiteter
og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, og sentrale kriterier er:
a) Samarbeidet skal være av faglig interesse for institusjonen, og aktiviteten skal styrke
institusjonens evne til å utføre sine primæroppgaver.
b) Fagmiljøer internt ved institusjonen skal involveres i samarbeidet.
Med faglig interesse forstås aktivitet som UiT kan dokumentere vil styrke fagutviklingen internt
ved UiT, og som er forankret i universitetets strategi. UiTs støtte til prosjektet må derfor forankres
i hvordan Haldde kan være av faglige interesse for UiT og hvordan Haldde kan være et
instrument/tiltak for å nå faglige mål. Mest nærliggende kan det være av faglig interesse for
landskapsarkitektur, reiseliv, idrettsfag eller kulturentreprenørskap.
I tillegg til utarbeidelse av en samarbeidsavtale for bruk av Haldde i faglig sammenheng for UIT,
har også Haldde en historisk forankring til en sentral del av landsdelens tradisjoner og virksomhet
innenfor nordlysforskning.
Erfaring tilsier blant annet at gjester uten erfaring med nordlige og arktiske områder ikke fullt ut
forstår kompleksiteten og samspillet med klima, vær og natur og menneskelig aktivitet, før de har
vært ute og opplevd dette selv. Haldde ville kunne være et sted for å arrangere mindre seminarer
og faglige sammenkomster, hvor konteksten er arktisk. Gitt en slik mulighet vil studentene kunne
bidra til avvikling av arrangementene og derigjennom få god, praktisk erfaring med guiding,
tilrettelegging og gjennomføring av arrangement for mindre grupper. Det bør også gjennomføres
ett årlig Haldde-seminar med internasjonalt ledende forskere innenfor felt som er knyttet til
Arktis. Slik kan en blant annet bygge opp Haldde som en del av universitetets omdømme.
For å etterkomme kravene i F-07-13 bør det i samarbeidet med Alta kommune inngås en avtale
om hvordan Haldde kan bidra til styrking av faglig interesse for UiT. En slik samarbeidsavtale bør
forankres i et aktuelt fagmiljø. Universitetsdirektøren vil be aktuelt fagmiljø om å utarbeide en
samarbeidsavtale for bruk og utnyttelse i faglig sammenheng for UiT.
Universitetsdirektøren er positiv til å bevilge midler til opprustning av Haldde, og foreslår overfor
styret at det bevilges inntil 5 mill kr av UiTs virksomhetskapital prioritert til oppsett av kuppel på
observatoriets tårn, nødvendig opprusting av bygning og infrastruktur i forbindelse med tårnet og
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kuppelen. Tildelingen er en engangstildeling og beløpet tildeles etter fremlagt kostnadsoverslag
og prosjektbeskrivelse fra Alta kommune.

Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/7503/SJO063
Dato: 1.2.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
8/17

Statsbudsjettet 2017 – tildelingsbrev, utviklingsavtale og sammensetning av
delegasjon til etatsstyringsmøte
Innstilling til vedtak:
1.
Styret tar tildelingsbrevet for 2017 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet til orientering.
2.
Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved
etatsstyringsmøte 9.6.2017 og gir styrets leder fullmakt til å sette sammen en representativ
delegasjon til etatsstyringsmøte. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets
sekretær.
3.
Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar
med pkt. 1.3.5. i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for 2017. Universitetsdirektøren gis også
fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med
gjeldende retningslinjer og regelverk.

Begrunnelse:
I brev av 22.12.2016 til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har
Kunnskapsdepartementet formidlet Stortingets budsjettvedtak for 2017 og hvilke forutsetninger
vedtaket bygger på. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til
UiT. I brevet innkalles det også til etatsstyringsmøte 9.6.2017 kl. 9-12 i Tromsø.
Tildelingsbrevet for 2017 er vedlagt denne saken. Departementet har gjort alle vedleggene
tilgjengelige på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-oghoyskoler-2017/id2522004/. Dette saksfremlegget gjengir et utdrag av innholdet i
tildelingsbrevet.
1. Regjeringens prioriteringer
Hovedfokus for å møte de store samfunnsutfordringen i årene framover skal legges på kunnskap
og kompetanse. Over nyttår legger Regjeringen fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere
utdanning1. Meldingen har som mål å fremme karriøren til de beste formidlerne av kunnskap og
for samarbeid mellom UH-sektoren og fagskolesektoren.

1

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning ble lagt fram 27.1.2017

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side173

Ordningen med Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) vil bli evaluert, og det legges opp til
regionale kompetanseplaner for å sikre et godt samarbeid med folkevalgte regioner.
UiT er en av institusjonene som tilbys utviklingsavtale som et virkemiddel for å heve kvaliteten i
utdanning og forskning. Avtalene skal være med på å styrke og rendyrke institusjonenes profil og
egenart.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen videreføres i 2017 med en reduksjon på 0,8 % i
bevilgningen. Reformen forventes å medføre økt effektivisering og ikke redusert tjenestekvalitet.
Fra høsten 2017 innføres 5-årig grunnskolelærerutdanning på mastergradsnivå. Dette skal bidra
til å heve læreryrkets status og sikre rekrutteringsgrunnlaget til lærerutdanningen.
Regjeringen ønsker videre at innsatsen ved UH-institusjonene spisses ytterligere for økt deltakelse
i EUs forskningsprogram.
175 mill kroner øremerkes til SAKS-midler og 75 mill kroner avsettes til oppgradering av bygg i
2017. Av dette er UiT tildelt henholdsvis 11,5 mill kroner og 25 mill kroner.
2. Mål og målstruktur
Hovedtrekkene i målstrukturen videreføres fra tidligere. Departementet har fastsatt overordnede
og langsiktige mål og de enkelte institusjonene skal selv fastsette egne virksomhetsmål og
styringsparametere som gjenspeiler institusjonenes utviklingsstrategi og profil. Regjeringens
sektormål og virksomhetsmål er som følger:
Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
 andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid
 andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid
 andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år
 skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten
 faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter
 antall publikasjonspoeng per faglig årsverk
 verdien av Horisont 2020- kontrakter per FoU-årsverk
 andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
 andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning
 bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk
 andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk
 andel forskningsinnsats i MNT-fag
Sektormål 3: God tilgang til utdanning
 kandidattall på helse- og lærerutdanningene
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
 antall studiepoeng per faglig årsverk
 andel kvinner i dosent- og professorstillinger
 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
 andel av samlingene og objektene ved univ.museene som er tilstrekkelig sikret og bevart
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Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og UiT
Ekspertgruppen som vurderte finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren foreslo
at det ble innført utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og den enkelte
utdanningsinstitusjon. KD har stilt seg positive til forslaget, og har i løpet av 2016 prøvd ut dette
med Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i
Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Utviklingsavtalene for disse
institusjonene inngår i tildelingsbrevene for 2017.
Departementet har nå invitert UiT til å delta i neste omgang av utprøvingen av utviklingsavtaler.
UiT er anmodet om å levere et første utkast til utviklingsavtale innen 15. mars 2017. UiT vil så
sammen med departementet videreutvikle avtalen til en ferdig avtaletekst i løpet av året. Se
vedlegg for aktuelle datoer i prosessen.
Innholdet i avtalen skal i hovedsak utarbeides etter initiativ fra institusjonen, men departementet
kan også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. Avtalen skal inneholde mål departementet og
institusjonen er enige om innenfor prioriterte utviklingsområder. Departementet ønsker at
utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere profil på institusjonene og bedre arbeidsdeling i
sektoren. Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser, og det
vil i første omgang ikke bli knyttet midler til avtalene. Det vil kunne knyttes økonomiske
virkemidler til avtalen på sikt, men dette er noe evt. departementet vil ta initiativ til. Avtaleteksten
vil være en del av tildelingsbrevet for UiT fra 2018. Utviklingsavtalen vil ha en varighet på 3-4 år,
men vil kunne revideres som en del av dialogen mellom departementet og UiT.
3. Budsjett 2017
Etter behandling i Stortinget ble rammene for UH-sektoren noe endret i forhold til opprinnelig
forslag og den endelige tildelingen til UiT- Norges arktiske universitet ble 3 284 826 942 kroner
over kap 260 post 50. Den samlede rammen for sektoren utgjorde 33,1 mrd kroner. Bevilgningen
fordeler seg som følger:
Beløp - kroner
Saldert budsjett 2016 1)
2 925 482 000
Konsekvensjustering
243 272 002
Justering for pris- og lønnsøkning
62 165 000
Nye rekrutteringsstillinger
2 403 000
Nye studieplasser
1 660 000
Andre budsjettendringer
-10 982 000
Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet
-708 774 000
Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet
769 600 940
Saldert budsjett 2017
3 284 826 942
1)

Saldert budsjett 2016 inkluderer midler til nye rekrutteringsstillinger tildelt i løpet av 2016.

Endringen i forhold til det som fordelt i styresak S 61/16 ved UiT utgjør 6,7 mill kroner. Dette vil
bli korrigert før endelig disponeringsskriv oversendes enhetene.
4. Andre forutsetninger og krav
- Økt effektivisering gjennom digitalisering omorganisering, prosessforbedring og annen bruk
av teknologi
- Økning i tallet på lærlinger
Samfunnssikkerhet og beredskap skal sikres gjennom at institusjonene skal utføre ROSanalyser minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre
årlige kriseøvelser

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side175

3

-

Bygg og infrastruktur skal sikres og vedlikeholdes ved at selvforvaltende institusjoner skal ha
langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold med tilhørende årlige budsjettavsetninger, som
også bidrar til å hente inn deler av vedlikeholdsetterslepet
Det skal legges til rette for at overgang mellom fagskoleutdanning og universitets- og
høgskoleutdanning skal være gode og forutsigbare
Det oppfordres til tett samarbeid med studentsamskipnaden blant annet med hensyn til
utnyttelse av belegg i studentboligene gjennom hele året
Åpen tilgang til forskningsresultat og deling av data er viktig, og departementet oppfordrer til
å vurdere DORA for mulig tilnærming for institusjonen
Kommersialisering av offentlig finansiert forskning vil fortsatt være en prioritert oppgave.
Departementet oppfordrer institusjonene til å finne en hensiktsmessig fordelingsnøkkel
mellom oppfinner, næringsaktør og universitetet
Mangfold i akademia skal sikres ved at utdanning og forskning er åpen for begge kjønn,
innvandrere og deres etterkommere
Samarbeid med UNIS skal tas vare på og utvikles gjennom utvikling av relevante studietilbud
og UNIS-opphold i flere av universitetenes studieprogrammer
Samordning mellom universiteter og helseforetak ble belyst i en rapport2 utarbeidet av en
egen arbeidsgruppe. Kunnskapsdepartementet ber om at UIT i samarbeid med andre berørte
universiteter og høgskoler og de regionale helseforetakene, vurderer mulighetene for
harmonisering av rutiner og retningslinjer på tvers av sektorene regionalt og nasjonalt

5. Rapportering og resultatoppfølging
UiT har frist 15.3.2017 med å oversende Årsrapport 2016-2017 til Kunnskapsdepartementet, med
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal også inneholde beskrivelse av resultat og måloppnåelse
for mottatte SAKS-midler i 2016. Forslag til Årsrapport vil bli lagt fram for universitetsstyrets
møte 9.3.2017.
Budsjettforslag for 2019 utenfor rammen skal oversendes Kunnskapsdepartementet med frist
1.11.2017.
Styringsdialog 2017 mellom KD og UiT finner sted 9.6.2017 i Tromsø. Frist for innmelding av
strategisk viktige saker til møtet er 15.3.2017. Samme frist gjelder for innspill til
utviklingsavtalen.

Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Eli M Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Steinar L. Johansen

Vedlegg: Fullmakter
Tildelingsbrev

2

Rapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/KD
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1. REGJERINGENS PRIORITERINGER
1.1 Kunnskapssamfunnet
Kunnskap og kompetanse er de viktigste faktorene for å møte de store samfunnsutfordringene,
utvikle og ta i bruk nye teknologier, øke norsk produktivitet og konkurransekraft og for å utvikle
den enkelte. Regjeringen vil skape morgendagens jobber gjennom å satse på kunnskap, forskning
og innovasjon. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. En
forutsetning for høy kvalitet er utdanning og forskning som er åpen og inkluderende, for både
kvinner og menn, innvandrere og deres etterkommere. Høy kvalitet i forskning og høyere
utdanning legger grunnlaget for omstilling og fremtidig velferd og verdiskaping.
Mye er bra i norsk høyere utdanning. Både Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene viser
at studentene stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. De fleste kandidatene
klarer seg godt på arbeidsmarkedet. Likevel er det mye som må bli bedre, ikke minst for å
forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling.
Over nyttår legger regjeringen frem en melding til Stortinget om kvalitet i høyere utdanning. Der
kommer vi med konkrete tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Et av målene er at
fremragende undervisning skal fremme karrieren til de beste formidlerne. Den viktigste jobben
må imidlertid gjøres på universitetene og høyskolene. Regjeringen skal bidra ved å lage gode og
forutsigbare rammevilkår, stille høye krav og stimulere til videre utvikling. Det er viktig at
universiteter og høyskoler legger til rette for gode overganger for studenter og for samarbeid
med fagskolesektoren.
Vi har også klare forventninger om at universitetene og høyskolene deltar i arbeidet med å
utforme regionale kompetanseplaner. Det vil gi nye folkevalgte regioner et godt utgangspunkt
for tettere samarbeid. Ordningen Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) vil bli evaluert, i lys
av større utdanningsinstitusjoner og større folkevalgte regioner.
Fra nyttår gjennomføres ytterligere tre fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Dermed
faller noen av de siste brikkene på plass i det som er den største reformen i universitets- og
høyskolesektoren på over 20 år. Med færre og sterkere institusjoner er grunnlaget lagt for økt
kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare
omstillingen som kreves de neste årene.
I forlengelsen av strukturreformen prøver nå departementet ut utviklingsavtaler som et
virkemiddel for å heve kvaliteten i utdanning og forskning. De skal videre bidra til at
institusjonene styrker og rendyrker profilene sine, slik at det på lenger sikt blir en bedre
arbeidsdeling i sektoren. Det blir et viktig lederansvar å følge opp utviklingsavtalene og bidra til
at de blir et effektivt styringsverktøy.
Et annet viktig lederansvar er å sørge for at ressursene brukes effektivt og i størst mulig grad på
kjerneoppgavene. Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
(ABE-reformen), som blant annet medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter, tilsvarende
0,8 prosent i 2017. Departementet forventer at reduksjonen i bevilgningene fører til
effektivisering, og ikke til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen.
Regjeringen vil skape en skole der elevene lærer mer. Da trenger vi lærere med solid faglig
tyngde. Derfor innfører vi fra høsten 2017 femårige grunnskolelærerutdanninger på
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mastergradsnivå. Det skal også bidra til å heve læreryrkets status. Regjeringen forventer at
ledelsen ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning, setter dette øverst på agendaen. Blant
annet er det viktig å opprettholde den særskilte innsatsen for å rekruttere kvalifiserte søkere til
lærerutdanning.
Regjeringen har en EU-strategi med et uttalt mål om at norske universiteter og høyskoler skal
delta mer i EUs forskningsprogrammer, og at det utvikles flere forsknings- og utdanningsmiljøer
som hevder seg i toppsjiktet internasjonalt. For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge
arenaene, må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg
på områder der forutsetningene er gode. Den justerte finansieringsordningen for universiteter og
høyskoler skal blant annet bygge opp under dette.
1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2017
I statsbudsjettet for 2017 er det følgende hovedprioriteringer over programkategori 07.60:










252 mill. kroner til innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger
68 mill. kroner for å styrke fagskolesektoren
67 mill. kroner til videreføring og opptrapping av studieplasser for å følge opp revidert
nasjonalbudsjett for 2016
58 mill. kroner til 145 nye rekrutteringsstillinger
24 mill. kroner til 575 nye studieplasser i 2017
17 mill. kroner til tilsagn om tilskudd til 300 nye studentboliger, noe som gir en økning
av nivået fra 2016 til 2 500 nye tilsagn om tilskudd i 2017
4 mill. kroner til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og 60 nye studieplasser til
kompletterende utdanning for flyktninger med utenlandsk høyere utdanning
videreføring av 175 mill. kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og
sammenslåing
videreføring av ordningen med 75 mill. kroner til oppgradering av bygg ved de statlige
selvforvaltende institusjonene

Endringer i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler
innføres med budsjetteffekt fra 2017, en kompensasjon på 45 mill. kroner og med innfasing over
tre år.
For en mer utfyllende omtale av satsingene viser vi til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S
(2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. For øvrig viser vi til bevilgninger til universitets- og
høyskolebygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, jf. oversikt i vedlagte
Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar.
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2. MÅL
2.1 Om målstrukturen
Departementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for utdannings- og
forskningssektoren. Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål
og relevante styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi.
Virksomhetsmålene skal bidra til å nå sektormålene, jf. Prop. 1 S (2016–2017):
1. Høy kvalitet i utdanning og forskning
Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljø i Norge skal holde høy kvalitet som
kan møte utfordringene samfunnet står overfor, og at flere miljøer skal hevde seg
internasjonalt.
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet.
Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og
kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og
privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa.
3. God tilgang til utdanning
Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle
å ta høyere utdanning, uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted.
Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den
enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.
4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
Regjeringen vil at universitets- og høyskolesektoren skal være en differensiert sektor med
høy kvalitet og som møter behovene på ulike områder i samfunnet og som kan hevde seg
internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for samarbeid, arbeidsdeling og faglig
konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at strukturreformen er gjennomført.
Sektormål 4 er tverrgående. De tre første sektormålene vil dermed også si noe om
måloppnåelsen for dette målet.
Departementet har fastsatt nasjonale styringsparametre på resultatområder som har særlig
oppmerksomhet i styringen av sektoren. Dette omfatter følgende områder: Gjennomføring av
utdanning, studieinnsats og tilfredshet, vitenskapelig publisering, EU-samarbeid, utdanningenes
relevans, innovasjon, MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi), dimensjonering av
utdanning, effektivitet, likestilling, midlertidighet og universitetsmuseene. Departementet
forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner på de nasjonale
styringsparametrene.
Se nærmere omtale av sektormålene og de nasjonale styringsparameterne i Orientering om
statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar.
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Sektormål 1: Høy kvalitet i
utdanning og forskning


Sektormål 2: Forskning og
utdanning for velferd,
verdiskaping og omstilling
 andel mastergradskandidater
sysselsatt i relevant arbeid et
halvt år etter fullført
utdanning
 bidragsinntekter fra
Forskningsrådet per faglig
årsverk
 andre bidrags- og
oppdragsinntekter per faglig
årsverk
 andel forskningsinnsats i
MNT-fag

Sektormål 3: God tilgang til
utdanning

andel bachelorkandidater
 kandidattall på helse- og
som gjennomfører på
lærerutdanningene1
normert tid
 andel mastergradskandidater
som gjennomfører på
normert tid
 andel ph.d.-kandidater som
gjennomfører innen seks år
 skår på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten
 faglig tidsbruk (timer) per
uke blant heltidsstudenter
 antall publikasjonspoeng per
faglig årsverk
 verdien av Horisont 2020kontrakter per FoU-årsverk
 andel utreisende
utvekslingsstudenter på
Erasmus+ av totalt antall
studenter
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
 antall studiepoeng per faglig årsverk2
 andel kvinner i dosent- og professorstillinger
 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
 andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart

Se Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) nettside for dataspesifikasjon.
2.2 Om prøveordningen med utviklingsavtaler
Departementet prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og
den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole). I 2016 har det vært dialog om avtaler med
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger,
Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Departementet vil utvide prøveordningen og
vil ha dialog om avtaler med ytterligere fem institusjoner i 2017: Nord universitet, Universitetet i
Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og
Høgskolen i Innlandet. Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere
profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i
utdanning og forskning er det overordnede målet.
Innholdet i avtalene utarbeides i hovedsak etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan
også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. En forutsetning for utviklingsavtalen er at
1Kandidatmåltall

fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar.
med de andre styringsparametrene under sektormål 1 og 2, gir denne styringsparameteren
indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.
2Sammen
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departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalene skal
vare i 3-4 år, og at vurdering av måloppnåelse vil skje gjennom måleparametre eller på annen
måte som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. Målene i
utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av
eller samordnes med institusjonens øvrige målstruktur.
Utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og de skal være til
støtte for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i
virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for
planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte saker
eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på
gjennomføring.
Prøveordningen skal legge grunnlaget for at utviklingsavtaler kan bli en fast del av
styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet vil i den forbindelse også
vurdere behovet for forenklinger i målstrukturen for sektoren, i dialog med institusjonene.
Departementet tar sikte på at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Det
innebærer at departementet tar sikte på dialog om utviklingsavtaler med de resterende elleve
institusjonene i 2018.
Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske
virkemiddel til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i Prop. 1 S (2017–2018) for
Kunnskapsdepartementet.
2.3 Prosess for utviklingsavtale for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er av Kunnskapsdepartementet spurt om å
delta i prøveordningen med utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen.
Departementet legger opp til en prosess i 2017 med sikte på at utviklingsavtalen kan inngå i
tildelingsbrevet for 2018. Vi viser til brev av 11. november 2016 med invitasjon til seminar 18.
januar 2017.
Departementet ber Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet om å gi innspill innen
15. mars 2017 til ca. tre mål som kan inngå i utviklingsavtalen. Målene skal bygge opp under
sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen frem til
våren 2020. Innspillet skal begrunnes ut fra institusjonens fortrinn, utviklingspotensial og
utviklingsbehov fremover, sett i lys av situasjonen for sektoren samlet sett og langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning. Institusjonen må også foreslå måleparametere (kvalitative eller
kvantitative) som kan vise om utviklingen i avtaleperioden er i tråd med målene.
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3. BUDSJETT FOR 2017
Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–
2017). Vi ber institusjonen merke seg de føringer og forventninger som er gitt av komiteen i
innstillingen.
3.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50
Stortinget har bevilget totalt 33,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 i 2017 til universiteter og
statlige høyskoler.
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 3 284 826 942 kroner til Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet. Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2016, endringene i
budsjettrammen fra 2016 til 2017 og saldert budsjett for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017).
Tabell 1
Saldert budsjett 20161
Konsekvensjustering
Justering for pris- og lønnsøkning
Nye rekrutteringsstillinger
Nye studieplasser
Andre budsjettendringer
Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet
Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet
Saldert budsjett 2017
1

Beløp
2 925 482 000
243 272 002
62 165 000
2 403 000
1 660 000
-10 982 000
-708 774 000
769 600 940
3 284 826 942

Saldert budsjett 2016 inkluderer midler til nye rekrutteringsstillinger tildelt i løpet av 2016.

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2017 for
universitet og høgskolar.
Departementet kommer i supplerende tildelingsbrev tilbake til fordeling av midler til femårige
grunnskolelærerutdanninger, midler for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon
og sammenslåinger, midler til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og til nye
studieplasser i kompletterende utdanning for flyktninger, samt midler til oppgradering av bygg
for selvforvaltende institusjoner.
3.2 Budsjettvedtak kap. 281 post 01
Stortinget har bevilget totalt 33,1 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2017 til felles tiltak for
universiteter og høyskoler.

3.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 45
Stortinget har bevilget totalt 13,4 mill. kroner over kap. 281 post 45 i 2017 til investeringer i
utstyr og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren.
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3.4 Fullmakter
Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for
ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har
departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig
oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV
4.1 Effektivisering
Institusjonen skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke
produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt
virkemiddel i dette arbeidet, sammen med for eksempel omorganisering, prosessforbedring og
annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal institusjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte
effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av
arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan
effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte
områder.
4.2 Lærlinger
For å sikre det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å
gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å
skape flere læreplasser. Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny
samfunnskontrakt for flere læreplasser for perioden 2016–20. Målet med den nye kontrakten er å
sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer
informasjon på nettsiden lærlingløftet.no. Vi viser også til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10
Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.
I tildelingsbrevet for 2015 satte Kunnskapsdepartementet et krav om at universitetene og de
statlige høyskolene skulle øke antall lærlinger med 50 prosent fra 2014 til 2016. Pr. november
2016 var dette delmålet nådd for institusjonene samlet, men det er fortsatt flere av de store
institusjonene som har få lærlinger i forhold til totalt antall administrativt tilsatte. Departementet
viser til samfunnskontrakten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for perioden 2016–20
og forventer at alle institusjoner bidrar til fortsatt økning av antallet lærlinger frem til 2020. Alle
statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet
opplæringskontor.
4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap
Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren
(revidert oktober 2016) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet.
Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum
annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.
Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet.
Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med
eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i Kommunal- og
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moderniseringsdepartementets Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen
2015-2017. Vi viser til UNINETTs veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet,
Nasjonal sikkerhetsmyndighets anbefalte tiltak mot dataangrep og Veiledning i
beredskapsplanlegging utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert
desember 2015).
Institusjonen har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
ved virksomheter den/det har ansvar for, herunder overfor § 1.4.4-organer og eventuelle
institutter i utlandet. Institusjonen bør vurdere tilrettelegging av arbeidet med samfunnssikkerhet
og beredskap overfor aksjeselskaper hvor institusjonen har over 50 prosent eierskap i.
Med utgangspunkt i tidligere årsrapportering fra universiteter og statlige høyskoler samt andre
undersøkelser, har departementet særskilt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap,
herunder også informasjonssikkerhet.3 Det forventes at styret tillegger dette arbeidet samme
viktighet. Institusjonen skal rapportere om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i årsrapporten for
2017, se vedlagte rapporteringskrav.
4.4 Bygg og infrastruktur
Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemidler for høyere kvalitet i utdanning og
forskning. Styret har ansvar for å sikre arealeffektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger
som legger til rette for moderne arbeids- og læringsformer.
Kunnskapsdepartementet forutsetter at nye private leiekontrakter inneholder klausul om
fremleie. Klausul om oppsigelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Selvforvaltende institusjoner skal ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold med
tilhørende årlige budsjettavsetninger, som også bidrar til å hente inn deler av
vedlikeholdsetterslepet.
Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i
sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for
virksomheten.
4.5 Overgang mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning
Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden
fagskoleutdanning. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare
overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis en
rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det. Fritaksvurderinger foretas
på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter som mener at de har en faglig bakgrunn som
tilsvarer læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet.

3Se

blant annet Riksrevisjonens Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og
kontroll for budsjettåret 2015 og forskningsrapporten Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og
høyskoler
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Vedtak i slike saker er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med de rettigheter som
utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. lov om universiteter og høyskoler § 7-6
annet ledd. Grundige vurderinger om fritak for fagskoleutdanning ved universiteter og høyskoler,
og omvendt, må basere seg på det fastsatte læringsutbyttet for de ulike utdanningene.
4.6 Samarbeid med studentsamskipnaden
Godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og studentsamskipnaden er viktig for å fremme
et godt studiemiljø og et helhetlig velferdstilbud for studentene. Flere studentsamskipnader
opplever utfordringer knyttet til boliger for studenter med kortere studieopphold, og som ikke
nødvendigvis vil ha behov for bolig gjennom et helt semester. Dette medfører at en del
studenthybler i kortere perioder ikke brukes til tross for stor etterspørsel fra studentene.
Departementet oppfordrer institusjonene til å ha et tett samarbeid med studentsamskipnadene,
slik at belegget i studentboligene blir så jevnt som mulig gjennom året.

4.7 Åpen forskning
Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er viktig for bedre
kvalitet i forskningen og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Regjeringen vil følge opp forslagene fra rapporten Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til
forskningsresultater og tar sikte på å legge frem nasjonale retningslinjer for tilgang til
forskningsresultater i løpet av 2017. Som oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) Digital
agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, vil regjeringen i 2017 også
utarbeide en strategi/handlingsplan for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata.
Universitetene og høyskolene har en avgjørende rolle i arbeidet med å skape økt åpenhet i
forskningen. Departementet ber institusjonen om å følge opp dette arbeidet ved å vurdere om
The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) kan være en mulig tilnærming
for den enkelte institusjon.

4.8 Kommersialisering av offentlig finansiert forskning
Lovendringene i 2003 ga universitetene og høyskolene et tydeligere samfunnsoppdrag for
kommersialisering og har bidratt til større likevekt mellom partene i forhandlinger om
eierrettigheter.4 Loven forutsetter at det skal være en rimelig godtgjørelse i det enkelte tilfellet,
men utover dette er det ikke lovfestet en konkret fordelingsnøkkel mellom aktører i en
kommersialiseringsprosess. I forarbeidene til loven vises det til at dette gir aktørene fleksibilitet.
Det har blitt reist en diskusjon om fordelingsnøkkelen mellom oppfinner (forsker), næringsaktør
og universitet. Departementet forutsetter at institusjonene selv vurderer hensiktsmessig fordeling
av inntekter.5
4

Ot. prp. nr. 67 (2001-2002) Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er
gjort av arbeidstakere
5 Internasjonalt finnes det eksempler på 1/3-1/3-1/3, men også alternative modeller. Ved universitetet i Oxford har
de for eksempel utviklet en fordelingsnøkkel som varierer utfra størrelsen på inntekter (Regulations for the
Administration of the University's Intellectual property Policy, University of Oxford 2002).
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4.9 Mangfold i akademia
Utdanning og forskning skal være åpen og inkluderende for begge kjønn, for innvandrere og
deres etterkommere. Dette er også en forutsetning for høy kvalitet i institusjonenes virksomhet.
Universiteter og høyskoler må lykkes med å rekruttere og beholde talenter og skape gode vilkår
for ansatte uansett kjønn og bakgrunn. Departementet forventer at institusjonene legger til rette
for et mer mangfoldig akademia. Institusjonene kan søke bistand og råd fra Komité for
kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

4.10 Samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard
I Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard sier regjeringen at den vil ta vare på og utvikle
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en unik institusjon for universitetsstudier og
forskning på Svalbard, med et fagtilbud og forskningsaktivitet som tar utgangspunkt i de
naturgitte fortrinn som beliggenheten gir. Det er et mål at 50 prosent av studentene ved UNIS
skal komme fra norske institusjoner. Departementet forutsetter at universitetene utvikler
samarbeidet med UNIS ytterligere, gjennom bl.a. å utvikle relevante studietilbud og legge enda
bedre til rette for UNIS-opphold i flere av universitetenes studieprogrammer.
4.11 Samordning mellom universiteter og helseforetak
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) for å se på muligheter for samordning mellom universiteter og
helseforetak, leverte sin rapport 30. november 2016. I universitets- og høyskolesektoren berører
rapportens anbefalinger hovedsakelig de fire universitetene med medisinerutdanning, men det
kan også være berøringsflater mot andre universiteter og høyskoler. KD ber om at Universitetet i
Tromsø – Norges arktiske universitet i samarbeid med andre berørte universiteter og høyskoler
og de regionale helseforetakene, vurderer mulighetene for harmonisering av rutiner og
retningslinjer på tvers av sektorene regionalt og nasjonalt. I forbindelse med oppfølgingen bør
universitetet vurdere å etablere fellesfunksjoner med helseforetakene der det er hensiktsmessig.
Rapporten kan leses på www.regjeringen.no/KD.
5 RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
5.1 Rapportering om resultater og planer
Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport (2016–
2017) til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapport (2017–2018) skal
sendes inn innen 15. mars 2018. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal
publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene
kapittel 2.3.3.
Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer
og budsjett. Nærmere krav til årsrapportene fremgår av dokumentet Rapporteringskrav for
årsrapport (2016–2017) i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og vedlagte
dokument Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018). Vi minner om at institusjoner som
har mottatt SAKS-midler i 2016, må beskrive resultater og måloppnåelse for midlene i
Årsrapport (2016–2017), jf. supplerende tildelingsbrev.
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Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene
gjennom året finnes på DBHs nettsider:
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
I tillegg til gjeldende rapportering av arealer og leiekostnader skal alle institusjonene rapportere
utløpstidspunkt for inngåtte leiekontrakter til DBH.
Krav til årsregnskapet for 2016 fremgår av vedlagte brev til institusjonene datert 15. desember
2016. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 2017 med frist henholdsvis 1. juni og
1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger delårsregnskapene for 2017
skal omfatte. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2016 når det gjelder
rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2017.
En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er
vedlagt.
5.2 Budsjettforslag for 2019
Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen.
Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og
høyskolesektoren.
Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er 1. november 2017. Forslagene sendes til
postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019.
Departementet gjør oppmerksom på at utredningsinstruksen er revidert med virkning fra 1. mars
2016.
5.3 Styringsdialogen i 2017
Departementet tar sikte på at det blir holdt etatsstyringsmøter med universiteter og statlige
høyskoler annethvert år. Alle institusjonene får skriftlig tilbakemelding fra departementet hvert
år. Institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2016, blir innkalt til etatsstyringsmøte i
2017. I tillegg innkalles de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler.
Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre
om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtene vil være profil, ambisjoner, strategiske
prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens
resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og
bruk av denne som styringsverktøy. For de nye institusjonene i prøveordningen med
utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også brukes til en dialog om målene som skal inngå i
avtalen med den enkelte institusjonen.
Departementet inviterer med dette styret og rektor/direktør til etatsstyringsmøte i 2017.
Etatsstyringsmøtet med dialog om utviklingsavtalen, har en tidsramme på tre timer og er
berammet til 9. juni 2017 kl. 09.00-12.00. Møtet vil finne sted i Tromsø. Vi ber om
tilbakemelding på hvem som skal delta, senest to uker før møtedato. Departementet forventer at
delegasjonen er bredt sammensatt.
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Styret kan melde inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med
innsending av Årsrapport (2016–2017) 15. mars 2017. Institusjonen bes også levere innspill til
utviklingsavtalen innen samme dato, jf. kapittel 2.3.
Departementet sender institusjonen dagsorden i god tid før møtet. Institusjonen får en skriftlig
tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av Årsrapport (2016–2017), tilstandsrapporten for
universitets- og høyskolesektoren 2017, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i
etatsstyringsmøtet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Lars Vasbotten
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på departementets nettside:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler2017/id2522004/
- Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar
- Fullmakter
- Hovedtrekk styringsdialogen
- Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018)
- Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019
- Brev av 15. desember 2016 om regnskap
Kopi:
Riksrevisjonen
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nordland
Norges arktiske studentsamskipnad
Norsk senter for forskningsdata
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FULLMAKTER 2017 – INSTITUSJONER SOM SELV
FORVALTER EIENDOM 1
1.1. Generelt
Vi viser til Bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om
økonomistyring i staten og Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter
og høyskoler. For administrative fullmakter viser vi også til særskilte brev og rundskriv.
Eventuelle tilskuddsordninger må forvaltes i tråd med regelverket for staten.
Departementet kan når som helst trekke tilbake gitte fullmakter. Fullmaktene medfører ingen
innskrenkninger i departementets instruksjonsmyndighet.
1.2. Budsjettfullmakter
1.2.1. Vedtak om nettobudsjettering
Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf.
Bevilgningsreglementet § 4 annet ledd. Unntaket er bekreftet for 2017 ved at det er gitt
nettobevilgning under utgiftspost 50 i budsjett for 2017, jf. Innst. 12 S (2016−2017) og Prop.
1 S (2016−2017).
Stortingsvedtaket innebærer at institusjonen kan disponere eksterne inntekter fullt ut til sitt
formål, i tillegg til bevilgning på 50-post. Institusjonen disponerer eventuelt positivt
årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. Hovedinstruks for
økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler.
Institusjoner med unntak fra bruttoprinsippet må sørge for at midler fra andre
statsinstitusjoner utbetales til institusjonenes arbeidskonti hos kontofører.
1.2.2. Eiendomsfullmakt
Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S (2016−2017),
jf. Innst. 12 S (2016−2017), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig
eiendom m.v., og bruke inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av
andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved samme institusjon.
Institusjonen må legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som
innebærer større arealendringer.

1

Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i
Tromsø - Norges arktiske universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges handelshøyskole
og Norges idrettshøgskole.
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1.2.3. Fullmakt til å opprette og eie aksjer i selskaper
Institusjonenes adgang til å opprette selskaper og å kjøpe aksjer i eksisterende selskaper
forutsetter at departementet gir institusjonene særskilte fullmakter i henhold til vedtak IV
Andre fullmakter nr. 2, jf. Prop. 1 S (2016−2017), jf. Innst. 12 S (2016−2017).
Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å:
a) opprette nye selskap og eie aksjer i selskap som er av faglig interesse for institusjonen
b) bruke overskudd av oppdragsfinansiert aktivitet til kapitalinnskudd ved opprettelse av
nye selskaper eller ved kjøp av aksjer i selskaper, som er av faglig interesse for
virksomheten
c) bruke utbytte fra selskap som institusjonen har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt
forvalter, til institusjonens drift eller til kapitalinnskudd
d) bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som institusjonen har ervervet med
overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til institusjonens drift
eller til kapitalinnskudd.
Institusjonens eierskap i selskaper skal besluttes av styret, som skal kunne godtgjøre at dette
er av faglig interesse. Videre skal styret fastsette mål for eierskapet og retningslinjer for
forvaltningen, jf. rundskriv F-07-13. Eierskap er ikke en forutsetning for samarbeid eller for at
ansatte ved institusjonen kan ha verv som styremedlem i et selskap.
Institusjonen skal legge departementets reglement til grunn ved sin utøvelse av myndighet
etter fullmaktene, jf. universitets- og høyskoleloven § 12-4. Det er ikke adgang til å benytte
tingsinnskudd og å opprette stiftelser.
1.3. Administrative fullmakter
1.3.1. Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser
Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på
vegne av departementet, jf. ovennevnte fullmakter. Institusjonen skal legge departementets
retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn. For øvrig viser vi til Meld. St.
27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.
1.3.2. Delegering av innkallelse til generalforsamling i heleide selskap
Kunnskapsdepartementet delegerer med dette til institusjonen å innkalle til generalforsamling
i aksjeselskap der staten eier alle aksjene, og hvor institusjonen forvalter eierskapet, jf.
aksjeloven § 20-5 første ledd.
Delegeringen gjelder for 2017 og kan ikke delegeres videre. Departementet forutsetter at
institusjonen holder seg til bestemmelsene i aksjeloven, herunder varsler Riksrevisjonen om
generalforsamlinger i aksjeselskap der staten eier alle aksjene, jf. aksjeloven § 20-7.
Institusjonen skal sørge for kjønnsbalanse i styrene i statsaksjeselskaper, jf. aksjeloven § 20-6.
Departementet minner om at dette også er et mål i øvrige selskaper der staten eier aksjer.
1.3.3. Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret
Kunnskapsdepartementet gir institusjonen fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler, jf.
departementets brev 26. mars 2001. Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at alle
2
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kostnader dekkes innenfor uendret bevilgningsnivå for hele avtaleperioden, herunder også
flyttekostnader og kostnader til brukerutstyr.
Klausul om fremleie ved eventuelt mindrebehov for areal skal innarbeides ved inngåelse av
nye kontrakter. Det er videre en forutsetning for bruk av fullmakten at institusjonen nøye
vurderer behovet for oppsigelsesklausuler. Hensynet til fremtidig handlefrihet skal veie tungt
ved denne vurderingen. Slike vurderinger skal foreligge som en del av grunnlagsmaterialet i
den enkelte sak om inngåelse av leieavtaler.
Fullmakten gjelder ikke for leieprosjekter som etter sin art eller omfang må klassifiseres som
byggesaker. Fullmakten gjelder derfor ikke for avtale om leie av lokaler med varighet utover
ti år i markedet og der summen av fremtidige leieforpliktelser er 100 mill. kroner eller mer, jf.
Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av 20. januar 2012 nr. 39
endret ved kgl. res. 29. mai 2015, se følgende lenke:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/ Slike leieavtaler
skal legges frem for Kunnskapsdepartementet før de inngås med bindende virkning for staten.
Kunnskapsdepartementet gjør videre oppmerksom på Statsbyggs prosedyrer for håndtering av
byggeprosjekter innenfor den statlige kurantordningen. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer som gjelder fra 1. desember 2014,
jf. Rundskriv H-11/14: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjerkurantprosjekter/id2340398/.
Dette innebærer at kurantprosjekter på 50 mill. kroner eller mer må meldes til
Kunnskapsdepartementet før institusjonene setter byggesakene i bestilling hos Statsbygg, jf.
punktet Større byggeprosjekter i dokumentet Rapporteringskrav for årsrapport (2017−2018).
Også for kurantprosjekter er det en forutsetning at alle kostnader dekkes innenfor uendret
bevilgningsnivå for hele avtaleperioden.
1.3.4. Fullmakt til å inngå forlik, opptre på statens vegne i forliksrådet eller
innrømme erstatningsansvar
Institusjonen har fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til
250 000 kroner. Fullmakten gjelder de saker der institusjonen selv skal dekke beløpet
innenfor egne budsjettrammer. I saker som gjelder erstatning over 250 000 kroner, skal saken
legges frem for departementet til avgjørelse.
Institusjonen har fullmakt til å reise forliksklage, og til å møte i forliksrådet i saker der
departementet ellers ville vært part, jf. universitets- og høyskoleloven § 12-2 tredje ledd, jf.
første ledd. Dette inkluderer fullmakt til å bruke slike rettsmidler mot avgjørelse som er angitt
i tvisteloven § 6-14 annet ledd. Dersom en sak som har vært behandlet i forliksrådet skal
behandles for de alminnelige domstolene, vil departementet vurdere å delegere til
institusjonene å representere staten også for disse instansene.
Erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i
kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift, kan belastes Justis- og
beredskapsdepartementets budsjett, kapittel 471 Statens erstatningsansvar. Øvrige utbetalinger
av erstatning må universiteter og høyskoler dekke innenfor egne rammer.
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Fullmakter 2017 – institusjoner som selv forvalter eiendom

Institusjonen har ansvar for juridisk kvalitetssikring av erstatningsrettslige spørsmål før
avgjørelse treffes. Det forutsettes at institusjonen foretar en grundig vurdering av
grunnleggende vilkår for erstatning, dvs. ansvarsgrunnlag, økonomisk tap,
årsakssammenheng, påregnelighet og adekvans – og eventuelt om det skal inngås forlik uten å
erkjenne ansvar.
Saker av prinsipiell betydning eller saker der det kan være tvil om den juridiske vurderingen,
skal forelegges Kunnskapsdepartementet, som vurderer om det er aktuelt å be
Regjeringsadvokaten om bistand.
1.3.5. Fullmakt til å ta ut påtalebegjæring
Tidligere straffelov hadde som utgangspunkt at straffbare handlinger var undergitt offentlig
påtale, med mindre noe annet var bestemt. Underslag og tyveri fra statlig arbeidsgiver ble
påtalt av det offentlige, enten etter begjæring av staten som fornærmet, eller når allmenne
hensyn mv. krevet påtale. Det samme gjaldt alminnelig bedrageri og utroskap. Grovt
bedrageri og grov utroskap var undergitt ubetinget offentlig påtale, men også her ville i
praksis anmeldelse og påtalebegjæring fra fornærmede normalt måtte foreligge for at
etterforskningen skulle komme i gang. Det lå til det enkelte fagdepartement å begjære påtale,
men fagdepartementet kunne delegere til underliggende organ eller tjenestemann, rett til å
begjære påtale. Kunnskapsdepartementet delegerte rett til å begjære påtale til institusjonene.
Etter ikrafttredelse av ny straffelov er ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede som
formelt vilkår for å straffeforfølge opphevet. I ny § 62 a i straffeprosessloven er det bestemt at
den offentlige påtalemyndigheten skal påtale straffbare handlinger når ikke annet er bestemt
ved lov. For overtredelser av straffebud med en strafferamme på to år eller lavere kan påtale
unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale.
Selv om offentlig påtale nå er den helt dominerende hovedregel, vil fremdeles anmeldelse
være sentralt for at etterforskning av et antatt straffebrudd skal startes opp. Ved å bidra eller
unnlate å bidra til sakens opplysning vil den fornærmede også heretter i betydelig grad øve
innflytelse på om et lovbrudd blir straffeforfulgt. Det er derfor viktig at en statlig virksomhet,
som oppdager straffebrudd av den typen som her er omtalt, nøye vurderer saken og hvorvidt
den gir grunnlag for politianmeldelse. For straffebud med lavere strafferamme kan også synet
til den berørte myndighet, når det gjelder ønskeligheten av påtale, være et moment i
vurderingen av om allmenne hensyn tilsier påtale.
Vi viser videre til nærmere omtale i Statens personalhåndbok.
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Aktuelle datoer i arbeidet med utviklingsavtalen












18. januar 2017: Oppstartsseminar om utviklingsavtaler
9. mars 2017: Behandling og godkjenning av utkast til utviklingsavtale i universitetsstyret
15. mars 2017: Frist for å overlevere første utkast til utviklingsavtale til KD
5. april 2017: Fellesmøte om utkast med departementet
Ca. 21. april 2017: Skriftlig tilbakemelding fra departementet
15. mai 2017: UiT kan komme med revidert utkast om ønskelig
9. juni 2017: «forhandlinger» i etatsstyringsmøte. Skriftlig tilbakemelding fra departementet i
etterkant
15. september 2017: frist for UiT å komme med revidert innspill til utviklingsavtale
Oktober 2017: Dialog med om endelig utviklingsavtale
November 2017: Ferdigstilt avtale godkjent av universitetsstyret
Desember 2017: utviklingsavtale legges inn i tildelingsbrev for 2018
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Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT
Innstilling til vedtak:
 Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT til etterretning.
 Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte
utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik universitetets mål for helse, miljø,
sikkerhet og beredskap kan nås.
 Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine
beslutningsorganer.

Begrunnelse:
Universitetsdirektøren legger med dette frem årsrapport om helse-, miljø-, sikkerhetsarbeidet
(HMS-arbeidet) for 2016. Rapporten gir en oversikt over aktiviteter og utfordringer innen HMS i
2016 og tiltak som bør iverksettes i 2017. Rapporten skal bidra til å sikre kontinuerlig fokus på
institusjonens arbeid med organisatorisk psykososialt arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap og
miljøledelse.
Rapporten er behandlet av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i møtet 30. januar 2017. AMU har sluttet
seg til årsrapporten.
Engasjement og utvikling preger helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ved
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Årsrapporteringen viser at det foregår
mye godt HMS-arbeid i virksomheten. Et godt HMS-arbeid kan også være en del av forklaringen
på at UiT samlet sett fortsatt har et lavt sykefravær.
Alle fakulteter og enheter på samme nivå, verneombud, relevante utvalg og avdelinger i
administrasjonen og UiTs bedriftshelsetjeneste har bidratt med informasjon om HMS-arbeid ved
UiT for 2016. Nødvendige og virksomme tiltak er beskrevet for 2017.
For 2016 trekkes følgende observasjoner spesielt fram:




Samarbeidet mellom aktørene i HMS-arbeidet ved UiT synes å fungere godt.
Det nye fakultetet ved UiT i Narvik har arbeidet godt med HMS i året som har gått.
UiTs ledere fastsetter årlige mål for HMS-arbeidet, og fordeler oppgaver og myndighet,
og det legges til rette for medvirkning og samarbeid.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side195












UiTs ledere prioriterer og legger til rette for gode arbeidsmiljø slik at ansatte
opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Viktige
tiltak her er analyse av sykefravær og iverksetting av tiltak ved behov. Oppfølging av
tiltak etter arbeidsmiljøkartlegginger gir også gode resultater. Det skal i 2017
gjennomføres arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiT.
Måloppnåelsen i tilknytning til gjennomføring av medarbeidersamtaler har økt betydelig i
løpet av det siste året.
Av de lokale beredskapsgruppene gjennomførte en tredjedel de to årlig pålagte
beredskapsøvelsene.
Fakultetene/enhetene opplyser at de holder oversikt over ansatte som er på tjenestereise
og studieopphold i utlandet.
Fakultetenes/enhetenes fokus på risikofylt arbeidsmiljø har gitt gode resultater.
Det er behov for å gjennomgå og digitalisere deler av HMS-opplæringen ved UiT slik at
tilgjengeligheten øker.
UiT har anskaffet et elektronisk avvikssystem.
Det har vært arbeidet med oppsett av SMS-varslingssystem i CIM.
Det har vært gjennomført et underprosjekt for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp
under UiTs kjernevirksomhet.

Følgende områder skal vies særlig oppmerksomhet i 2017:







Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen
Gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK
Gjennomføring av beredskapsøvelser
Ta i bruk CIM til SMS-varsling
Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og
oppfølging av HMS-avvik
Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området

Universitetsdirektøren anbefaler at universitetsstyret på bakgrunn av årsrapporten fatter vedtak
om prioriteringer og satsinger for HMS-arbeidet ved UiT for 2017.

Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Liv-Ragna Garden
personal- og organisasjonsdirektør

Saksbehandler: Anita Pettersen

Vedlegg: Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT
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Sammendrag
Engasjement og utvikling preger helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) ved Universitetet
i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Årsrapporteringen viser at det foregår mye godt HMSarbeid i virksomheten. Et godt HMS-arbeid kan også være en del av forklaringen på at UiT samlet sett
fortsatt har et lavt sykefravær.
Alle fakulteter og enheter på samme nivå, verneombud, relevante utvalg og avdelinger i
administrasjonen og UiTs bedriftshelsetjeneste har bidratt med informasjon om HMS-arbeid ved UiT
for 2016. Nødvendige og virksomme tiltak er beskrevet for 2017.
For 2016 trekkes følgende observasjoner spesielt frem:














Samarbeidet mellom aktørene i HMS-arbeidet ved UiT synes å fungere godt.
Det er gledelig å kunne konstatere at det nye fakultet ved UiT i Narvik har arbeidet godt med
HMS i året som har gått.
UiTs ledere fastsetter årlige mål for HMS-arbeidet, og fordeler oppgaver og myndighet, og det
legges til rette for medvirkning og samarbeid.
UiTs ledere prioriterer og legger til rette for gode arbeidsmiljø slik at ansatte opprettholder
fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Viktige tiltak her er
analyse av sykefravær og iverksetting av tiltak ved behov. Oppfølging av tiltak etter
arbeidsmiljøkartlegginger gir også gode resultater. Det skal i 2017 gjennomføres arbeidsmiljøog klimaundersøkelse (ARK) ved UiT.
Måloppnåelsen i tilknytning til gjennomføring av medarbeidersamtaler har økt betydelig i løpet
av det siste året.
Av de lokale beredskapsgruppene gjennomførte en tredjedel de to årlig pålagte beredskapsøvelsene.
Fakultetene/enhetene opplyser at de holder oversikt over ansatte som er på tjenestereise og
studieopphold i utlandet.
Fakultetenes/enhetenes fokus på risikofylt arbeidsmiljø har gitt gode resultater.
Det er behov for å gjennomgå og digitalisere deler av HMS-opplæringen ved UiT slik at
tilgjengeligheten øker.
UiT har anskaffet et elektronisk avvikssystem.
Det har vært arbeidet med oppsett av SMS-varslingssystem i CIM.
Det har vært gjennomført et underprosjekt for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp under
UiTs kjernevirksomhet.

Følgende områder skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017:







Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området
Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen
Gjennomføring av ARK
Gjennomføring av beredskapsøvelser
Ta i bruk CIM til SMS-varsling
Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av
HMS-avvik.
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Innledning
For Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er det viktig å sikre at ansatte, studenter
og gjester har et godt og risikofritt arbeids-, forsknings- og studiemiljø. Dette fremmes blant annet via
det kontinuerlige, systematiske og forbyggende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMSarbeidet skal bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet og redusere risikoen for skader, ulykker
og sykefravær.
Hensikten med HMS-årsrapporten er å gi et bilde av HMS-situasjonen ved UiT og avdekke
forbedringspotensialer slik at tiltak kan identifiseres, vurderes og prioriteres.
Årsrapporten består av fire deler:





Første del av rapporten beskriver HMS-arbeid som er organisert gjennom Administrasjonen,
Arbeidsmiljøutvalget, Læringsmiljøutvalget, verneombudene og bedriftshelsetjenesten.
Andre del sammenfatter resultater og funn fra den årlige rapporteringen av HMS-arbeid for
2016 ved fakultetene og enhetene på samme nivå.
Tredje del viser status for oppfølging av UiTs særskilte satsingsområder for 2016.
Fjerde del trekker frem utfordringer og arbeidsmål som avtegner seg som viktige for året som
kommer etter en samlet gjennomgang av datagrunnlaget i denne rapporten.

Nøkkeltallene viser at UiT i 2016 hadde arbeidsgiveransvaret for 3 444 årsverk og at det var 16 156
registrerte studenter ved UiT.

1

Sentralt organisert HMS-arbeid ved UiT

I 2016 var universitetets sentrale HMS-arbeid organisert gjennom Avdeling for personal og
organisasjon. Arbeidet følges av Arbeidsmiljøutvalget, Læringsmiljøutvalget og verneombudene, som
skal påse at UiT som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar.

1.1

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU er et partssammensatt samarbeidsorgan som skal legge de grunnleggende premissene for
arbeidsmiljøarbeidet ved UiT. Hovedverneombud, arbeidsgiver, arbeidstakere gjennom sine
arbeidstakerorganisasjoner og bedriftshelsetjenesten er representert i AMU. Blant arbeidsgiverrepresentantene er toppledelsen ved UiT alltid representert. Læringsmiljøutvalget og HMS-personalet i
Avdeling for personal og organisasjon har observatørstatus.
AMU har en besluttende, koordinerende og rådgivende rolle i arbeidet med å gjennomføre
arbeidsmiljølovgivningen ved UiT. I saker som angår både ansattes og studenters arbeidsmiljø
samarbeider AMU med Læringsmiljøutvalget. AMU behandler videre universitetets årlige rapport om
HMS-arbeidet ved UiT. AMU har et spesielt ansvar for å overvåke sykefraværet ved UiT.
AMU har avholdt fire møter og behandlet 40 saker i 2016, herunder 20 vedtakssaker, 11 orienteringssaker og ni referatsaker. Handlingsplanen til AMU ble revidert i forbindelse med fusjonen med
tidligere Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. AMU har særlig hatt fokus på å følge med på
sykefraværet på alle nivå ved UiT, fakultetenes/enhetens årlige prioriteringer innen HMS samt
gjennomføringen av de fire arbeidsmiljødagene for 2016, jf. punkt 1.12.
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Det ble i 2016 foretatt nyvalg av AMU for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2018. Campuser utenfor
Tromsø er representert i AMU med medlemmer fra både ansatte- og arbeidsgiversiden.
For mer informasjon vises det til Årsrapport 2016 for AMU ved UiT.

1.2

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU følger med på at UiT oppfyller bestemmelsene om studentenes læringsmiljø gitt i Lov om
universiteter og høyskoler. LMU påser også at UiT følger opp handlingsplan for tilrettelegging og
tilgjengelighet, og er generelt en pådriver i arbeidet for et bedre læringsmiljø ved UiT. Studentene
og institusjonen har like mange representanter hver i utvalget. Studentombudet er fast observatør i
LMU.
I 2016 har LMU hatt fem møter. Det har vært fokus på å gjøre studentengasjement og tillitsvalgtarbeid mer attraktivt slik at interessen for og oppslutningen om deltakelse i ulike fora øker.
Studentutvalg og tillitsvalgt-ordninger er viktige elementer som må være til stede for å kunne sikre
et godt læringsmiljø ved UiT. Det har også vært fokus på studentenes helse, trivsel og mestring. En
undersøkelse gjennomført av samskipnaden viser at de fleste studentene ved UiT har det bra, følger
normal studieprogresjon og knytter nære og varige vennskapsbånd under studiene. De fleste
opplever også å ha god helse, og studenter generelt trener mer. Kartleggingen identifiserer
imidlertid også at noen studenter opplever symptomplager, ensomhet, lav mestringsfølelse og
strever med å håndtere krav og forventninger i studiesituasjonen. LMU skal se nærmere på disse
funnene og lage noen konkrete forslag til oppfølging.
Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet er revidert og sendt ut på høring til alle enheter.
Alle studenter ved UiT skal oppleve universitetet som åpent og tilgjengelig. Handlingsplanen skal
bidra til å oppfylle dette målet. Alle fakultet har minimum én kontaktperson som studenter med
nedsatt funksjonsevne kan henvende seg til.
Studenter som møter ruset til undervisning har ikke vært et problem ved UiT. LMU har vedtatt at
det skal utarbeides klare retningslinjer for hvordan UiT skal håndtere studenter som møter ruset til
undervisning eller ved mistanke om at studenter er ruset.
Læringsmiljøhåndboken for studenter er utdatert og trenger revisjon. Håndboken skal samtidig
gjøres mer lesbar og attraktiv for studenter. LMU skal jobbe videre med håndbokens format.
Gjennomføring av ny læringsmiljøundersøkelse er diskutert, men avventes til det er avklart
hvordan resultater fra tidligere undersøkelser er fulgt opp ved UiT samt hvordan Studiebarometeret
og andre undersøkelser som utføres jevnlig eventuelt overlapper med UiTs læringsmiljøundersøkelser.
For mer informasjon vises det til Årsrapport fra LMU ved UiT for studieåret 2015/2016.
Punkt 2.6 nedenfor omtaler HMS for studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø ved UiT.

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 54 40
00
Faks: 77 64 49 00

postmottak@uit.no
www.uit.no

Side201

5

1.3

Verneombud og hovedverneombud (VO og HVO)

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i verneområdet i saker som angår arbeidsmiljøet
og virke som en støtte for arbeidsgiver. God kommunikasjon mellom ledelsen og verneombudene er
vesentlig for å ivareta et godt arbeidsmiljø ved UiT.
I 2016 var UiT inndelt i 12 hovedverneområder og 80 verneområder. Etter nyvalg av ombud har UiT
11 HVO, 12 vara HVO, 79 VO og 65 vara VO. Dette betyr at et hovedverneområde mangler HVO og
at flere verneområder mangler vara VO. Ombudene er valgt for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2018.
Ombudene rapporter at samarbeidet med ledelsen stort sett fungerer bra. Informasjonsflyten kan
imidlertid fremdeles bli bedre. Ombudene melder videre om at det bør settes økt fokus på det
psykososiale arbeidsmiljøet i en så stor organisasjon som universitetssystemet.
Høsten 2016 ble koordinerende hovedverneombud invitert til å delta i LMU
I 2016 har HVO-ene:
 Hatt jevnlige møter med verneombudene i eget hovedverneområde
 Gjennomført tre-fire fellesmøter, fire formøter i forkant av AMU-møter og diverse
arbeidsmøter vedrørende enkeltsaker som de har lagt frem for AMU. HVO-ene har deltatt på
samtlige AMU-møter
 Gjennomført tre møter med universitetsdirektøren
 Deltatt ved ulike tilsyn gjennomført ved UiT
 Arrangert to to-dagers verneombudsforum: ett i Harstad og Narvik, og ett i Tromsø
 Deltatt på den årlige ARK-konferansen
 Arrangert Nasjonal konferanse for hovedverneombudene i universitetssektoren, og

deltatt på formøter i sektoren i forbindelse med arrangementet



Deltatt på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen
Deltatt i diverse komitearbeid

Ombudene opplyser at de også i 2017 vil arbeide mot en mer aktiv rolle i organisasjonen. De vil følge
med på innføringen av elektronisk HMS-avvikssystem og HMS-opplæringen ved UiT.
For mer informasjon vises det til årsrapport 2016 om hovedverneombudenes fellesaktiviteter ved UiT.

1.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Hemis er valgt som leverandør av bedriftshelsetjenester ved UiT. Fakultetene, Universitetsbiblioteket,
Tromsø Museum, IVT-fakultet og Administrasjonen har inngått egne samarbeidsavtaler med Hemis.
Avtalene er utformet med utgangspunkt i UiTs kontrakt med Hemis og enhetenes konkrete behov for
bistand fra bedriftshelsetjenesten. Universitetsledelsen og Hemis har to samarbeidsmøter hvert
semester.
Hemis deltar ved gjennomføring av kartlegginger og risikovurderinger og gjennomfører lovpålagte
helsekontroller. Innenfor psykososialt helsearbeid bistår de både på organisasjonsnivå, på enhetsnivå og
på individnivå. Ved forespørsel deltar de ved sykefraværsoppfølging. De kan også på forespørsel gi
opplæring i en rekke HMS-relaterte tema.
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Hemis har gitt tilbakemelding om at 2016 har vært preget av grundig og jevnt arbeid med HMS, det
være seg utfordringer av forebyggende eller korrigerende art. De opplever nå at tilbudet fra
bedriftshelsetjenesten er godt kjent blant de ansatte, og at ledere og vernetjenesten synes å målbære
arbeidsmiljøfokuset i stadig sterkere grad. De nevner spesielt at de gjennom å arrangere HMS-kurs for
nye verneombud og ledere fikk anledning til å treffe disse personlig og drøfte innspill relatert til deres
verv ved UiT.
Bedriftshelsetjenesten opplyser at det har tatt noe tid å etablere kontakten med UiT i Narvik og UiT i
Harstad, men de erfarer at omfanget av oppgaver har økt i takt med at de er blitt bedre kjent.
Møtene med universitetsledelsen oppleves å være nyttige også for Hemis.
For mer informasjon vises det til årsrapport 2016 fra Hemis.

1.5

Opplæring og informasjon

Ledere skal, i samarbeid med verneombud, ansatte og studenter, sørge for at det arbeides systematisk
med HMS. For å få dette til er det viktig at ledere, verneombud, ansatte og studenter har god og riktig
HMS-kompetanse. Ledere har et særskilt ansvar for å motivere og inspirerer alle ansatte og studenter til
forpliktende og aktiv deltagelse i HMS-arbeidet og til å sørge for nødvendig HMS-kompetanse
innenfor eget ansvarsområde.
Informasjon om HMS-opplæring som gis av UiTs sentralt er tilgjengelig i HR-portalen. Opplæring som
tilbys annonseres også under interne kurs på UiTs intranett. Gjennomført HMS-opplæring skal være
dokumentert lokalt. UiT hadde for 2016 ikke satt av felles budsjettmidler til finansiering av HMSopplæring. Med virkning fra høsten 2016 er det dermed lagt opp til brukerbetaling i tilknytning til all
HMS-opplæring basert på kostpris.
HMS-opplæring gitt i 2016 omfatter følgende:
 Modul HMS-plattform: Opplæring gjennomført i samarbeid med Hemis, jf. punkt 1.4
 HMS-opplæring for ledere: Opplæring er tilbudt i regi av Hemis
 Modul førstehjelp: Grunnleggende førstehjelp for ansatte ble tilbudt to ganger i 2016. Begge
kursene ble avlyst på grunn av for få påmeldte. I tillegg har modul sikkerhet hatt 101 deltakere
på grunnleggende førstehjelp, 59 deltakere på førstehjelp for arbeid i felt og tokt, og 62
deltakere på førstehjelp i laboratorium.
 Modul forebygging av sykefravær (IA-kurs): Opplæringen ble tilbudt, men ikke iverksatt pga.
for få påmeldte.
 Modul sikkerhet: Modulen er inndelt i to hovedområder: Sikkerhet lab, felt og tokt og
Sikkerhet renhold, drift, verksted og varemottak. I 2016 har hovedområde Sikkerhet
laboratorium, felt og tokt blitt gitt to ganger (en gang på norsk og en gang på engelsk).
Opplæringen omhandlet følgende tema:
 systematisk HMS-arbeid
 stoffkartotek
 beredskap
 brannvern med praktiske øvelser
 elektriske installasjoner
 risikovurderinger
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 arbeid med kjemikalier
 førstehjelp – grunnleggende
 førstehjelp – felt og tokt
 førstehjelp – laboratorium
 genmodifisert materiale
 sikkerhetskabinett
 arbeid med biologisk materiale
 zoonoser
 hanskebruk
 allergi
 gass under trykk og flytende nitrogen
 tokt- og feltopplæring med praktiske øvelser
 bruk av gummibåt
 strålevern introduksjonskurs
 ikke-ioniserende stråling
 grunnkurs strålevern (20 timer)
 videregående kurs for strålevernkontakter
Det er avholdt informasjonsmøter for ledere og brukere vedørende regelverk i forbindelse med
bruk av kapslede radioaktive kilder og strålegivende utstyr.
Det er gitt kontinuerlig opplæring av fakultetenes superbrukere i det elektroniske
stoffkartoteket Chess ut fra innmeldt behov.

Lokal sikkerhetsopplæring skal alltid være gjennomført før oppstart av risikofylte arbeidsaktiviteter.
Dokumentasjon av gjennomført obligatorisk sikkerhetsopplæring for studenter er beskrevet i punkt 2.6.
Bedriftshelsetjenesten bidrar også med lokal HMS-opplæring ved forespørsel.
I tillegg gis det mye lokal opplæring og informasjon ved UiT som samlet sett har HMS-aspekter i seg,
men disse beskrives ikke i denne rapporten.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre HMS-opplæring for samtlige brukergrupper ved UiT
 Ta i bruk elektronisk system for registering av gjennomført HMS-opplæring

1.6

Sykefravær

Tabellen nedenfor viser utviklingen av sykefravær i prosent (%) ved UiT i perioden 2012-2016 basert på
sykefraværstall (egen- og legemeldt) fra universitetets lønns- og personalsystem (Paga) per 23.01.2017:
1.
2.
3.
4.

År
kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

2012
5,01
4,06
4,42
4,47

2013
4,71
3,59
3,31
3,63

2014
4,38
3,85
4,36
4,97

2015
4,68
3,97
3,87
4,42

2016
4,98
4,04
3,78
4,81

Sykefraværet i 2016 har vært marginalt høyere enn i 2015 i 1., 2. og 4. kvartal, men har holdt seg
stabilt og under fem prosent de siste fem årene.
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I forbindelse med innføring av A-ordningen 1. januar 2015 er offentlig statistikk under omlegging.
Problemer knyttet til omleggingen har medført at det ikke foreligger offentlig datamateriale på
sykefravær for 2015-2016. UiT har dermed ikke full oversikt over det legemeldte sykefraværet og
fordelingen mellom ulike diagnosegrupper. Det er ikke kjent når den offentlige statistikken over
sykefravær i 2015-2016 vil foreligge.
I løpet av 2016 har følgende fem fakulteter/enheter ved UiT hatt kvartalsvis sykefravær over 5 %:
Administrasjonen, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Universitetsbiblioteket, Tromsø
Museum og Vernepleie (nå Avdeling vernepleie).
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Det er fortsatt behov for systematisk oppfølging av arbeid med sykefravær på individ- og
virksomhetsnivå.
1.7

Beredskap

Beredskapshåndboka for UiT er et verktøy for å bidra til at organisasjonen skal kunne reagere raskt og
effektivt ved kritiske og pressede situasjoner. For å mestre en kritisk hendelse må virksomheten trene
på potensielle fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå, inkludert kommunikasjon og samhandling
med også eksterne aktører. Beredskapen skal tilpasses risikobildet i organisasjonen.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkter følges opp i 2016:
 Implementering av KunnskapsCIM
 Etablere overordnet risikobilde basert på ROS-analyser
Det har i løpet av 2016 vært utført arbeid med oppsett av KunnskapsCIM med Feide-påloggingsrutine.
Arbeid med tekniske tilpasninger i forhold til behov har blitt utført av ITA og leverandør av CIM
programvare gjennom hele siste halvdel av 2016.
UiT ønsker å ta i bruk et enhetlig format for ROS-analyser som enkelt kan akkumuleres fra fakultets/eller campusnivå til sentralt (hele UiT) nivå. Løsninger for dette finnes i KunnskapsCIM. For å kunne
gå videre med arbeidet må bygg- og personaldata være tilgjengelig i systemet.
Det er etablert et nasjonalt nettverk for brukere av KunnskapsCIM i UH-sektoren. Formålet med
nettverket er kunnskapsutveksling, standardisering av bruken av CIM og koordinert arbeid opp mot
leverandør. UiT har deltatt på møtene som har blitt avholdt i nettverket i 2016.
Avtale med Sjømannskirken om beredskapssamarbeid med UiT ble fornyet i 2016.
I 2016 gjennomførte Kunnskapsdepartementet to SMS-varslingsøvelser opp mot virksomhetene i
kunnskapssektoren. Formålet med øvelsen var å teste ut om data om beredskapsledelsen ved
virksomhetene i Kunnskapsdepartementets varslingsliste var korrekte samt om respons på utsendt
varsel var akseptabel.
Det har i 2016 blitt gjennomført et større arbeid ved UiT med sanering av potensielt eksplosive og
ustabile stoffer samt svært giftige eller etsende stoffer som ikke kan håndteres ved UiTs sentrale mottak
for farlig avfall.
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Det har i 2016 ikke vært større bedskapshendelser ved UiT. Mindre hendelser har blitt håndtert av
sentral og/eller lokale beredskapsgrupper i tråd med UiTs beredskapsorganisasjon og håndbok for
beredskap.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementering av SMS-varslingssystem i CIM
 Oppsett av system for ROS-analyse i CIM
 Forberede storskala-beredskapsøvelse ved UiT i 2018
 Revisjon av Beredskapshåndboka (BHB) for UiT

1.8

Strålevern

UiT har godkjenning fra Statens strålevern (SSV) for forskningsmessig bruk av ioniserende stråling
samt tillatelse til avfallshåndtering og utslipp knyttet til forskningsmessig bruk av åpne radioaktive
kilder. Med godkjenningen følger generelle og konkrete krav, deriblant krav om årlig rapportering om
strålebruk og avfallshåndtering ved UiT innen utgangen av mars. Med godkjenningen følger også krav
om registrering av UiTs strålekilder, fortrinnsvis i det elektroniske meldesystemet til SSV.
Årsrapport om strålebruken for 2015 ble godkjent av SSV i juli 2016.
Etter at det høsten 2015 ble registrert avvik i forbindelse med manglende kontroll på og merking av
oppbevaringssteder for radioaktive kilder, mottok UiT tre avvik fra SSV. Tilbakemelding fra UiT
angående pålegg ble sendt til SSV i februar 2016. UiT venter på tilbakemelding fra SSV.
Alt arbeid med ioniserende stråling er registrert som egne prosjekter. Det er i 2016 gjort målinger for å
avdekke eventuell uønsket ioniserende stråling ved NT-fak (IG) og Helsefak (på Hotlab).
I 2016 ble det ved UiT gjennomført en større gjennomgang og opprydding i radioaktivt avfall. Det ble
funnet endel beholdere med isotoper med kort halveringstid. Disse var ikke lenger å regne som
radioaktive. Avfallet ble omgjort til ikke-radioaktivt avfall og avhendet. En del gamle biologiske prøver
ble også avhendet. Enkelte radioaktive kilder (åpne og kapslede) som ikke lenger er i bruk ble også
avhendet.
Regjeringen har med virkning fra 1. januar 2017 vedtatt endringer i forskrifter som berører strålevernet.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkt følges opp i 2016:
 Registrere UiTs radioaktive kilder i elektronisk meldesystem hos SSV. Status ved årsskiftet er
at samtlige av UiTs strålekilder er registrert i SSVs elektroniske meldesystem.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementere aktuelle endringer i forskrifter i UiTs interne regelverk for strålevern
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1.9

Melding om skader og nestenulykker

Alle HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT skal meldes og følges opp av ledelsen for å
sikre forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljøet. En gjennomgang av rapporter om
HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker gis i AMU-møter.
I 2016 ble det meldt totalt 39 HMS-relaterte avvik, skader og nestenulykker ved UiT. Dette inkluderer
to avvik med bakgrunn i systemsvikt og ett avvik som gikk på feil bruk av maskin/utstyr. De meldte
avvikene, skadene og nestenulykkene hadde varierende alvorlighetsgrad. De fleste uønskede hendelser
er relatert til fall, skli, strekk eller løft. I 2016 har UiT ikke hatt tilgang til statistikk over eventuelt
sykefravær relatert til de uønskede hendelser, jf. punkt 1.6.
Sammendrag av avviksmeldinger og fraværsdager forårsaket av skade i perioden 1. januar 2010 21. november 2016:
År

Totalt

Kjemikalier

Stikk,

Fall,

og biologisk

kutt

skli,

materiale

strekk

involvert

og

Transport

Fallende

Andre

gjenstander

personskader

løft
2016

Avviksmeldinger

39

11

4

18

0

2

1

2015

Avviksmeldinger

35

10

7

13

2

0

3

Fraværsdager

55

0

4

51

0

0

0

Avviksmeldinger

36

7

5

14

0

4

4

Fraværsdager

166

0

14

153

0

0

0

Avviksmeldinger

27

7

6

4

0

0

10

Fraværsdager

99

0

0

24

0

0

75

Avviksmeldinger

29

10

3

6

0

3

7

Fraværsdager

119

0

0

88

0

31

0

Avviksmeldinger

49

21

2

9

1

2

7

Fraværsdager

45

0

5

37

0

0

3

Avviksmeldinger

41

8

4

10

0

3

5

Fraværsdager

403

0

0

403

0

0

0

2014
2013
2012
2011
2010

Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Implementere elektronisk avvikshåndtering ved UiT

1.10 Tilsyn og revisjoner
All kontakt med tilsynsmyndigheter koordineres av universitetsdirektøren.
Helsedirektoratet gjennomførte i november 2015 et tilsyn knyttet til bruk av genmodifiserte organismer
ved UiT. Tilsynet avdekket totalt fire avvik, og frist for oppretting var satt til 15. januar 2016.
Avvikene ble fulgt opp ved UiT, og Helsedirektoratet lukket tilsynet 19. januar 2016.
Arbeidstilsynet gjennomførte i 2016 et postalt tilsyn etter en arbeidsulykke ved UiT. Tilsynet resulterte
ikke i avvik.
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Alta brann- og redningskorps gjennomførte i 2016 et tilsyn ved UiT i Alta. Tilsynet medførte ingen
avvik eller merknader.
Brann og redning i Tromsø kommune gjennomførte i 2016 tre tilsyn ved UiT i Tromsø (Breiviklia,
Mellomveien 110 og Krognessveien 33). Tilsynene medførte ingen avvik eller merknader.
Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved UiT 8. september 2016. UiT avventer rapport etter tilsynet.
Områder med behov for oppfølging 2017:
 Følge opp eventuelle avvik og pålegg etter tilsyn og revisjoner

1.11 Inkluderende arbeidsliv (IA)
UiT har vært IA-virksomhet siden 1. september 2002. Avtalen mellom partene lokalt ved UiT har vært
fornyet flere ganger, sist for perioden 2014-2018. Avtalen er delt inn i tiltak knyttet til de tre delmålene
i avtalen.
UiT har fortsatt lavt sykefravær. Dersom sykefraværet overstiger fem prosent ved en av UiTs enheter,
skal det foretas særskilt analyse med påfølgende tiltak. I 2016 kom denne regelen til anvendelse ved
fire enheter. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere skjer etter fastsatte retningslinjer og i godt
samarbeid med NAV. UiT har mål om å stille ti IA-plasser til disposisjon; dette målet var overoppfylt
både i 2015 og 2016.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre årlig IA-/HMS-møte for UiT

1.12 Arbeidsmiljødag
Arbeidsmiljødagen ble i 2016 for første gang arrangert ved fire campuser: UiT i Alta 3. november, UiT
i Harstad 8. november, UiT i Narvik 9. november og UiT i Tromsø 10. november. Felles for alle
campusene var at foredragsholder Anders Martinius Tangen var engasjert for å holde ett og samme
foredrag om omstillingstematikken. Foredraget ble godt mottatt ved alle campusene.
Oppmøtet var ganske lavt ved alle campusene foruten ved UiT i Narvik der det var ca. 100 deltakere. I
Harstad var det ca. 40 deltakere. I Tromsø var det ca. 130 deltakere på Arbeidsmiljødagen (mot 200220 i 2015). I Alta deltok 70 personer på arrangementet (mot 90-100 i 2015).
Arbeidsmiljøprisen på kr 50 000 ble tildelt førsteamanuensis Leif Simonsen ved Institutt for
elektroteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi for et livslangt engasjement for
arbeidsmiljøet. Simonsen mottok prisen på Arbeidsmiljødagen i Narvik 9. november 2016.
AMU har evaluert gjennomføringen av arbeidsmiljødagene i 2016 og satt nødvendige tiltak, blant annet
å kunne oppnå økt oppslutning om Arbeidsmiljødagen.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Følge opp tiltakspunktene som AMU har satt for Arbeidsmiljødagen

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 54 40
00
Faks: 77 64 49 00

postmottak@uit.no
www.uit.no

Side208

12

1.13 Ytre miljø og miljøledelse
Nåværende handlingsplan for miljøledelse ved UiT gjelder for perioden 2014-2017. Planen angir mål
og tiltak innen satsingsområdene transport, innkjøp, energi og avfall. I henhold til handlingsplanen skal
det være en årlig gjennomgang og analyse av arbeidet med miljøledelse ved UiT.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkter følges opp i 2016:




Iverksette den nye handlingsplanen for miljøledelse
Utarbeide årlig rapport om miljøledelse ved UiT
Innsats ved fakulteter/enheter knyttet til satsingsområdene for miljøledelse

Status ved årsskiftet er at det er utarbeidet rapport om miljøledelse for 2014-2015. I korte trekk viser
rapporten at universitetet på noen områder er på god vei til å oppnå de mål handlingsplanen setter,
mens det på andre områder gjenstår en del. UiT har lykkes godt med å redusere papirforbruket, øke
bruken av kollektivtransport og redusere bilbruken til/fra campus i Tromsø, men sliter med å oppnå
målsettingene for energiforbruk.
Arbeidet med ny handlingsplan for miljøledelse ved UiT er startet opp.
Fakultetenes innsats innen miljøledelse er beskrevet under punkt 2.5.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Utarbeide årsrapport om miljøledelse for 2016
 Utarbeide ny plan for miljøledelse ved UiT

2

Rapport om fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016

Ved UiT rapporterer alle fakulteter/enheter på nivå 2 årlig om status for eget HMS-arbeid.
Rapporteringen skjer ved at de besvarer en elektronisk sjekkliste. Utfyllingen innebærer en
egenvurdering opp mot spørsmål knyttet til UiTs systematiske HMS-arbeid og fakultetets/enhetens mål
og handlingsplan for arbeidet. Sjekklisten skal fylles ut av enhetens leder og hovedverneombud og skal
bygge på informasjon innhentet fra institutter og andre enheter på underliggende nivå.
Formålet med den årlige gjennomgangen er å se til at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med
myndighetskrav og interne krav, vurdere om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til å sikre
oppnåelse av UiTs overordnede HMS-mål samt bidra til kontinuerlig forbedring og effektiv ressursbruk
på HMS-området. Fakultetenes/enhetenes rapporter om HMS inngår i universitetsdirektørens årlige
rapport om HMS-arbeidet ved UiT, som behandles av AMU og Universitetsstyret. Universitetsdirektøren gir deretter skriftlige tilbakemeldinger til fakulteter/enheter om prioriteringer for kommende
år. Arbeidet følges opp i styringsdialogene med fakultetene/enhetene.
Fakultetenes/enhetenes styrende organ skal behandle årsrapporten om HMS ved UiT som egen sak og
sette prioriteringer for kommende år. Samtlige fakulteter/enheter oppfylte dette i 2016. AMU holdes
orientert om arbeidet, jf. punkt 1.1.
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Den 1. januar 2016 fusjonerte UiT med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Dette medførte
organisatoriske endringer ved flere fakulteter/enheter ved UiT samt oppretting av ett nytt fakultet og én
enhet midlertidig innplassert på nivå 2.
For 2016 har tolv av tolv fakulteter/enheter levert årsrapport om lokalt HMS-arbeid. Disse omfatter:













2.1

Administrasjonen (Uadm)
Universitetsbiblioteket (UB)
Det juridiske fakultet (Jurfak)
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU)
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)
Vernepleie (nå Avdeling vernepleie), enhet midlertidig innplassert på nivå 2 fra 1. januar 2016
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak), nytt fakultet fra 1. januar 2016

HMS organisatorisk

På dette området er måloppnåelsen høy ved UiT.
Med unntak av Vernepleie, som ikke har rukket å få det organisatoriske HMS-arbeidet på plass,
rapporteres det at fakultetene/enhetenes ledere er oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter
regulerer HMS-arbeidet. Det er også etablert skriftlig oversikt over hvordan ansvar, myndighet og
oppgaver for HMS-arbeidet er fordelt ved enheten. Videre er det fastsatt skriftlige mål og prioriteringer
for HMS-arbeidet for 2016, et arbeid også AMU følger med på. De fleste har også ajourført
handlingsplan for HMS-arbeidet.
Tolv av tolv fakulteter/enheter rapporterer at de tilrettelegger og iverksetter nødvendige tiltak før
igangsetting av aktiviteter og arbeidsoppgaver. Det legges videre til rette for medvirkning i HMSarbeidet. Ledelsen samarbeider også i stor grad med enhetenes verneombud og hovedverneombud, noe
ombudene har bekreftet under punkt 1.3.
Ti av tolv fakulteter/enheter opplyser at de har kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn
vurdert risikoforholdene ved virksomheten samt utarbeideidet planer med tiltak for å minimere risiko.
Én enhet fikk gjennomført forberedelser til arbeidet. Planlagte tiltak er også i stor grad gjennomført.
Fakulteter/enheter som har hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker følger disse opp som
angitt i Retningslinje for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer. Ett fakultet kan
imidlertid bli klart bedre på dette området.
Det er gledelig at IVT-fakultetet, som i 2016 avgir HMS-årsrapport for første gang, bekrefter at de har
det organisatoriske HMS-arbeidet på plass.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fortsatt fokus på samarbeid i verneombudsordningen
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2.2

HMS-kompetanse

På området HMS-kompetanse er det fremdeles rom for forbedring.
HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen og er integrert i all ledelse. For å sikre et forsvarlig
arbeidsmiljø samt utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet, er UiT avhengig av at alle ledere har
tilstrekkelig HMS-kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke
delegeres. Ledere må kunne legge frem skriftlig dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført.
Rapportene for 2016 viser at ledere med personalansvar har nødvendig opplæring i HMS ved seks av
UiTs tolv fakulteter/enheter. Gjennomført opplæring dokumenteres ved sju fakulteter/enheter. I 2015
var det kun to av ti fakulteter/enheter som rapporterte at ledere hadde nødvendig og dokumentert
kompetanse innen HMS
Videre skal personer som er delegert HMS-oppgaver som innebærer ledelse eller kontroll av andre
arbeidstakere eller studenter påse at hensynet til HMS blir ivaretatt under planleggingen og utførelse av
de arbeidsoppgavene de har fått delegert. Det er leders ansvar sammen med den som er delegert
oppgaven å identifisere opplæringsbehov innen HMS og beredskap og sørge for at den enkelte får den
opplæring som er nødvendig for å kunne etterleve kravene som er satt til det arbeidet de utfører. I 2016
tilbakemeldte seks av tolv fakulteter/enheter at de hadde dette på plass. I 2015 hadde tre av ti dette på
plass.
Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. UiT har nettverk for
verneombud og obligatorisk opplæring i HMS for denne gruppen. Verneombud rapporteres jevnt over å
ha nødvendig kompetanse til å utøve sine HMS-oppgaver. To av fakultetene rapporterer at de har et lite
etterslep på opplæringen etter nyvalget av verneombud høsten 2016.
Leder skal også se til at nytilsatte ved UiT blir introdusert for og får nødvendig opplæring innen HMS.
Kompetansebehovet kan blant annet kartlegges ved bruk av Veiledende rutine for ledere ved mottak av
nytilsatte. Seks av ti enheter praktiserer rutinen ved mottak av nytilsatte. Rutinen synes å være lite kjent
blant ledere.
Gjennomført HMS-opplæring skal være dokumentert lokalt. Årsrapportene for 2016 viser at BFE,
Kunstfak, TMU, UB, IRS-fak, IVT-fak og Vernepleie har gode rutiner for dokumentasjon av
gjennomført HMS-opplæring. Det er videre positivt at IVT-fak og Vernepleie, som i 2016 avgir HMSårsrapport for første gang, har prioritert HMS-opplæring hos ledere, ansatte og verneombud.
Fakultetene/enhetene kan i løpet av et år oppleve mange endringer i bemanningssituasjonen, og
gjennomføring og dokumentasjon av HMS-opplæring kan være krevede. I tilbakemeldingene for 2016
fremkommer det et ønske om at deler av HMS-opplæringen digitaliseres, og at UiT tar i bruk
elektronisk system for dokumentasjon av gjennomført opplæring.
Sentral HMS-opplæring for ulike brukergrupper gjennomført i 2016 er beskrevet ovenfor under punkt
1.5.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Ledere må prioritere gjennomføring og dokumentasjon av egen og ansattes HMS-opplæring.
 Gjennomgang av den sentrale HMS-opplæringen ved UiT
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2.3

Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Måloppnåelsen for fysisk og psykisk arbeidsmiljø har økt, spesielt i tilknytning til medarbeidersamtaler.
Samtlige fakulteter/enheter rapporterer at kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter
utformes og tilpasses på en ergonomisk hensiktsmessig måte så langt som mulig. Rutiner for
oppfølging av sykemeldte etterleves også.
Fem fakulteter/enheter rapporterer at de har hatt sykefravær på over 5 % i løpet av ett eller flere kvartal
i 2016. Ekstraordinære analyser av sykefraværet med tilhørende tiltak er iverksatt ved tre av disse
enhetene. Den siste enheten opplyser at årsakene til sykefraværet har vært av en slik karakter at det ikke
har vært nødvendig med slike analyser. Sykefravær er også omtalt under punkt 1.6.
I henhold til IA-avtalen skal det gjennomføres et årlig møte mellom ledelsen ved fakultetet/enheten,
tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS som eneste tema. Seks av tolv fakulteter/enheter har
gjennomført et slikt møte i 2016. På dette området har gjennomføringen vært uendret de tre siste årene.
UiT har de senere år hatt fokus på viktigheten av medarbeidersamtaler. I 2016 har fakultetene/enhetene
hatt fokus på medarbeidersamtaler, og gjennomføringsgraden har økt. Endringer i ledelse og fusjonene
opplyses å ha hatt betydning for gjennomføringen. Fem av tolv fakulteter/enheter bekrefter at alle
ansatte fikk tilbud om medarbeidersamtale i 2016. Fire rapporterer at 80-90 % av de ansatte fikk et slikt
tilbud i 2016. Medarbeidersamtaler blir i stor grad gjennomført med de som ønsker en slik samtale. I
2015 rapporterte to av ti fakulteter/enheter at alle ansatte hadde fått tilbud om medarbeidersamtale.
Fakulteter/enheter som har mottatt varsel om diskriminering, vold, trusler, trakassering eller annen
utilbørlig adferd har fulgt disse opp som angitt i Retningslinje for varsling. I 2016 mottok sju av tolv
fakulteter/enheter slike varsel. I 2015 håndterte fire av ti fakulteter/enheter slike varsel.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Gjennomføre årlig møte mellom ledelsen, tillitsvalgte og HVO med IA/HMS som eneste tema
ved alle fakulteter/enheter
 Tilby og gjennomføre årlig medarbeidersamtale for alle ansatte ved UiT
2.4

Beredskap

Måloppnåelsen for gjennomføring av pålagte beredskapsøvelser har gått ned i 2016.
Alle fakulteter/enheter eller campus ved UiT har en lokal beredskapsplan som bygger på
risikovurderinger og som viser hvordan hendelser av mindre omfang skal håndteres.
I 2016 har kun fire av totalt elleve lokale beredskapsgrupper (LBG) gjennomført de to årlig pålagte
beredskapsøvelsene. Disse er de lokale beredskapsgruppene ved BFE-fak, TMU, UiT i Harstad og UiT
i Narvik. Helsefak, Kunstfak og IRS-fak oppgir at LBG har gjennomført én øvelse. Ved NT-fak ble
LBG aktivisert i forbindelse med en hendelse ved fakultetet høsten 2016. Tiltak etter beredskapsøvelser
blir fulgt opp. Manglende kapasitet og skifte av personell oppgis som den vanligste årsaken til
manglende måloppnåelse. I 2015 hadde sju av UiTs ni LBG-er gjennomført to beredskapsøvelser.

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 54 40
00
Faks: 77 64 49 00

postmottak@uit.no
www.uit.no

Side212

16

Ved ni av tolv fakulteter/enheter gjøres ansatte og studenter kjent med den lokale beredskapsplanen,
herunder rutinene for varsling av kritiske hendelser og for evakuering av bygg. I 2015 rapporterte åtte
av ti fakulteter/enheter at de ivaretok oppgaven.
Av hensyn til ansattes sikkerhet og som ledd i UiTs sikkerhetsrutiner skal arbeidsgiver ha oversikt over
ansatte som er på tjenestereise eller studieopphold i utlandet. Forutsatt at ansatte bestiller sin reise
gjennom reisebyrået UiT har avtale med, vil det ved behov være mulig å etabler slik oversikt for
kortere reiser via reiseportalen. Ansatte som skal på en reise av varighet utover én måned må derimot
fylle ut skjema for registrering av oppholdet og levere dette til sin leder. Tolv av tolv fakulteter/enheter
rapporterer at de holder oversikt over ansatte på utenlandsopphold.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 LBG-ene må gjennomføre pålagte beredskapsøvelser

2.5

Ytre miljø

Måloppnåelsen for miljøledelse er i 2016 på nivå med tidligere år.
For at universitetet skal kunne lykkes i sitt arbeid med å redusere belastningen på det ytre miljø, er det
viktig at fakulteter/enheter bidrar med arbeid knyttet til satsingsområdene beskrevet i handlingsplan for
miljøledelse, jf. punkt 3.5 om sentralt organisert arbeid med miljøledelse.
Det er positivt at universitetets video- og telefonkonferanseutstyr er i utstrakt bruk ved alle
fakulteter/enheter. Samtlige fakulteter/enheter har også lagt til rette for kildesortering. Videre har elleve
av tolv fakulteter/enheter innført tiltak for å redusere papirforbruket. Fakultetene/enhetene som har
innkjøpere som deltar i anskaffelsesprosesser rapporterer at disse har kompetanse på eget fagfelt til å
kunne stille egnede miljøkrav ved anskaffelser.
Når det gjelder tiltak, herunder bevisstgjøring, informasjon og opplæring av ansatte og studenter når det
gjelder viktigheten av å redusere strømbruk, forbruk av engangsmateriell og bruk av kollektivtransport,
har halvparten av fakultetene/enhetene gjennomført tiltak. Administrasjonen og IRS-fak er de eneste
som har miljøledelse som tema ved mottak av nytilsatte.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fakulteter/enheter må følge opp arbeid knyttet til UiTs satsingsområder innen miljøledelse

2.6

Risikofylt arbeidsmiljø

Måloppnåelsen for risikofylt arbeidsmiljø har økt de siste årene.
Med unnatak av ved Jurfak og Vernepleie utføres det risikofylt arbeid ved alle universitetets
fakulteter/enheter.
De ti fakultetene/enhetene som har risikofylt arbeid rapporterer at lokal sikkerhetsopplæring
gjennomføres og dokumenteres før oppstart av risikofylte arbeidsoppgaver. Samtlige fakulteter/enheter
opplyser også at de har utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som fakultetet/enheten har ansvar for
og som kan medføre særlig fare for liv og helse.
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Åtte av ti fakulteter/enheter rapporterer at de følger også UiTs retningslinjer og fakultetets/enhetens
egne rutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved fakultetet/enheten. Kommentarer viser at
manglende måloppnåelse er knyttet til manglende bruk av verneutstyr og arbeid utover normert
arbeidstid. Fakulteter/enheter som har stoffkartotek vedlikeholder dette i stor grad.
I 2016 ble det i regi av Avdeling for personal og organisasjon gjennomført et større arbeid med å
oppdatere stoffkartotekene ved fakultetene. Etter at tidligere merkeregelsett DSD/DPD utgikk 1. juni
2015, skal all merking og sikkerhetsinformasjon være i henhold til det nye merkeregelsettet CLP.
Underveis har enhetene sanert betydelige mengder utgåtte og ukurante kjemikalier fra sine
beholdninger. Arbeidet anses som svært vellykket. Det er også foreslått at UiT søker Arbeidstilsynet
om fritak fra papirbasert stoffkartotek.
UiT er som arbeidsgiver pliktig til å føre oversikt (register) over ansatte og studenter som er eller kan
bli utsatt (eksponert) for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Ved UiT er åtte
fakulteter/enheter omfattet av kravet. Alle opplyser at de fører og vedlikeholder register over
eksponerte. Personer som blir eksponert for helseskadelige faktorer ved uønskede hendelser blir også
ført i registeret. Målgrupper som skal ha tilbud om målrettet helsekontroll får også tilbud om dette. Det
eneste unntaket er IVT-fak, som ikke har rukket å få dette på plass ved overgang til ny bedriftshelsetjeneste etter fusjonen med UiT.
Nødvendig sikkerhetsopplæring skal defineres som et arbeidskrav i emner der laboratoriearbeid, tokt,
feltarbeid, studier i utlandet eller lignende inngår. Gjennomført opplæring registreres som et utført
arbeidskrav i Felles Studentsystem. Fakultetene har prioritert dette arbeidet i 2016, og det rapporteres
nå å være på plass. Det eneste unntaket er Kunstfak, som ikke har definert sikkerhetsopplæringen som
arbeidskrav, men tilgang til verksted gis til studentene kun etter fullført sikkerhetsopplæring.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Fakulteter og enheter skal fortsatt ha fokus på risiko- og eksponeringsvurderinger og føring av
register over eksponerte

2.7

Måloppnåelse og tiltak som har fungert spesielt godt

Med unntak av Vernepleie har samtlige fakulteter/enheter rapportert at de har fastsatt skriftlige mål for
HMS-arbeidet for 2016, jf. punkt 2.1. Halvparten av fakultetene/enhetene nådde også egne målsettinger
for HMS-arbeidet i 2016. Årsakene til at målene ikke nås oppgis å være fusjoner, bytte av ledere, for
dårlig oppfølging av handlingsplanen og at det ikke var satt klare målsettinger for HMS.-området.
For at UiT skal kunne utvikle arbeidsmiljøet for ansatte og studenter, anses det som viktig å dele og dra
nytte av gode tiltak som er gjennomført i organisasjonen. Samtlige fakulteter/enheter rapporterer at de i
2016 har gjennomført tiltak som har fungert spesielt godt. Det har vært arbeidet for å etablere samhold
og treffpunkt i arbeidsmiljøet samt gjennomføring av faglige og sosiale tiltak. Økt gjennomføring av
medarbeidersamtaler har vært vellykket. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten rapporteres å være
godt. IRS-fak rapporterer at HMS-tiltak og prosesser som har vært gjennomført i forbindelse med
fusjonen har vært vellykket. Ved IVT-fak har gjennomføringen av Arbeidsmiljødagen for 2016 gitt
positive ringvirkninger. Blant tiltakene som ellers nevnes er systematisk arbeid med risikoreduksjon,
oppgradering av verneutstyr samt sanering av kjemikalier.
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2.8

HMS-utfordringer i 2017

I forbindelse med årsrapportering av helse, miljø og sikkerhet er fakulteter og øvrige enheter på samme
nivå bedt om å skissere enhetens viktigste HMS-utfordringer i 2017.
Fakulteter/enheter som kan bli berørt av potensielle omstillingsprosesser i forbindelse med Adm2020
vil ha fokus på arbeidsmiljø, informasjon, og ivaretakelse og inkludering av medarbeiderne.
Fakulteter/enheter som har ansatte ved flere campus skal videreføre arbeidet med å integrere alle i
arbeidsmiljøet. Enheter med høyt sykefravær viderefører arbeidet med å få ned sykefraværet.
Måloppnåelsen knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler skal økes.
Det systematiske HMS-arbeidet skal styrkes, og bevisstheten om hvordan HMS-arbeidet drives i
praksis skal økes. Ved lederskifte må kunnskap om HMS-arbeid sikres overført på en god måte.
Innføring av et sentralt system for dokumentasjon av HMS-kompetanse etterlyses.
Arbeidet med vedlikehold av stoffkartoteket, gjennomføring av risikoreduksjon og føring av
arbeidstakerregister er fortsatt prioriterte oppgaver ved flere fakulteter/enheter.

2.9

Utfyllingen av årsrapporten

I 2016 er ti av tolv årsrapporter om HMS utfylt i samarbeid mellom leder og HVO. Vernepleie opplyser
at ikke har fått gjennomført valg av verneombud. Ved Administrasjonen takket hovedverneombudet nei
til å delta ved utfyllingen av årsrapporten. Begrunnelsen var begrenset tilgang til nødvendig bakgrunnsmateriale for utfylling av rapporten. Systematikken for årsrapportering om HMS-arbeid ved
Administrasjonen vil bli gjennomgått i 2017.

3

Oppfølging av særskilte satsingsområder for 2016

I henhold til årsrapporten om HMS for 2015 ved UiT fattet universitetsstyret vedtak om at følgende
områder skulle vies særlig oppmerksomhet i 2016:
 Oppfølging av HMS-arbeid i styringsdialogene
 Ivareta god HMS-praksis ved fjernledelse
 Miljøledelse
 Medarbeidersamtaler
 Dokumentasjon av HMS-kompetanse
 Innføring av elektronisk HMS-avvikssystem
 Evaluere metodikk for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse
Det er igangsatt et arbeid knyttet til hvordan oppfølgingen av ulike administrative arbeidsområder skal
foregå i den nye organisasjonen. Arbeidet skal være ferdig 2017. Det har vært fokus på HMS-praksis
ved fjernledelse, jf. punkt 2.7 og punkt 2.8. Arbeidet med miljøledelse ved UiT er beskrevet under
punkt 1.13 og punkt 2.5. Universitetets lønns- og personalsystem (Paga) er vurdert og funnet egnet til
registering av ansattes HMS-kompetanse. I tillegg må funksjonalitetene for påmelding, registrering av
gjennomført opplæring og generering av kursbevis for ansatte, studenter og gjester ved bruk av Felles
studentsystem vurderes.
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Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne forebygge at uønskede hendelser inntreffer
ved UiT. UiTs beredskap skal sørge for at det er forberedt evnet til å redusere skadeomfang og
konsekvenser om en uønsket hendelse likevel skulle inntreffe. Økt oppmerksomhet om HMS-avvik og
beredskap bidrar til trygge og gode arbeidsmiljø. UiT har i 2016 anskaffet avviksmodulen i CIM.
Modulen er utprøvd ved POA, IVT-fak, NT-fak og ITA. Avvik vil også kunne meldes ved å benytte
smarttelefon/nettbrett (Android, iOS og Windows). Systemet er klargjort med Feide påloggingsrutine,
jf. punkt 1.7. Systemet tas i bruk i 2017.
I 2016 ble skjema for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse for eget HMS-arbeid
gjennomgått og oppdatert i et samarbeid med fakulteter og verneombud. I undersøkelsen for 2016 er
blant annet inkludert flere felt med fritekst der fakultetene/enhetene kan beskrive/forklare forhold som
har hatt innvirkning på måloppnåelsen.
Det har i 2016 vært et underprosjekt i Adm2020 for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp under UiTs
kjernevirksomhet. Arbeidsgruppa har presentert tre mulige modeller for fremtidig organisering. Det er
også mulig å velge en kombinasjon av disse modellene. Det er noen fordeler og ulemper ved hver
modell, disse er beskrevet i rapporten. Eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer vil bli tatt
i 2017. På bakgrunn av kartlegginger og prosesser gjennomført i underprosjektet er det også foreslått
noen områder innen HMS og beredskap det kan være særlig aktuelt å igangsette tiltak på.
UiT skal i 2017 gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse. Undersøkelsen vil bli gjennomført
med bruk av verktøyet ARK i henhold til universitetsstyrets sak S 63-13. Forrige arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 2014 ved bruk av samme verktøy. Regelmessige
arbeidsmiljøundersøkelser gir UiT verdifull informasjon til arbeidet med å utvikle samhandling og
arbeidsmiljø, som er en viktig del av ledernes, vernetjenestens og medarbeidernes ansvar.

4

Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017







Oppfølging av eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer innen HMS-området
Gjennomgang/revisjon av HMS-opplæringen
Gjennomføring av ARK
Gjennomføring av beredskapsøvelser
Ta i bruk CIM til SMS-varsling
Ta i bruk system for elektronisk håndtering av HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av
HMS-avvik.

Vedlegg





Årsrapport 2016 fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved UiT
Årsrapport 2016 om hovedverneombudenes fellesaktiviteter ved UiT
Årsrapport 2016 fra Hemis
Rapporter om lokalt HMS-arbeid for 2016

_
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Jobbnorge, nav
Egen medieplan
Assisterende universitetsdirektør
Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet, og har 16
000 studenter og 3400 ansatte. Som breddeuniversitet bidrar vi til kunnskapsbasert utvikling
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår
faglige bredde og kvalitet, samt våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.
UiT Norges arktiske universitet er et flercampus-universitet med hovedcampus i Tromsø, Narvik, Alta
og Harstad. I tillegg har vi aktiviteter i Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes og en rekke
desentraliserte studietilbud.
Søknadsfrist: 20.11.2016
Ref.nr. 2016/8459
Vi søker en leder som skal være med å utvikle UiT og som særlig skal være en pådriver for god
samhandling i organisasjonen. Stillingen inngår i universitetsledelsen som består av rektor,
universitetsdirektør, to prorektorer, tre viserektorer og assisterende universitetsdirektør.
Til stillingen ligger følgende ansvarsområder:
 Drifts- og forvaltningsoppgaver i administrasjonen etter avtale med universitetsdirektøren
 Koordinere og bidra til arbeidet i universitetsstyret, og sammen med universitetsdirektøren
sørge for oppfølging av planer og vedtak
 Sørge for at UiT har hensiktsmessige møtearenaer og god samhandling mellom ledere,
enheter, campuser/studiesteder og representanter for studenter og ansatte
 Bidra til strategisk og organisatorisk utvikling, samt utvikling av administrative og tekniske
funksjoner, herunder digitalisering og effektivisering av tjenester
 Koordinere interne prosesser som involverer flere organisatoriske enheter, som strategi- og
planarbeid, budsjettprosesser, HMS og beredskap, kvalitetsarbeid, digital utvikling mv
 Ivareta prosjekteierskap i sentrale fellesprosjekter
Stillingen skal for øvrig utføre de arbeidsoppgaver som blir tildelt av og delegert fra
universitetsdirektøren. Assisterende universitetsdirektør er universitetsdirektørens stedfortreder, og har
dennes ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver ved fravær, jf. instruks for universitetsdirektøren og
universitets- og høyskoleloven § 10-3.
Vi søker en erfaren og dyktig leder som blir sentral i universitetsledelsen. Den som tilsettes må ha:
 Høyere utdanning på minimum masternivå
 Solid ledererfaring fra større virksomheter, gjerne kunnskapsorganisasjoner
 Solid kompetanse innenfor administrative områder
 God organisasjonsforståelse
 God IKT-forståelse
 Erfaring fra et eller flere arbeidsområder innen strategi- og planarbeid, budsjettarbeid,
organisasjonsutvikling, kvalitetsarbeid og internkontroll
 God kjennskap til norsk universitets- og høyskolesektor vil være en fordel
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Kunnskap om kvalitetssikring av saker og prosesser
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Stillingen krever svært gode evner til samarbeid og
kommunikasjon. Den som tilsettes må være løsnings- og utviklingsorientert, ha gode evner til å
håndtere komplekse saker, stor arbeidskapasitet, samt evne å balansere hensyn til framdrift og
resultatoppnåelse med hensyn til ryddighet, kvalitet og involvering i prosesser.
Arbeidssted vil være UiT i Tromsø. Stillingen innebærer utstrakt samhandling med UiTs ledere og
samarbeidspartnere og betydelig reisevirksomhet, blant annet til UiTs øvrige campuser og
studiesteder.
Stillingen er plassert i stillingskode 1061 assisterende direktør i Statens lønnsregulativ. Fra bruttolønn
trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til universitetsdirektør Lasse Lønnum,
tlf 77 64 49 90 / 951 50 702, e-post lasse.lonnum@uit.no, eller Bedriftskompetanse AS ved Marianne
Telle, tlf. 916 94 842, og Linn B. Sollund-Walberg, tlf. 990 06 318.
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:
 Søknadsbrev
 Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 vitnemål og karakterutskrift
 attester og referanser med kontaktinformasjon
Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med
redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets
fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til
universitetsdirektør.
Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling
av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan
søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på
søkere skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli kontaktet.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2017/840/GGO000
Dato: 01.02.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
12/17

Etablering av Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning
relatert til Nordområdene ("Mohn-prisen")
Innstilling til vedtak:
1. Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til
Nordområdene ("Mohn-prisen") etableres i samarbeid mellom Academia Borealis
Nordnorsk Vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT
Norges arktiske universitet (UiT).
2. Første utdeling skjer i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum - dvs. i 2018.
3. Statutter for Mohn-prisen vedtas som foreslått i vedlegg til dette saksfremlegget.

Sammendrag:
• Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene (“Mohnprisen”) opprettes i samarbeid mellom Academia Borealis Nordnorsk Vitenskapsakademi
(NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).
• Prisbeløpet er initielt på 2 MNOK og både prispenger og administrasjons- og arrangementskostnader dekkes i utgangspunktet gjennom tildeling fra TFS basert på gave fra Trond Mohn.
• Prisen utlyses internasjonalt. Foreslåtte kandidater vurderes av en vitenskapelig komité
bestående av fem internasjonalt anerkjente forskere - internasjonale og norske. Den
vitenskapelige komiteen oppnevnes av en styringskomité bestående av tre representanter fra
UiT (oppnevnt av rektor på fullmakt), to representanter fra NNVA (oppnevnt av NNVAs styre),
og én representant fra TFS (oppnevnt av TFS’ styre). Én av UiTs tre representanter skal være
den til enhver tid sittende rektor, og vedkommende skal inneha vervet som leder av
styringskomiteen. Ved eventuell stemmelikhet har styringskomiteens leder dobbeltstemme.
Styringskomiteen treffer endelig vedtak om tildeling av Mohn-prisen.
• Prisen støtter et viktig strategisk fokusområde for UiT og vil styrke UiTs profil som en sentral
aktør innen Nordområdeforskning/arktisk forskning nasjonalt og internasjonalt.
• Prisen deles ut hvert annet år, fortrinnsvis i forbindelse med Arctic Frontiers-konferansen 3. uke
i januar.
• Statutter for prisen er beskrevet i vedlegg til dette dokumentet.

Bakgrunn
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Det finnes en rekke internasjonale og nasjonale priser som deles ut til fremragende
forskere innenfor et definert fagområde. Nobelprisene er de mest prestisjetunge. I Norge
finnes Abel-prisen, Holberg-prisen og Kavli-prisen som de tre mest prestisjetunge. Det
norske vitenskapsakademi forvalter Abel-prisen og Kavli-prisen, Holberg-prisen forvaltes
av UiB, og Kunnskaps-departementet er tungt inne i alle prisene. Samtlige prisutdelinger
er store begivenheter som dekkes av media nasjonalt og internasjonalt. Kort
oppsummering av Abel-prisen, Holberg-prisen og Kavli-prisen i vedlegg til dette
dokumentet.
Hvorfor en nordområdepris?
I over 100 år har det vært drevet nordområdeforskning i Tromsø. I snart 50 år har
forskningsmiljøene i Tromsø vært ledende i forskning på natur og levekår i
Nordområdene. UiT Norges arktiske universitet (UiT) har en helhetlig tilnærming til
utdanning, forskning og kunnskapsutvikling i og for nord. Denne innsatsen har også
styrket UiTs rolle i internasjonal forskning. Et direkte resultat av denne innsatsen er at
Tromsø i dag er et internasjonalt tyngdepunkt innen Nordområdeforskning/arktisk
forskning. I 2013 ble Tromsø også valgt som permanent sete for Arktisk Råds sekretariat,
og senere har også sekretariatet for Arktisk økonomisk råd og Arktisk råds
urfolkssekretariat etablert seg i Tromsø.
Den internasjonale interessen for Arktis er i vesentlig grad motivert av de rike
naturressursene i regionen. Et dristig anslag er at inntil 25 % av verdens olje- og
gassreserver finnes her. Regionen har rike forekomster av verdifulle metaller i ulike
bergarter. Arktis har verdens største hvitfiskbestand som gjennom internasjonale avtaler
er regulert på et bærekraftig nivå. Pelagiske arter forvaltes innenfor velregulerte og
bærekraftige system i regionen. Det gjelder også lokale fiskestammer i fjordområdene og
i vassdragene i innlandet. Flere steder danner lokale fiskeressurser grunnlaget for
tradisjonelle levevis. De siste årene har det vært sterk vekst i oppdrett og
sjømatproduksjon Nord-Norge og det forventes ytterligere vekst i årene som kommer.
Regionen har gjennom denne utviklingen fått økt strategisk og økonomisk interesse
nasjonalt og internasjonalt.
Reindrift, jordbruk og småskala fiske er viktige næringer i urfolkssamfunn i hele den
arktiske regionen, som har rike urfolkstradisjoner der tradisjonelle levemåter fortsatt har
en sterk stilling. Nordområdene rommer en rik flora av urfolksspråk. I det samiske
samfunnet alene snakkes flere ulike dialekter og språk. Flere av urfolksspråkene i Arktis
hører til blant de mest truede språk i verden. Økt internasjonalt fokus på Nordområdene
aktualiserer behovet for større oppmerksomhet mot levekår og framtidsutsikter for
befolkningen i hele regionen. Store landområder i Arktis er under ulike nasjonalstaters
jurisdiksjon, men rent folkerettslig har flere av urfolksgruppene forvaltningsretten til store
fastlandsområder gjennom lang tids bruk. Dette bidrar til interessekonflikter - særlig
knyttet til utnyttelse av naturressursene. I årene som kommer er det ventet at
konfliktpotensialet vil bli større, snarere enn mindre.
I denne situasjonen er det viktig at forskningsmiljøene ser helhetlig på fremtiden til
regionen. Urfolksamfunn med sin særegne historie og tradisjon med å høste sårbar natur i
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Nordområdene utgjør en viktig del av den arktiske regionens identitet. I flere av de
internasjonale forskningsmiljøene som er opptatt av klimaendringer samarbeider forskere
med utøvere av tradisjonelle livsformer. Slik forskning foregår i hele det sirkumpolare
nord, og det er økende internasjonal interesse for denne forskningen. Moderne
forskningsmiljø innenfor teknologi, medisin, jus, samfunnsvitenskap og humaniora som
setter dagsorden er sentrale premissleverandører i det moderne globale samfunn. Vekst og
utvikling i den arktiske regionen forutsetter at vitenskapssamfunnet er lydhørt overfor
andre kunnskapstradisjoner i nord.
UiT er en ledende kunnskapsinstitusjon i det sirkumpolare nord, og er som sådan en av de
sentrale premissleverandørene nevnt over. UiT har også en uttrykt ambisjon om å
videreutvikle sitt fokus og sin innsats for økt kunnskap om klima, miljø, natur og folkeliv
i nordområdene. Universitetet hører hjemme i regionen og har et komparativt fortrinn i
arbeidet med å utvikle ny kunnskap med høy relevans både for nordområdene og for det
internasjonale samfunnet. Dette er en innsats som utøves i tett samarbeid med flere av de
øvrige forskningsmiljøene i Tromsø.
Academia Borealis Nordnorsk Vitenskapsakademi (NNVA) har fremtredende forskere fra
UiT blant sine medlemmer. Disse medlemmene representerer et tverrfaglig og
internasjonalt profilert vitenskapsmiljø, og NNVA representerer derfor et samlet faglig
tyngdepunkt med forankring i UiTs samlede virksomhet. NNVA har også nært samarbeid
med de andre norske vitenskapsakademiene.
Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble opprettet av Trond Mohn den 28. mars 2007.
Stiftelsen har som formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT. TFS
deler ut penger til rekruttering av yngre toppforskere, til infrastruktur, og til rettede
satsinger mot eksisterende infrastruktur.
NNVA, TFS og UiT representerer samlet en velegnet kompetanse til å administrere og
dele ut en internasjonal pris for fremragende forskning relatert til Nordområdene.
Synliggjøring - en pris som bidrar til internasjonal oppmerksomhet om Arktis
Det er viktig for NNVA, TFS og UiT å markere sitt særlige ansvar for den arktiske
regionen. Et sentralt bidrag for å synliggjøre dette ansvaret vil være å opprette en
internasjonal og prestisjetung pris for forskning og faglig innsats i Nordområdene. Prisen
må bidra til å artikulere det særegne ved Arktis og dessuten være en høyt verdsatt
påskjønnelse til en person eller et forskningsmiljø som gjør det. En slik pris vil kunne
påvirke dagsorden i den internasjonale forskningen i Arktis. Sentrale framtidige
utfordringer og verdier for nordområdene må derfor innarbeides i statuttene for prisen og
kriteriene for tildelingen.
En internasjonal Nordområdepris bør ikke ensidig belønne forskning som springer ut av
den arktiske regionen, men den bør likevel ha høy relevans for utfordringer i
Nordområdene. Den bør ha en klar internasjonal profil og stor faglig spennvidde med et
internasjonalt snitt på aller høyeste nivå.
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For NNVA, TFS og UiT vil prisen være en anledning til å markere deres posisjon i det
internasjonale samfunnet. En prestisjetung pris med høy internasjonal profil vil være en
viktig markering av de tre institusjonenes ansvar som nordområdeaktører. En høyt
profilert prisutdeling vil være en anledning for forskningsmiljøet i Tromsø til å rette
internasjonal oppmerksomhet mot utfordringer og kryssende interesser mellom
nordområdesamfunn og verdenssamfunnet.
Sist, men ikke minst, ønsker NNVA, TFS og UiT å markere det betydelige bidraget
Trond Mohn har ytt til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT ved å knytte
Mohn-familiens navn til prisen. Henrik Mohn regnes som grunnleggeren av norsk
meteorologi, han sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens
Fram-ferd) med meteorologisk utstyr og var den første direktøren ved Meteorologisk
institutt. Han var også grandonkel til Trond Mohn. Både familietilknytningen, og det
forhold at Henrik Mohn var en pionér innen fagfelt som er helt sentrale i vår forståelse av
prosesser i Nordområdene, gjør at NNVA, TFS og UiT ser det som naturlig å gi en
internasjonal pris for fremragende forskning relatert til nordområdene navnet Mohnprisen.
Økonomi
Som det fremgår av protokoll fra Tromsø forskningsstiftelses styremøte 13. september
2016 stiller TFS 30 MNOK til disposisjon til Mohn-prisen. Med et prisbeløp initielt satt
til 2 MNOK, og administrasjons- og arrangements-kostnader på inntil 1 MNOK per
utdeling, og med prisutdeling hvert 2. år, betyr dette et tidsperspektiv på (minst) 20 år for
Mohn-prisen.
Universitetsdirektørens vurdering
En internasjonal pris for fremragende forskning relatert til Nordområdene, vil bidra til å
fremme sentrale strategiske målsettinger for UiT, den vil gi økt nasjonal og internasjonal
synlighet for problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i
Nordområdene, og den vil være et konkret uttrykk for Tromsø-miljøets takknemlighet
overfor Trond Mohn og de enestående bidrag han har ytt til forskning og
forskningsfremmende tiltak ved UiT.
På denne bakgrunn anbefales det at universitetsstyret vedtar etablering av Den
internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene
("Mohn-prisen") i samarbeid mellom Academia Borealis Nordnorsk Vitenskapsakademi
(NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).
Det anbefales at første utdeling skjer i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum - dvs. i 2018,
og at universitetsstyret fastsetter Mohn-prisens statutter som foreslått i vedlegg til dette
saksfremlegget.

Odd Arne Paulsen
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fung. universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Geir Gotaas
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Statutter for Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene

Hovedformål, forvaltning og finansiering


Hovedformålet med Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert
til Nordområdene (Mohn-prisen) er å anerkjenne fremragende forskning relatert til
Nordområdene. Prisen skal også bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den
videre utviklingen i Nordområdene på den nasjonale og internasjonale dagsorden.



Mohn-prisen forvaltes av UiT Norges arktiske universitet (UiT) på vegne av UiT,
Academia Borealis Nord-Norges Vitenskapsakademi (NNVA) og Tromsø
Forskningsstiftelse (TFS). UiT skal sørge for bred faglig forankring for prisen og
arrangementet i tilknytning til prisutdelingen gjennom å involvere relevante miljø og
aktører (nasjonalt og internasjonalt) i arbeidet med prisen.



Mohn-prisen finansieres gjennom tildeling fra Tromsø Forskningsstiftelse. Midlene fra
TFS skal benyttes til:
o Tildeling til prisvinneren
o Administrering av, og arrangement i tilknytning til prisutdelingen.

Nominasjonsprosess og tildeling


Til Mohn-prisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert
fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg
bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om natur
og/eller kultur i Nordområdene. Prisen gis ikke post mortem, med unntak dersom
prisvinneren dør etter at tildelingen har blitt annonsert, men før den har blitt overrakt.



Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.



Mohn-prisen annonseres internasjonalt (fortrinnsvis) senest ett år før planlagt utdeling.



Frist for nominasjoner settes til 31. juli året før tildeling skal skje.



Mohn-prisen er initielt på NOK 2 000 000.



Mohn-prisen deles ut hvert 2. år, fortrinnsvis under Arctic Frontiers-konferansen.



Prisvinneren inviteres til å gi en åpen forelesning i forbindelse med utdelingen.



Det vil bli arrangert en festmiddag for prisvinneren i forbindelse med utdelingen.
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Statutter for Den internasjonale Mohn-prisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene

Styringskomité og vitenskapelig komité


Beslutning om hvem som skal tildeles Mohn-prisen fattes av en styringskomité bestående
av tre representanter fra UiT (oppnevnt av rektor på fullmakt), to representanter fra NNVA
(oppnevnt av NNVAs styre), og én representant fra TFS (oppnevnt av TFS’ styre). Én av
UiTs tre representanter skal være den til enhver tid sittende rektor, og vedkommende skal
inneha vervet som leder av styringskomiteen. Ved eventuell stemmelikhet har
styringskomiteens leder dobbeltstemme.



Medlemmene i styringskomiteen utnevnes for en periode på fire år, med mulighet for
gjenoppnevning én gang. Dersom et medlem må trekke seg før utløpet av
oppnevningsperioden, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.



Styringskomiteen fatter sin beslutning med utgangspunkt i en anbefaling fra en
vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen.



Den vitenskapelige komiteen skal ha fem medlemmer - samtlige internasjonalt ledende
forskere som til sammen har en bred faglig bakgrunn innen Nordområderelaterte fag.
Minst tre av disse skal være utenlandske. I tillegg til å evaluere innkomne nominasjoner,
kan den vitenskapelige komiteen selv nominere kandidater, og den kan - etter behov konsultere eksperter innen aktuelle fagområder. Komitéen rangerer de tre første
kandidatene.



Medlemmene i den vitenskapelige komiteen oppnevnes for en periode på to år, og kan
gjenoppnevnes én gang. Dersom et medlem må trekke seg før utløpet av
oppnevningsperioden, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

Revisjon av statutter


Statuttene kan endres av UiTs styre.
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Abel-prisen (http://www.abelprisen.no)
•

Tildeles for å deles ut for fremragende matematisk arbeid, og deles ut årlig i Aulaen
ved UiO.

•

Finansieres (6 MNOK per år) over Statsbudsjettet.

•

Forvaltning og administrasjon ivaretas av DNVA ved Abel-sekretariatet.

•

Åpen nominasjonsprosess, der Abelkomitéen foreslår en kandidat til Abelprisen, og
legger frem sin innstilling til DNVA. DNVA utnevner prisvinneren på bakgrunn av
denne innstillingen.

Holberg-prisen (www.holbergprisen.no)
•

Tildeles for fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk
eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved
tverrfaglig virksomhet, og deles ut årlig i Håkonshallen i Bergen.

•

Finansieres (4,5 MNOK) over Statsbudsjettet

•

Forvaltning ivaretas av UiB, mens administrasjon ivaretas av et eget sekretariat.

•

Professorer og andre vitenskapelig ansatte ved universiteter og
forskningsinstitusjoner innenfor de nevnte fagområdene har rett til å nominere
kandidater til Holbergprisen.

•

Holbergkomiteen, bestående av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de
relevante fagfeltene, innstiller på bakgrunn av mottatte nominasjoner. Styret for
Holbergprisen foretar tildelingen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomitéen.

Kavli-prisen (www.kavliprize.org)
•

Tildeles for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap, og
deles ut hvert 2. år i Aulaen ved UiO.

•

Finansieres (3 x 1 M USD) av Kavli-stiftelsen.

•

Forvaltning ivaretas av DNVA/KD, mens administrasjon ivaretas av DNVA v/Kavlisekretariatet.

•

Åpen nominasjonsprosess, der kandidater vurderes av tre fagkomiteer - bestående av
internasjonalt ledende forskere - oppnevnt av DNVA. DNVA utnevner prisvinnere med
bakgrunn i komiteenes anbefalinger.
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Årsrapport 2016 – Studentombudet ved UiT Norges arktiske
universitet
I denne sak orienteres universitetsstyret om studentombudets andre årsrapport. Årsrapporten er
skrevet i henhold til studentombudets mandat og rapporten er offentlig.
Studentombudet ble etablert av universitetsstyret i 2014 med virkning fra 20. juli 2015. Studenter
ved UiT har hatt tilgang til et studentombud i tre semestre. Hovedformålet med studentombudet
ved UiT er å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Dette gjøres ved å påse at saker som
omhandler studenter blir rettmessig behandlet, og at ulike problemer blir løst hensiktsmessig og
effektivt på lavest mulig nivå i organisasjonen innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.
I årets rapport har studentombudet valgt å kun ta med saker hvor ombudet har involvert seg mer
enn bare å bistå studenter med informasjon om regelverket. Dette skyldes at studenter stadig
henvender seg til ombudet med spørsmål som blant annet faller inn under universitetets
opplysnings- og veiledningsplikt. Siden det er blitt en betydelig mengde slike henvendelser har
det vært vanskelig for studentombudet å registrere disse, og slik henvendelser faller derfor utenfor
rapporten.
Basert på henvendelser og saker i 2016 rettes det fokus mot fire områder. Hensikten er å få UiT til
å foreta en vurdering av om det foreligger forbedringspotensial. Disse områdene er praksis,
skikkethet, informasjonsutveksling, samt oppfølging og veiledning.

Odd Arne Paulsen
fungerende universitetsdirektør

Heidi Adolfsen
studiedirektør
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FORORD FRA STUDENTOMBUDET
Det er en glede å få presentere Studentombudet ved UiT sin andre årsrapport. Rapporten er
skrevet i henhold til studentombudets mandat og er offentlig. Årsrapporten fremlegges
universitetsstyret som orienteringssak og er ment å gi universitetet en oversikt over
studentombudets virke.1
Årsrapportens oppbygging er inspirert av rapportene til de andre norske studentombudene,
hovedsakelig rapportene til Studentombudene ved UiO, noe som vil være naturlig siden
studentombudsordningen ved UiT ble etablert med utgangspunkt i ordningen fra
Universitetet i Oslo. Denne likheten mellom rapportene gjør det lettere å dra noen
sammenlikninger mellom ordningene ved de ulike utdanningsinstitusjonene.
Inneværende rapport omfatter ombudets virke for kalenderåret 2016. Nytt i årets rapport er
et tydeligere skille mellom henvendelser (som faller utenfor rapporten) og saker. I tillegg har
studentombudet valgt å kommentere den fremlagte statistikken med relevante eksempler.
Basert på både henvendelser og saker i 2016 rettes det fokus mot fire områder hvor det kan
foreligge forbedringspotensial fra universitetets side.
Studentombudet ved UiT opererer som en uavhengig, nøytral og konfidensiell instans for
studentene, og søker å bistå studentene profesjonelt og rettferdig hovedsakelig i enkeltsaker.
Men ombudet må følge omveltningene og utviklingen ved universitetet og dynamikken i
studentmassen, og dermed har fusjonsprosessene, mindre prosjekter og kartlegging av
studentenes behov også preget studentombudets virke i 2016.

Tromsø, februar 2017
Torill Varberg
Studentombudet ved UiT

1

Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 6.

Foto: Lars Åke Andersen/Frifoto.no
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1. OM STUDENTOMBUDET VED UIT
Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok å opprette ordningen med
studentombud, og Torill Varberg tiltrådte stillingen den 20. juli 2015. Studentene har dermed
hatt tilgang til et studentombud i tre semester.
Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som gir studentene hjelp og veiledning i
saker vedrørende deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og
korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.2
Hovedformålet med Studentombudet ved UiT er å sikre at studentenes rettigheter blir
ivaretatt. Dette gjøres ved å påse at saker som omhandler studenter blir rettmessig
behandlet, og at ulike problemer blir løst hensiktsmessig og effektivt på lavest mulig nivå i
organisasjonen innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.
Studentombudets uavhengighet kommer tydelig frem ved at ombudet er organisatorisk
plasser i Norges arktiske studentsamskipnad. Det betyr at studentombudet har en uavhengig
stilling i forhold til organisasjonen UiT.3
Som en nøytral tredjepart bistår studentombudet studentene med å finne løsninger på
problemer som kan oppstå i studierelaterte saker, gir en uformell gjennomgang av ulike
alternativer og veileder studentene i saksgangen ved institusjonen. At studentombudet er
nøytral medfører at ombudet ikke tar side i en sak eller representerer enkeltstudenter overfor
universitetet. Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker, og er ikke en klageeller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller
beslutningsorganer ved UiT.4
Det er studentombudet som aktivt skal informere om sin funksjon til studentene ved UiT5 og
forsøker derfor å være synlig på universitetets campuser, gjøre seg kjent med
Studentparlamentet og studentutvalgene, og bistår i å gi opplæring i gjeldende regelverk
både til enkeltstudenter, tillitsvalgte og andre.
Siden studentene ved UiT er spredt over store geografiske områder har studentombudet
valgt å ikke ha anledning til «drop in». Dette fordi studentombudet ønsker at alle studentene
ved UiT skal ha det samme tilbudet, uansett campustilhørighet. Basert på erfaringene så
langt viser dette seg å være en god løsning, og studentene tar helst kontakt via mail, telefon
og sosiale medier.

Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 1.
Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 3.
4 Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 5.
5 Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 2.
2
3

3
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2. SAKER FRA STUDENTENE
Hovedformålet med årsrapporten er å informere om studentombudets virke. Statistikk over
saker per fakultet og saker fordelt på saksområder og perioder vil derfor legges frem i
rapporten. På bakgrunn av disse kan studentombudet se noen tendenser og således være en
bidragsyter i kvalitetssikringsarbeidet, påpeke eventuelle svakheter i systemet og avdekke
utfordringer som kanskje ikke fanges opp på de forskjellige enhetene.
Som for høsten 2015 viser henvendelsene etter deres art at ombudsordningen fortsatt er i
startfasen og at det foreligger uklarheter rundt ordningen. Studentombudet har for eksempel
fått en del spørsmål som egentlig skulle blitt besvart av enheter ved universitetet og
saksområder som faller utenfor ordningen. Videre er det fortsatt enkelte studenter som tror
at studentombudet kan opptre som en «studentadvokat» eller er en instans for endring og
omgjøring av vedtak. I sistnevnte tilfeller vil ombudet forklare reglene som ligger til grunn
for vedtaket, bistå studentene i å finne løsninger/alternativer på situasjonen, for så å henvise
studentene til rett instans.
I årets rapport har studentombudet valgt å kun ta med saker hvor ombudet har involvert seg
mer enn å bare bistå studentene med informasjon om regelverket.6 Dette skyldes at studenter
stadig henvender seg til ombudet med spørsmål som blant annet faller inn under
universitetets opplysnings- og veiledningsplikt. Siden det har blitt en betydelig mengde slike
henvendelser har det vært vanskelig å registrere disse, og slike henvendelser faller dermed
utenfor årsrapporten.
Studentombudet har behandlet 177 saker i perioden. Dette er en økning på 130%
sammenlignet med 2015.7 Samtlige har fått svar og mange har fått oppfølging og bistand. Det
er stor variasjon i hvor mye tid hver sak tar; dette avhenger blant annet av hvor komplekse
saker det er tale om, variasjon i sakenes alvorlighetsgrad og studentens behov for bistand.8

2.1. SAKER FORDELT PÅ FAKULTET
Det er registrert saker fra studenter ved alle fakultetene i perioden, derimot er ikke alle
institutter representert. Nivå 3 er derfor ikke spesifisert nærmere i årsrapporten, foruten om
at de enhetene som skiller seg særskilt ut vil bli kommentert underveis.
Tall fra DBH viser at det i 2016 var det registrert 16156 studenter ved universitetet. Disse
fordelte seg på universitetets fakulteter på følgende måte:
På samme måte som de mer generelle spørsmål vedrørende regelverket, er henvendelser vedrørende
studentombudsordningen ikke ansett som saker. Spørsmål og problemstillinger knyttet til Norges
arktiske studentsamskipnad, Lånekassen eller andre eksterne aktører og henvendelser fra studenter
ved andre utdanningsinstitusjoner tas heller ikke med i årsrapporten for 2016.
7 Dette tallet er i og for seg misvisende, da det for 2015 ikke var et like tydelig skille mellom saker og
henvendelser.
8 Når årsrapporten legges frem i fakultetsstyrene, vil studentombudet orientere nærmere om
prinsipielle saker ved de enkelte instituttene.
6
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Fakultet
Avdeling vernepleie
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
Det juridiske fakultet (Jurfak)
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL)
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialt arbeid (IRS)
Fakultet for ingeniør og teknologi (IVT)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
UiT (Uspesifisert underenhet)
Sum

Antall studenter
428
3919
861
164
2704
3441
970
1392
1079
1198
16156

Tabell 1: Antall studenter ved UiT Norges arktiske universitet fordelt på fakultet. 9

Når studentene kontakter studentombudet blir spørsmål om fakultetstilhørighet som regel
en naturlig del av samtalen. Det er derimot ikke noen forutsetning for å få bistand at
studentene opplyser om dette, og som det fremkommer ønsker enkelte studenter å være
anonyme. Derfor er ikke alltid fakultetstilhørigheten kjent.
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Figur 1: Antall henvendelser fordelt på fakultet.

Som de to største fakultetene er det ikke overraskende at det er flere studenter fra Helsefak
og HSL som har vært i kontakt med studentombudet. Men justert etter prosentandel av
studentene fikk studentombudet i 2016 som i 2015 flest saker fra studentene ved IRS.

9

Utdanningsstatistikk fra NSD - Norsk senter for forskningsdata (DBH).
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Fakultet
Avdeling vernepleie
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
Det juridiske fakultet (Jurfak)
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL)
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialt arbeid (IRS)
Fakultet for ingeniør og teknologi (IVT)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

% studenter
1,2 %
1,2 %
0,6 %
1,3 %
0,5 %
1,4 %
1,9 %
1,1 %
1,3 %

Tabell 2: Prosentandel av fakultetenes studenter som studentombudet har mottatt saker fra.

Det kan være flere forklaringer til denne fordelingen, og studentombudet antok at det
avgjørende i 2015 var studentenes kjennskap til ordningen. Dette er nok fortsatt en viktig
faktor, men det kan også være andre momenter som forårsaker dette. Blant annet viser
statistikken at det for enkelte fakulteter ofte er de samme type problemstillinger som går
igjen. Dette utdypes nærmere under punkt 2.2.

2.2. SAKER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER
Studentombudet har sortert sakene inn i 11 kategorier.10 De fleste sakene faller inn under en
enkelt kategori, mens der er andre saker som har vært mer komplekse og således kunne vært
plassert flere steder.
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Figur 2: Antall saker fordelt på saksområder.

10

Oversikt over kategoriene finnes i vedlegg 1.
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Følgende kommentarer ønskes å knyttes til enkelte saksområder:
Saksområde
Disiplinærsaker
Eksamen

Læringsmiljø
Praksis

Studierelatert
Tilrettelegging

Følgene observasjoner er gjort over saksområdene
- 4/10 saker fra Helsefak omhandler skikkethet.
- 4/10 saker fra HSL omhandler skikkethet.
- 30 % av sakene kom fra Helsefak, samtlige fra IHO11 og IPS12.
- 25 % av sakene kom fra HSL, hovedsakelig fra ILP13.
- 15 % av sakene kom fra BFE, hovedsakelig fra Handelshøyskolen
ved UiT i Narvik.
- 45 % av sakene fordelt jevnt over de andre fakultetene
- 7/14 saker kom fra Helsefak, 6 av disse gjaldt psykososialt
læringsmiljø ved IHO.
- 8/12 saker kom fra Helsefak, samtlige fra IHO.
- På bakgrunn av informasjon fra studentene kunne 6 av
praksissakene falt inn under disiplinærsaker da det egentlig ble stilt
spørsmål om studentenes skikkethet.
- 29/68 saker kom fra HSL, 17 av disse fra ILP.
- 7 saker kom fra NT, samtlige fra studentene ved IIS14.
- I samtlige saker fremkommer ble det stilt spørsmål om universitetet
foretar en individuell vurdering av studentenes behov for
tilrettelegging.

Tabell 3: Kommentarer til enkelte saksområder.

3.3. SAKER FORDELT PÅ MÅNEDER
Det er ikke mulig å si noe spesifikt om tendenser for når studentene tar kontakt med
studentombudet siden dette er den første rapporteringsperioden med 12 måneders
registrering. Det gis likevel en kort oversikt over observasjoner som er gjort i forbindelse
med tidspunkt for førstegangsregistrering.

Institutt for helse- og omsorgsfag.
Institutt for psykologi.
13 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
14 Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet.
11
12

7
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Figur 3: Antall henvendelser fordelt på måneder (førstegangsregistrering).

Saksområde
Disiplinærsaker
Eksamen
Læringsmiljø
Praksis
Studierelatert

Følgene observasjoner vedrørende tidspunkt for enkelte saksområder
- Hovedsakelig registrert i januar og oktober.
- Samtlige registrerte saker i oktober kom fra helsefak.
- Saker vedrørende eksamen kom jevnt gjennom hele året, foruten
om at 10 saker ble registrert i november.
- Varslingssakene ble registrert i mai og november.
- 60 % av praksissakene ble registrert i oktober og november.
- Studierelaterte saker kom jevnt inn gjennom hele året, foruten om at
13 saker ble registrert i mars, hvorav 10 av disse kom fra HSL.

Tabell 4: Observasjoner knyttet til tid for saksregistrering.

3.4. EKSEMPLER PÅ SAKER
I hver årsrapport ønsker Studentombudet å eksemplifisere noen utfordringer som har blitt
avdekket i perioden. Noen av eksemplene representerer enkelttilfeller, men de fleste er
generelle problemstillinger. Det påpekes at de fleste eksemplene viser uheldige situasjoner
for studenten og/eller påpeker kritikkverdige forhold. Derfor har studentombudet valgt å
ikke informere nærmere om videre hendelsesforløp i enkelte eksempler av hensyn til
studentene det gjelder.

8
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Eksempel 1: Disiplinærsak15
I 2015 opplevde noen studenter ute i praksis dårlig samarbeid med kontaktpersonene ved
praksisstedet. Blant annet ble enkeltstudenter diskutert høylytt på pauserom og i
korridorene, og studentene følte seg mobbet av ansatte på praksisplassen. En student tok
forholdet opp med instituttet ved semesterstart i 2016, noe som medførte at studenten ble
kalt «vanskelig og hårsår». Studenten følte seg enda dårligere behandlet utover
vårsemesteret og sluttet på studiet. Medstudenter valgte å ikke følge opp situasjonen i
frykt for represalier, men etter enda flere uheldige episoder kontaktet de studentombudet.
Studentombudet har vært i dialog med ansatte ved instituttet, og instituttet skal følge
saken opp. Studentombudet holder kontakt med studentene og har bedt dem si fra dersom
forholdet ikke bedres.

Eksempel 2: Disiplinærsak
En stipendiat oppdaget at veileder hadde benyttet studentens tekst i eget arbeid uten å ha
kreditert studenten. Fakultetet mente det ikke forelå feil. Saken ble sendt til etisk råd.

Eksempel 3: Dispensasjon
En student hadde ikke meldt seg opp til eksamen innen fristen. Fakultetet forsøkte å hjelpe
studenten da de mente det ikke ville være problematisk å la vedkommende ta eksamen,
spesielt siden dette ikke var oppdaget fra deres side, fordi det var tale om et
deltidsstudium og fordi studenten hadde vært delaktig på både undervisning og levert
arbeidskrav. I søknad om disposisjon var dette brukt som argument, samt at
konsekvensene for studenten var å bli to år forsinket. Søknaden ble avslått.

Eksempel 4: Eksamen
Student ba om begrunnelse på eksamen innen fristen i juni. Da studenten enda ikke fått
begrunnelse i august, bestemte hen seg for å klage på karakteren. Fakultetet sa at fristen
for å klage var gått ut. Studentombudet informerte studenten om universitets- og
høyskoleloven § 5-3 (4).
Fakultetet mente likevel det ikke var mulig å klage på sensuren. Studentombudet tok
derfor kontakt med enheten, og viste til studentens krav om begrunnelse og gjeldende
regelverk.

Det kom inn 5 lignende saker i perioden. Saken kunne vært et eksempel på både praksis og
læringsmiljø, men ble registrert som en varslingssak.
15
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Eksempel 5: Eksamen
Hjemmeeksamen ble utlevert søndag, med leveringsfrist onsdag. Mandag ble det påpekt
feil i eksamensoppgaven som raskt ble rettet opp i, og studentene fikk utvidet
eksamenstiden med ett døgn. Studentene ønsket å klage på formelle feil.
Studentombudet informerte om reglene og konsekvensene ved formelle feil og påpekte at
den mindre endringen som var gjort i oppgaven var forsøkt rettet ved utvidet tid.
Studentene bestemte seg for å ikke klage på forholdet.

Eksempel 6: Opptak
Fakultetet hadde gitt en søker feilaktig og mangelfull informasjon vedrørende reglene for
nordnorsk tilhørighet.
Studentombudet informerte søker om reglementet og om mulighetene til å klage på
saksbehandlingsfeil.

Eksempel 7: Praksis
Ved midtveisevalueringen fikk studenten gode tilbakemeldinger, men noen uker senere
mottok studenten innkalling til samtale vedrørende tvil rundt praksisstudiet. Møtet
resulterte i at studenten ikke fikk returnere til praksisstedet. Studenten ble ikke gjort
oppmerksom på forholdene tidligere i semesteret, fikk ikke varsel om fare for å ikke bestå
praksis og ble heller ikke gjort oppmerksom på hva som er påkrevd for å bli vurdert til
«bestått», jfr. eksamensforskriften § 27.
Videre tok instituttet opp forhold ved studenten som synes å stride mot
skikkethetsforskriften, uten at instituttet sendte inn tvilsmelding til institusjonsansvarlig
men heller valgte å vurdere praksis til «ikke bestått».

Eksempel 8: Studierelatert
Studenter klaget på store arbeidsmengder i et emne på 10 studiepoeng. Det viste seg at
arbeidskravene i realiteten gikk ut over forventet arbeidsomfang. I møte med instituttet
ble forholdet vurdert. Vurderingene resulterte i nedsettelse av arbeidsmengden i emnet.
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Eksempel 9: Studierelatert
Følgende eksempel viser en typisk sak hvor det foreligger flere spørsmål og
problemstillinger.
På grunn av manglende informasjon og saksbehandlingsfeil fikk en student «ikke
godkjent» på et valgfritt bacheloremne. For å klare hele studieløpet på normert tid valgte
studenten å søke om å få innlemmet et annet fag i studieplanen, slik at studenten kunne
søke opptak til master. Samtidig klaget studenten på saksbehandlingsfeil.
Etter ett semester og gjentatte purringer på fakultetet hadde studenten fortsatt ikke fått
svar på søknaden eller klagen. Studenten involverte da flere instanser og fakultetet tok til
slutt kontakt med forslag om å innvilge søknad om innlemmelse av fag mot at studenten
trakk klagen på saksbehandlingsfeil.

Eksempel 10: Tilrettelegging
Studenten sliter med eksamensangst. Denne typen psykisk stress medfører at studenten,
som også har diabetes, kan få kraftig økning i blodsukkeret i eksamensperioden.
Studenten var redd for at høyt blodsukker under skriftlig eksamen kunne medføre at mye
eksamenstid gikk med til å stabilisere blodsukkeret. Studenten søkte derfor om
tilrettelegging på eksamen. Basert på egne erfaringer samt fastlegens utsagn søkte
studenten om en time ekstra tid på en 6 timers skoleeksamen. Den ekstra timen skulle
benyttes som hvilepause ved behov. Studenten fikk innvilget 30 minutter hvilepause.
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3. OMRÅDER MED FORBEDRINGSPOTENSIALE
På bakgrunn av henvendelser og saker ser studentombudet at studentene tar kontakt i
tilfeller hvor det er spørsmål om regelbrudd, i situasjoner hvor det kan avdekkes svakheter
og/eller systemfeil, i tilfeller hvor studentens situasjon havner mellom regelverket eller i
tilfeller hvor studentene har behov for å ta kontakt med en uavhengig instans.
Som statistikken viser er det bare et lite antall studenter som er i kontakt med
studentombudet hvert år, og basert på disse tallene vil det på ingen måte være mulig for
studentombudet å trekke noen generelle konklusjoner om saksbehandlingen eller
studentenes studiesituasjon.
Likevel har studentombudet valgt å belyse fire områder. Hensikten er å få universitetet til
foreta en vurdering av om det foreligger forbedringspotensial ved disse områdene. Enkelte
områder gjelder generelt ved UiT, andre omhandler enkelte enheter/studieretninger.

3.1 PRAKSIS
Mange studieprogram inneholder lengre praksisperioder og disse periodene kan oppleves
som krevende for studentene det gjelder. Men selv om 8-12 uker praksis virker lenge for
studentene før den begynner går tiden svært fort, programmet er tett og mindre
komplikasjoner kan få store konsekvenser for læringsutbyttet og praksisvurderingen.
For å legge forholdene til rette for en god praksis må studentene vite hva som kreves i
praksisperioden slik at den er forutsigbar og slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Derfor
er det også viktig at det gjennomføres gode midtveis- og sluttevalueringer. Står studentene i
fare for å ikke bestå skal de varsles om dette, jfr. forskrift for eksamener ved Universitetet i
Tromsø – Norges arktiske universitet § 27. I bestemmelsens annet ledd står det at «Varselet
skal gis skriftlig og på et tidspunkt som gir studentene mulighet til å oppfylle målene og
bestå praksisperioden. Studenten skal gis anledning til å uttale seg om de forhold
vurderingen bygger på, før det tas beslutning […]».
I 7/12 praksissaker viste det seg at studentene ikke var blitt varslet på et tidspunkt som gav
dem muligheten til å gjøre nødvendige endringer for å få «bestått». I stedet ble studenten
kalt inn til møte hvor de fikk muligheten til å uttale seg,16 men de fikk ikke muligheten til å
forsøke å oppfylle praksismålene. I samtale med studenter ble det sagt at de forventer varsel
om fare for «ikke bestått» etter eksamensforskriften, men at manglende varsling ikke er
uvanlig.

I samtlige saker følte ikke studentene at prosessen under møtet ikke var rettferdig, blant annet fordi
de i varierende grad fikk uttale seg, fordi maktforholdet på møtet var skjevt og/eller hensikten for
møtet ikke var godt nok synliggjort for studentene.
16
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Ved ikke bestått praksisperiode kan studentene bare framstille seg til ny praksis én gang, i
tillegg til at de ofte blir forsinket i studieløpet. Derfor ber Studentombudet om at de enhetene
som er ansvarlig for å gjennomføre praksis sørger for at studentene er kjent med regler og
rutiner angående fare for ikke bestått praksis.
Det stilles krav til vurdering av studentene i praksis, blant annet gjennom den løpende
skikkethetsvurderingen som de fleste studentene det her er tale om til enhver tid er
underlagt. Av de 7 praksissakene nevnt over, tydet faktum i 6 av disse på at det egentlig ble
stilt spørsmål om studentenes skikkethet – uten at det ble sendt inn tvilsmelding på
studentene. I stedet ble praksisen vurdert til «ikke bestått».

3.2 SKIKKETHET
De fleste studieprogrammene med praksis er underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i
høyere utdanning. Hensikten med skikkethetsvurderingen er å verne om de brukergruppene
studenten skal møte i arbeidslivet og dette gjøres ved å avdekke om studentene har de
nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. Dersom det oppstår begrunnet tvil om
studenten er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering, jfr.
skikkethetsforskriften § 2 tredje ledd.
Dersom det foreligger begrunnet tvil om studentens skikkethet tas saken opp til behandling
hos institusjonsansvarlig, og studentenes rettsikkerhet skal være ivaretatt av lovfestede
saksbehandlingsregler. Men studentombudet har mottatt bekymringer fra studenter på
enkelte studier om at ansatte benytter vurderingen «ikke bestått» av både arbeidskrav og
praksis i tilfeller hvor det egentlig reises tvil om studentenes skikkethet.
Igjen påpekes det at studentombudet ikke kan anta om dette skyldes svakheter i systemet
eller om det er tale om enkelthendelser. Likevel ønskes det å minne om at alle som er i
kontakt med studenten på de aktuelle utdanningene kan levere tvilsmelding, herunder for
eksempel faglærere, praksislærere, administrativt personale og studenter.

3.3 INFORMASJONSUTVEKSLING
I det følgende gis en kort oversikt over områder hvor enkelte studenter mener de ikke får
tilstrekkelig informasjon i studieløpet. Det minnes om at dette trolig ikke er prinsipielle
problemer, men studentombudet har likevel besluttet å påpeke dem og oppfordrer dermed
de aktuelle enhetene til å sikre at interne rutiner er tilstrekkelige og/eller overhold.
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For dårlig/manglende informasjon vedrørende:
Pensum
Det er et krav at pensumoversikt er utarbeidet for det enkelte emne, og
at oppdatert oversikt foreligger innen oppstart av
undervisningssemesteret.17 Studentombudet mottok henvendelser
vedrørende manglende pensum etter fristen for semesterregistrering
både på vår- og høstsemesteret fra studenter ved HSL, Helsefak og IRS.
Obligatorisk
Universitetet er ansvarlig for å informere om endringer i
undersivning
undervisningsplanen. Studentombudet ble blitt informert av studenter
fra IRS og Helsefak om at obligatorisk undervisning ved flere tilfeller
ble flyttet på i rapporteringsåret, og informasjon om tid og sted for ny
undervisning var uklar. Deltakelse på slik undervisning er som regel et
vilkår for å framstille seg til eksamen, og derfor bør det sørges for at
studentene vet når undervisningen er i god tid i forveien.
Eksamen
Studenter ved desentraliserte studieretninger meldte om sen
informasjon vedrørende tid og sted for eksamen. I universitetets
kvalitetssystem heter det at endring av eksamensdato bare bør gjøres
under gitte forutsetninger, og at fakultetet må ta ansvaret for å
informere samtlige kandidater om den nye eksamensdatoen.18 Denne
informasjonen bør videreformidles tydelig til studentene. Dersom
fakultetet bruker tid på å få fastsatt ny dato, bør studentene holdes
orientert om dette.
Generelle
Studenter tar jevnlig kontakt med studentombudet fordi de ikke får
henvendelser
svar fra sine enheter på spørsmål. Flertallet av slike spørsmål faller inn
under universitetets opplysnings- og veiledningsplikt og/eller er
konkrete spørsmål vedrørende studiet og emneplaner. I
rapporteringsåret har det vært spesielt mange slike henvendelser fra
studentene ved IPS.
Tabell 5: Områder hvor studentene føler det blir gitt for dårlig/manglende informasjon.

3.4 OPPFØLGING OG VEILEDNING
Studentombudet har fått svært mange henvendelser fra både enkeltstudenter, tillitsvalgte og
studentpolitikere som omhandler faglig oppfølging og veiledning, herunder krav til
begrunnelse for karakter.19 Disse henvendelsene gjelder hovedsakelig på lavere grad, men
også enkelte masterstudenter har etterspurt reglement vedrørende dette. Enkelte enheter har
interne retningslinjer og instrukser for faglig tilbakemelding, og studentombudet har
observert at studenter fra disse enhetene ikke har henvendt seg med spørsmål vedrørende
faglig oppfølging og veiledning.

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT del 5 kapittel 2.
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT del 5 kapittel 19.
19 Slike henvendelser er ikke tatt med i årsrapporten som saker.
17
18

14

Side245

Gjennomgående melder studentene at de ofte har spørsmål som de ikke tørr å stille i
undervisningssituasjoner, at tilbakemeldingene på arbeidskrav ikke er tilstrekkelig og at det
er store variasjoner i begrunnelsen for faglige prestasjoner. Videre kan terskelen for å
kontakte faglig ansatte være høy, og denne kontakten kan ha varierende resultat. Mange av
disse studentene blir derfor hengende etter ut over semesteret og etter hvert som tiden går
blir det vanskeligere å faglig holde tritt med studieløpet, noe som ofte resulterer i synkende
resultater, forsinkelse i studiet og i verste fall frafall.
Ofte føler ikke studentene noen faglig tilknytning og er sosialt ensomme, noe som medfører
at det er vanskelig å danne kollokviegrupper. Etter dialog med blant annet
Studentrådgivninga og Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU) ser studentombudet at
dette er et omfattende problem. Dette kommer også frem i Studentenes helse og
trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 og i resultatene fra Studiebarometeret 2016. Det er en
sammenheng mellom faglig og psykososialt læringsmiljø og disse påvirker hverandre både
positivt og negativt.
AU har det siste året jobbet med å utarbeide forslag til begynnerkollokvier og
mentorordning. Studentombudet ønsker med dette å stille seg bak deres ønske om slike
typer ordninger, siden de kan bidra til å øke studentenes faglige og psykososiale
læringsmiljø betydelig.
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4. SAMARBEID OG UTVIKLING
Studentombudet ved UiT har i rapporteringsperioden fortsatt arbeidet med å avklart roller
og forventninger, samt utvikle plattformer for erfaringsutveksling. Studentombudet jobber
kontinuerlig med å innarbeide rutiner for å skape kjennskap om tilbudet blant studenter og
ansatte.
God kontakt med Arbeidsutvalget (AU) og Studentparlamentet, studentutvalgene ved
fakultetene og studenttillitsvalgte har fortsatt vært viktig for å kartlegge hvilke behov
studentene har og på hvilke områder studentombudet kan være en bidragsyter.
Studentombudet har deltatt på ulike arrangementer og kurs i regi av disse instansene, både
for informere om ordningen, holde kurs og foredrag, men også for at studentene skal bli
bedre kjent med studentombudet og bli trygg på ordningen.
I tillegg har studentombudet samarbeidet med flere av de nevnte instansene, samt
studenthelsetjenesten ved Norges arktiske studentsamskipnad om ulike prosjekter, et arbeid
som fortsetter i 2017.
UiT var den fjerde utdanningsinstitusjonen som fikk Studentombud i Norge, og ordningen
er inspirert av Studentombudet ved Universitetet i Oslo (UiO). Nasjonalt er ordningen i rask
vekst og per i dag har følgende utdanningsinstitusjoner studentombud: UiO (2013),
Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Universitetet i Stavanger (UiS), UiT, Universitetet i
Bergen (UiB) (2015) og Norges Handelshøyskole (HHB) (2016). Det har medført at den
norske studentombudsordningen har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt,
og i 2017 er det ventet flere studentombud innen høyere utdanning.
Studentombudet ved UiT er, som de andre norske studentombudene, medlem i
Skandinavisk nettverk for ombud i høyere utdanning og i det europeiske nettverket for
ombud i høyere utdanning, ENOHE. Siden dialog mellom studentombudene er viktig for
både den nasjonale og internasjonale utviklingen av ombudsordningen, har Studentombudet
ved UiT deltatt på ulike møter og konferanser i sektoren for å kunne utvikle og løfte
ordningen både internt og eksternt.
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Vedlegg 1
Saksområde

Beskrivelse20

Disiplinærsaker

Støttefunksjon i innledende behandling av saker som handler om,
eventuelt situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Mistanke om fusk/plagiering både på bachelor-, master- og PhDnivå,
- Skikkethetsvurdering,
- Andre saker som gjelder utestenging og bortvisning.

Dispensasjon

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Forsinket betaling av semesteravgift,
- Forsinket semesterregistrering,
- Forsinkelsesregler og progresjonskrav,
- Dispensasjon fra maksimalt antall eksamensforsøk.

Eksamen

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Formelle feil på eksamen eller ved sensurering,
- Frist for sensur,
- Begrunnelse for eksamenskarakter,
- Klage på eksamenskarakter,
- Forhold som ikke er regulert, men som angår eksamen/avsluttende
oppgave,
- Kategorien favner også avsluttende oppgave som bachelor- og
masteroppgave.

Læringsmiljø

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Fysisk læringsmiljø,
- Psykososialt læringsmiljø,
- Organisatorisk læringsmiljø,
- Andre forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet.

20

Beskrivelse av hver kategori er ikke uttømmende.
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Opptak

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Opptak etter vurdering av realkompetanse,
- Opptakskrav,
- Masteropptak,
- Andre forhold som ikke er regulert.

Praksis

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Tilrettelegging av praksis,
- Selve praksisperioden.

Studierelatert

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Pensum, undervisning og obligatorisk aktivitet,
- Endring av studieplanen,
- Godkjenning av utdanning fra utlandet/annen
utdanningsinstitusjon,
- Studiegjennomføring,
- Forhold som ikke er regulert, men som er relatert til studiet og
ikke faller inn under en annen kategori.

Tilrettelegging

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Tilrettelegging.

Utveksling

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
- Adgang til utveksling,
- Andre forhold som ikke er regulert.

Annet

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved
saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:
-

Vitnemål,
Informasjon,
Studentrepresentasjon og studentorganers høringsrett,
Andre saker som ikke passer inn i kategoriene over, men som er
relatert til studiesituasjonen.
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Vedlegg 2
Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet
1. Studentombudet ved UiT skal være en uavhengig bistandsperson som har som
oppgave å gi studentene hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon.
Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at
studentenes rettigheter blir ivaretatt.
2. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved UiT.
3. Studentombudet er organisatorisk plasser under Norges arktiske studentsamskipnad.
Det betyr at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til organisasjonen
UiT. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved UiT.
4. Studentombudet er ansvarlig for å utarbeide strategi og virksomhetsplan for
studentombudsrollen. Studentombudet skal besørge planlegging og daglig drift av
egne arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne rutiner.
5. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest
mulig nivå i organisasjonen. Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker,
og er heller ikke en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av
andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
6. Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter. Disse skal legges frem for Universitetsstyret som
orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker
som er av prinsipiell betydning.
7. Studentombudet kan på eget initiativ fremme saker direkte for Universitetsstyret.
Studentombudet vil kunne være en viktig bidragsyter i å informere om deler av det
interne kontrollsystemet ved UiT.
8. Studentombudet kan på eget initiativ kontakte institutt og/eller fakultet for å
informere om episoder av lignende karakter som er lagt frem for studentombudet.
9. Studentombudet mottar halvårlig rapportering om omfanget av ulike typer saker
behandlet gjennom tillitsvalgte studenter, UiTs Si fra-system og andre relevante
instanser.
10. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke.
Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan
ikke overklages.
11. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten
det gjelder har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter
Forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/1389/BUL000
Dato: 30.01.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
09.02.2017

Sak:
2/17

Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og master i
grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn

I denne sak orienteres universitetsstyret om revisjon av de integrerte masterne i lærerutdanning
for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
Innledning og bakgrunn for saken
Kunnskapsdepartementet fastsatte 7. juni 2016 forskrift om rammeplan for femårig
grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (GLU 1-7) og femårig grunnskolelærerutdanning for 5.10. trinn (GLU 5-10). Den 1. september 2016 vedtok Nasjonalt råd for lærerutdanning nasjonale
retningslinjer for utdanningene. Disse skal være gjeldende fra og med studieåret 2017/2018. I
henhold til forskrift om rammeplan § 4 skal studieplanen (kalt programplan i forskriften) vedtas
av institusjonens styre.
Saken var opprinnelig berammet til universitetsstyremøte den 24. november 2016, der endringer i
studieporteføljen for kommende studieår ble behandlet. På grunn av stort omfang av saker på
dette møtet ble flere revisjonssaker behandlet på fullmakt av rektor i etterkant av møte.
Studieplanene for GLU 1-7 og GLU 5-10 ble godkjent på fullmakt av rektor den 23. desember
2016, se vedlegg 1. Universitetsdirektøren anser imidlertid at lærerutdanningene ved UiT er av så
strategisk viktig karakter at det er hensiktsmessig at universitetsstyret blir orientert om saken.
Gjennom prøveprosjektet Pilot i Nord har UiT siden 2010 tilbudt femårig integrert master i
lærerutdanning for både trinn 1-7 og trinn 5-10. Oppretting av piloten og godkjenning av
studieplan ble den gang sendt på bred høring før saken hadde utførlig behandling i
universitetsstyrets møte 19. november 2009 om formell oppretting av programmet og 7. mai 2010
og 16. juni 2010 om valg av modell (arkivref ePhorte 2009/2727).
Alle forhold rundt akkreditering av nytt studieprogram ble vurdert og godkjent av
universitetsstyret. Universitetet i Tromsø søkte også Kunnskapsdepartementet om godkjenning av
ny 5-årig lærerutdanning i brev av 23. november 2009, og fikk utdanningen godkjent 5. februar
2010 (arkivref ePhorte 2009/2727).
De nye rammeplanene medfører imidlertid at de eksisterende programmene ved UiT må
revideres. Revisjonen er av en slik art at det av tekniske og administrative årsaker vurderes som
mest hensiktsmessig at programmene som ble etablert i pilotprosjektet fases ut og erstattes med
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nye programmer. Det vil forenkle administrasjonen av nye versus gamle studieprogram og
studieplaner, samt av studentene tilknyttet de respektive programmene. Prøveprosjektet Pilot i
Nord legges samtidig ned.
Beskrivelse av programmene
Oppbygning og innhold
Masterprogrammene har et omfang på 300 studiepoeng og skal tilbys som heltidsstudium ved
studiested Tromsø og studiested Alta. Ingen av programmene skal være adgangsregulerte.
De nye rammeplanene åpner for en større samkjøring av GLU 1-7 og GLU 5-10, noe som betyr at
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) kan tilby flere fag som gir større studentgrupper
og mer forutsigbarhet i forhold til både fagvalg og studentenes læringsmiljø. Selv om
undervisning samkjøres så vil det være to distinkte utdanninger. Master i GLU 1-7 skal vektlegge
begynneropplæring og kontaktlærerrollen. I tillegg er det faglige fokus i all hovedsak på
fagdidaktikk. Master i GLU 5-10 legger større vekt på både fagets egenart og fagdidaktikk. Det er
lagt inn FoU-tema fra første år i utdanningen, slik at det fokuseres på å utdanne lærere med
inngående kunnskap om forskning og utvikling.
Det skal tilbys følgende masterfag i grunnskolelærerutdanningene; norsk, matematikk, engelsk,
naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, begynneropplæring og etter hvert også kroppsøving.
Master i kroppsøving vil ikke bli lyst ut høst 2017. I tillegg vil faget pedagogikk og elevkunnskap
(PEL) gis både i første og andre syklus, men ikke som masterfag. Dette er relativt likt det som er
porteføljen på integrert master i lærerutdanning for trinn 5-10 i dag ved studiested Tromsø.
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL-fak) mener at dette er fornuftig
fordi det allerede er bygd opp sterke fagmiljøer i disse fagene.
Masterfag i samisk som fremmedspråk har ikke rekruttert nok studenter og tilbys derfor ikke som
masterfag. Det er imidlertid ønskelig å kunne tilby 60 studiepoeng samisk som fremmedspråk i
både GLU 1-7 og GLU 5-10 for å se om noen studenter velger dette. Fakultetet skal se nærmere
på om dette lar seg gjennomføre.
Musikk er tatt ut fordi det ikke har vært studenter på master. Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
har satt ned en gruppe for å utarbeide planer for musikk i lærerutdanningene. Dette arbeidet er
ikke ferdigstilt. HSL-fak og Kunstfak jobber videre med hvordan man kan få rekruttert
lærerstudenter som ønsker å ta musikk.
ILP vil jobbe tett med fagmiljøene om hvordan man skal få opp interessen for de praktisk og
estetiske fagene som lærerutdanningsfag. Fagmiljøet i drama har vært involvert og gitt
faggruppen innspill til hvordan man kan bruke kompetansen til fagmiljøet i drama i
undervisningen i alle lærerutdanningsfag.
Rekruttering
Lærerutdanningene i dag ved studiested Tromsø har 140 studieplasser og rundt 50 studieplasser
ved studiested Alta. Studieplassene har ikke blitt fylt opp; det har startet rundt 100 studenter i
Tromsø og rundt 20 studenter i Alta hvert år. For å øke rekrutteringen til lærerutdanningene ble
det i studieåret 2015/2016 igangsatt et rekrutteringsprosjekt. Det er ansatt en prosjektleder som
jobber med rekrutteringen til alle utdanningene ved ILP. Lærerutdanningene prioriteres i
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rekrutteringsarbeidet. Prosjektlederen er også i gang med å utarbeide en plan for å øke
kompetansen og ferdighetene til instituttets studieadministrasjon innenfor rekrutteringsfeltet.
Effekten av prosjektet så langt har vært en markant økning av antall søkere og møtte studenter ved
utdanningen for 5.-10. trinn og en liten økning på utdanningen for 1.-7. trinn ved studiested
Tromsø. I det videre rekrutteringsarbeidet er det ønskelig fra fakultetets side å jobbe nærmere
sammen med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.
Kunnskapsdepartementet har i brev til UiT uttrykt bekymring for den generelt lave rekrutteringen
til lærerutdanningen i Nord-Norge, spesielt gjelder dette rekrutteringen til utdanningen 1.-7. trinn.
Høsten 2016 ble UiT bedt om å sende en oversikt til departementet over hvilke tiltak som er satt i
verk og tiltak som er planlagt for å øke rekrutteringen til 1.-7. trinn.
Blant UiTs langsiktige satsinger på lærerutdanningene har man hatt Pilot i Nord, som også har
inkludert studiested Alta etter fusjonen i 2013. I tilknytning til de femårige lærerutdanningene har
UiT jobbet tettere med praksisfeltet og etablert universitetsskoler som har hatt som mål å øke
kvaliteten i undervisningen og øke rekruttering til utdanningen, se mer om dette nedenfor. Annet
mer målrettet rekrutteringsarbeid har bla vært å synliggjøre utdanningene på nettsider og
kinoreklame, skolebesøk over hele landet, deltakelse på utdanningsmesser, og systematisk og
individuell oppfølging av førsteprioritetssøkere.
Praksis
I UiTs grunnskolelærerutdanninger skal det være 115 dager integrert praksis i alle fag. Dette er
høyere enn rammeplanens minimumskrav på 100 dager. Praksis er en viktig læringsarena i all
lærerutdanning. Det skal tilbys 15 stp + 15 stp veiledning for praksislærere og i henhold til
retningslinjene skal praksislærere ha 15 stp kompetanse i veiledning.
UiT har utviklet konseptet universitetsskoler i samarbeid med Tromsø og Alta kommune og har et
stort fokus på å utvikle praksisopplæringen. Gjennom universitetsskoleprosjektet har UiT
forpliktet seg til kontinuerlig utvikling av praksis. Formålet med prosjektet er å svare på
praksisutfordringer gjennom en annerledes organisering av praksisutdanningen, og gjennom et tett
og forpliktende samarbeid mellom UiT og Tromsø kommune som skoleeier.
Universitetet har hovedansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon
mellom praksisperiodene, og praksisskolen organiserer praksisstudiet i tråd med
lærerutdanningens studieplaner. Praksisstudiet organiseres gjennom formelle avtaler mellom
lærerutdanningsinstitusjon, skoleeier og rektor ved den enkelte praksisskole. Praksisskolens rektor
har det overordnede ansvaret for praksisstudiet ved skolen og skal sørge for at det legges gode
rammer rundt praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles
ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningene, praksislærer og rektor.
Fagmiljø
Grunnskolelærerutdanningene ved UiT skal utnytte institusjonens særegne fortrinn som et
breddeuniversitet med sterke disiplin- og profesjonsfaglige miljøer. Utdanningene drives fra ILP,
og det er også ansatte ved ILP som utfører hovedtyngden av undervisningsoppgaver. Flere fag og
emner vil samtidig bli gitt i nært samarbeid med disiplin- og profesjonsfaglige miljøer ved andre
enheter på universitetet. Et slikt samarbeid er dels basert på at enkelte sentrale fagmiljø for
lærerutdanningene ikke er organisatorisk plassert ved ILP (kroppsøving og musikk) men
samarbeidet med disiplinfaglige miljøer bidrar også til å høyne kvaliteten på utdanningene og
setter UiT i stand til å tilfredsstille studietilsynsforskriftens kompetansekrav med god margin i
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fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Samarbeidet er igangsatt for alle fag
og det gjøres nå avtaler for å få flere veiledere på masteroppgavene, og undervisning i gitte tema
på masteremner. I tillegg jobbes det med å utvikle nettilbud og fleksible løsninger for de fleksible
grunnskolelærerutdanningene som skal tilbys fra campus Alta. Samarbeidet mellom ILP og
disiplinmiljøene er inne i en god prosess og arbeidet følges tett opp av dekanatet ved HSL-fak og
Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
ILP har en kompetanseprofil som gjør at instituttets fagmiljø tilfredsstiller kravet om
førstestillingskompetanse i alle fag som instituttet har faggrupper i. I fag som for eksempel
engelsk, norsk og PEL har instituttet i tillegg flere ansatte som er under kvalifisering for
førstestilling. Også de andre enhetene ved UiT med ansvar for undervisning i
grunnskolelærerutdanningene har fagmiljø med et tilfredsstillende antall førstestillinger. Fra
studiested Alta inkluderer dette ansatte fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi som gir
grunnleggende undervisning i naturfag og ansatte ved Idrettshøgskolen som gir undervisning i
kroppsøving, samt ansatte i praktisk-estetiske fag ved Kunstfak. Kompetanseprofil for de enkelte
fag er nærmere beskrevet i vedlegg 2.
Forskningsgrupper
UiT og UiO har frem til 2021 et senter for fremragende lærerutdanning, ProTed. Dette senteret
har som mål å designe integrerte mastergradsprogram for lærerutdanning hvor fag, fagdidaktikk
og praksis er i fokus i hele utdanningsløpet. ProTed betyr mye for utvikling av de integrerte
lærerutdanningene gjennom sine arbeidsområder som blant annet omfatter studentaktive
læringsformer, praksis/universitetsskoler, digitale læringsomgivelser. ProTed bidrar til å holde
fokus på utvikling og beskrivelser av suksesskriterier for integrerte mastergradsprogram.
ILP har flere forskningsgrupper som er direkte relatert til lærerutdanningene, dette gjelder blant
annet:
 Skoleutvikling og utdanningsledelse
 Flerspråklighet og flerkulturell opplæring
 Realfagsdidaktikk
 Inkludering og tilpasset opplæring
 Lærerutdanning i en forandringstid
 Matematikkdidaktikk
 Realfagsformidling og IKT i et nordområde perspektiv
 Five- veiledning
 Fleksibel lærerutdanning i nord: integrert master i lærerutdanning og fagstudier
 Naturfagdidaktikk
 Samfunnsfagdidaktikk
Samtlige forskningsgrupper samarbeider både i nordiske og internasjonale nettverk.
Oppsummering
I denne saken har universitetsdirektøren presentert de nye programmene i
grunnskolelærerutdanningen GLU 1-7 og GLU 5-10. Programmene oppfyller etter
universitetsdirektørens oppfatning kravene i studietilsynsforskriften. De reviderte programmene
vil også fortsette å bidra til å nå UiTs uttalte mål om å være nasjonalt ledende innenfor
lærerutdanning.
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