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Arkivref: 2015/338/IBA006
Dato: 19.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
47/15

Referatsaker til universitetsstyrets møte 27.10 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet 30.9.2015
Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet 14.10.2015 (hastemøte)
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 15.9. - 16.10.2015
Fakultetsstyret for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte 17.9.2015
Finnmarksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte 23.9.2015

Saksbehandler: Inger Torill Bakke
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/1505/BTO002
Dato: 20.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
48/15

Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet
Innstilling til vedtak:
1. Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen
i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for
biovitenskap, fiskeri og økonomi.
2. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte i
Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt
for helse- og omsorgsfag.
3. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra
campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter:
- Institutt for industriell teknologi
- Institutt for bygg, energi og materialteknologi
- Institutt for elektroteknologi
- Institutt for datateknikk
Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt
forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med
de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den
foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet.
Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak.
Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle
tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt.
Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til
HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for
oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass
instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet
Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet
og beredskap. Utvalget gis frist til 1.5.2016.
I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere
organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i
sikkerhet og miljø, ingeniør innen utgangen av 2017.
4. BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til
Finnmarksfakultetet og det opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om
organisering av de sosialfaglige miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling
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settes til 1.mai 2016, og det etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under
universitetsstyret i påvente av anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som
enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering
er avklart på "ledernivå 2" i organisasjonen.
5. Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes:
- Brukernær IT-støtte
- Digitale utdanningstjenester
- Digitale forskningstjenester
- Systemutvikling og arkitektur
- Grunntjenester
6. Organisasjon
- Det opprettes viserektorstilling ved campus i Harstad med ansvar for regional
utvikling innenfor offentlig sektor og velferd med fungeringstid til 31.7.2017
- Det opprettes viserektorstilling ved campus i Narvik med ansvar for regional
utvikling innen næringsliv og innovasjon med fungeringstid til 31.7.2017.
- Ved fakultet der et institutt har aktivitet ved flere campus skal det være
assisterende instituttleder på stedet hvor ledelsen ikke sitter
- Det tilrås at en midlertidig opprettholder administrasjonene ved HiN og HiH
med unntak av de ansatte som skal overføres til Avdeling for IT, Avdeling for
bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere
organisering av administrative tjenester, som skal være på plass senest 1. mai
2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas
utenfor campus i Tromsø.
- For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVTfakultet så snart som mulig og seinest 1.mai 2016. Inntil
fakultetsadministrasjon er på plass og det er gjort en nærmere vurdering av
faglig og administrativ organisering ved campus Harstad så skal dagens
administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVT-fakultetet og
tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative
tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik.
- Det etableres campusråd ved campusene i Harstad og Narvik.

Begrunnelse:
Ved kongelig resolusjon 19.juni 2015 ble det bestemt at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad skal organiseres som ett universitet under
navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Bakgrunn
Det ble oppnevnt et rektorråd for fusjonen mellom UiT, HiH og HiN. Av rektorrådets mandat
fremgår det at rådet vil være øverste instans i fusjonsarbeidet og vil ha det strategisk og
koordinerende ansvaret frem mot fusjonstidspunktet. Rektorrådet vil ha ansvaret for å fremme
anbefalinger til styrene som treffer vedtak. Rektorrådet nedsatte fag- og arbeidsgrupper i sine
møter 20.04.15 og 29.04.15. Faggruppene hadde i sine mandater å gi en helhetlig anbefaling til
rektorrådet om organisering og integrering innenfor sine områder.
Følgende faggrupper ble oppnevnt
- Økonomi- og ledelsesutdanninger
- Helse- og omsorgsfag
- Ingeniørvitenskap og teknologi
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-

Samfunnssikkerhet og beredskap
Sosialfag

Følgende arbeidsgrupper ble oppnevnt:
- Omstillingsavtale
- Sikker drift
- Organisasjon
- IT-tjenester
- FoU- og formidling
- Utdanningsvirksomheten
Til denne saken vil rapporter som angår organisering, styring og ledelse av det fusjonerte
universitetet behandles. Rapporter fra FoU- og formidling, utdanningsvirksomheten og sikker
drift vil bli behandlet på rektorrådets møte 13. november og i universitetsstyret den 8.12.2015.
Mandat og sammensetning framgår av arbeidsgruppenes rapporter.
En viktig hensikt med behandlingen av faggruppene (FG) og arbeidsgruppenes rapporter (AG) er
å avklare organisasjonen slik at i) det faglige integrasjonsarbeidet kan gjennomføres og ii) at
universitetsdirektøren kan utforme bemanningsplaner og foreta innplassering i stillinger. En god
gjennomføring av denne prosessen krever avklarte organisatoriske linjer som gir et tydelig kart
over den organisasjonen som skal implementeres.
I henhold til Lov om universitet og høgskoler er det styrets oppgave å vedta den interne
organiseringen på alle nivå (jf § 9.2, pkt 4), og behandlingen av saken i rektorrådet var en del av
saksbehandlingen fram mot universitetsstyrets endelige behandling.
Melding til Stortinget nr 18 (2014 – 2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreformen i
universitets- og høyskolesektoren
I Meld. St. 18 (2014-2015) viser regjeringen til universitets- og høgskolesektorens store betydning
for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler.
Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og forskning av
høyere kvalitet. Stortingsmeldingen viser også til at det er avgjørende at fagmiljøene er av en viss
størrelse, at de tåler skiftende konjunkturer, har kapasitet til omstilling, god tilgang på
vitenskapelig utstyr og er konkurransedyktige og internasjonalt attraktive. Målene med
strukturreformen er:
o
o
o
o
o
o

Utdanning og forskning av høy kvalitet
Robuste fagmiljøer
God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
Regional utvikling
Verdensledende fagmiljøer
Effektiv ressursbruk

Videre sies det i meldingen at «en sammenslåing av UiT – Norges arktiske universitet og
høgskolene i Harstad og Narvik innebærer i første rekke en styrking av teknologiområdet og en
samling av de sosial- og helsefaglige tilbudene i landsdelen».

Kongelig resolusjon
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I den kongelige resolusjonen fremgår det at miljøene ved høgskolene i Narvik og Harstad skal vil
få lettere tilgang til grunnforskningsmiljøer som et resultat av sammenslåingen, noe som skal gi
økt kvalitet og faglig styrke.
Videre fremkommer det i den kongelige resolusjonen at institusjonene er enige om at universitetet
fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik, og det er lagt opp til at
det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik som bidrar
til faglig utvikling, styrking av den regionale rollen og som gir strategisk innflytelse i den nye
organisasjonen.
Måldokumentet for fusjonen
I måldokumentet for fusjonen fremgår det at det fusjonerte universitetet skal:
-

Forsyne landsdelen med kompetanse gjennom å tilby relevante studier og forskning av
høy kvalitet
Være nasjonalt og internasjonalt ledende på enkelte fagområder, og være en synlig
bidragsyter i det internasjonale kunnskapssamfunnet
Styrke institusjonenes fagmiljø og sørge for tverrfaglig samarbeid
Ha fokus på økt kvalitet og faglig bærekraft
Skape et attraktivt arbeidsmiljø på tvers av campus
Ha god utdanningskvalitet og et attraktivt læringsmiljø
Tilby fleksible studier og geografisk distribuerte tilbud
Bidra til økt innovasjon og omstillingsevne i arbeids- og næringsliv
Ha en sterk tilstedeværelse og godt samarbeid med offentlig sektor og næringsliv i
landsdelen
Utnytte ressursene godt
Øke tilfanget av eksterne forskningsmidler

I vurderingen av fremtidig organisering av det fusjonerte universitetet fra 1.1.16 har
universitetsdirektøren tatt utgangspunkt i disse overordnede føringene.
Rektorrådets behandling av saken
Rektorrådet behandlet i sitt møte 19.oktober sak RR 15-15 Organisering, styring og ledelse av det
fusjonerte universitetet.
Følgende tilrådinger ble gitt av rektorrådet i møte 19.10.2015 til styrene:
Økonomi- og ledelsesutdanninger:
Det tilrås at økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved
Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad innlemmes i Handelshøgskolen i Tromsø ved
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
Dersom det er enkeltansatte som ønsker annen tilknytning avgjøres dette gjennom
innplasseringssamtaler.
Det vises også til tilrådning under punktet ingeniørvitenskap og teknologi, samt
samfunnssikkert og beredskap.

Helse- og omsorgsfag:
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Det tilrås at utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger
og ansatte i Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del
av Institutt for helse- og omsorgsfag.
Hybridmodellen som er skissert fra faggruppen anbefales
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet bes følge opp styring og ledelse ved instituttet
slik at medvirkning sikres.
Ingeniørvitenskap og teknologi, samt samfunnssikkerhet og beredskap:
Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt
forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik.
Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak.
Det tilrås at studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med
miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle
miljøene på sikt.
Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til
HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for
oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass
instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet
Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet
og beredskap. Utvalget gis frist til 1.5.2016.
I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere
organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i
sikkerhet og miljø, ingeniør innen utgangen av 2017.
Sosialfag
Det ble fremmet 3 forslag til organisering av sosialfag i det fusjonerte universitet:
Følgende tilråding ble vedtatt mot de 4 stemmene fra Høgskolen i Harstads representanter
i rektorrådet:
Det tilrås at BA i barnevern med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og at
det opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de
sosialfaglige miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling bør settes til 1.mai
2016, og det etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i
påvente av anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder
av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på "ledernivå
2" i organisasjonen.
Det ble også votert over 2 forslag fremmet av rektor ved Høgskolen i Harstad. Begge falt
mot 9 stemmer.
Alternativ 1
a. Det etableres et fakultet for velferd og samfunn ved campus Harstad fra 01.01.16.
b. Vernepleiemiljøet ved HiH organiseres inn i fakultetet.
c. Det tilrås at det opprettes et utvalg som skal gi en anbefaling om organisering av
de øvrige sosialfaglige miljøene. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016.
d. I påvente av ny organisering inngår BA barnevern ved campus Harstad i Fakultet
for velferd og samfunn.
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Alternativ 2
a. Det tilrås at det opprettes et utvalg som skal gi en anbefaling om organisering av
de sosialfaglige miljøene (barnevern, sosionom, RKBU, etc) inkludert vernepleie.
Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016.
b. Mandat for utvalget og medlemmer oppnevnes innen 01.12.15. Mandatet og
utvalgets medlemmer skal godkjennes av styrene.
c. I påvente av ny organisering/ny fakultetsstruktur etableres en midlertidig enhet på
nivå 2 under universitetsstyret. Inn i den midlertidige enheten organiseres
vernepleiemiljøet ved HiH og BA i barnevern fra HiH. Leder av utdanningene
inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på «ledernivå» 2 i
organisasjonen.
IT-tjenester
Det tilrås at Avdeling for IT organiseres som foreslått fra arbeidsgruppa. Det forutsettes at
det gjøres avklaringer med andre enheter ved UiT dersom noen av seksjonenes
arbeidsområder berører arbeidsoppgaver som allerede utføres ved andre enheter.
Organisasjon
Viserektorer
Det tilrås følgende ansvarsområder for viserektorene:
 Viserektor med sete i Alta gis et ansvar for utvikling av organisasjonen
 Viserektor med sete i Harstad gis ansvar for regional utvikling innenfor offentlig
sektor og velferd.
 Viserektor med sete i Narvik gis ansvar for regional utvikling innen næringsliv og
innovasjon
Viserektorene gis fungering til 31.07.2017 som er tilsvarende perioden for nåværende
rektorat.
Assisterende instituttledere
Det tilrås at assisterende instituttlederstillinger opprettes i tråd med dagens ordning ved
UiT, som innebærer at det skal være assisterende instiuttleder der et institutt har aktivitet
på flere campus. Det enkelte fakultet beslutter innhold i stillingene og stillingsprosent.
Administrasjon
Det tilrås at en opprettholder administrasjonene ved HiN og HiH med unntak av de ansatte
som skal overføres til Avdeling for IT, Avdeling for bygg- og eiendom og
Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere organisering av administrative
tjenester, som skal være på plass pr 1. mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative
tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i Tromsø.
For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart
som mulig og seinest 1.mai 2016.
Inntil den er på plass så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved
IVT-fakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative
tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik.

Campusråd
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Det tilrås at det etableres et campusråd som ledes av viserektor og med stedlig direktør
som sekretær. Dekaner fra de fakultet som har aktivitet på stedet, samt
universitetsdirektøren deltar på campusrådene. Rådet gis følgende hovedoppgaver: 1)
utvikling på campus, 2) koordinering av virksomheten mellom enheter og 3) bidra til å
ivareta arbeidsmiljøet på campus. Studenter og tillitsvalgte skal delta i rådet.

Faggruppenes anbefalinger
Faggruppene og arbeidsgruppe organisasjon leverte sine rapporter 9.oktober. De ble 10.oktober
sendt ut på høring ved de respektive institusjoner med frist 15.oktober. Rapporter og
høringsuttalelser er å finne på fusjonssidene https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=436211.
Nedenfor gis en kort sammendrag av den enkelte rapport og tilbakemeldinger fra
høringsinstansene.
Økonomi- og ledelsesutdanningene
Faggruppas anbefalinger:
Faggruppen (FG) har kommet med innledende betraktninger som sier: En integrering av staben
ved UiT, HiH og HiN forutsetter gode løsninger for undervisning og forskning. Hovedprinsippet
for innplassering etter fusjonen er at den enkelte ansatte følger undervisningsprogrammet hvor
han/hun har mest undervisning. En slik innplassering krever en kartlegging av alle studieprogram
som eksisterer nå, en enighet om hva som skal utlyses ved nye UiT samt hvilken institutttilhørighet studiene skal ha.
De tre institusjonene har i dag program innenfor økonomi/administrasjon og innenfor
organisasjons- og ledelsesfag. FG anbefaler at alle studieprogram og årsenheter/mindre enheter
innenfor økonomi/administrasjonsfag ved HiH og HiN overføres til Handelshøgskolen UiT.
Det er ikke gitt en enhetlig anbefaling om organisering av organisasjon og ledelsesfagene.
Undergruppen for organisasjon og ledelsesfag har valgt å levere inn tre notater, henholdsvis fra
HHT ved BFE-fakultetet, LOS-miljøet ved HiH og ISS/ILP fra HSL-fakultetet, som alle kommer
med forskjellige anbefalinger for håndtering av disse miljøene.
Representantene fra HHT anbefaler at hele LOS-gruppa ved HiH overføres til HHT.
Konklusjonen baserer seg på at hele LOS miljøet bør flyttes til HHT for å påse at nasjonale krav
opprettholdes ved utdanningene på campus Harstad, og for å styrke en fremtidig søknad om
internasjonal akkreditering som Business School.
Representantene fra Høgskolen i Harstad anbefaler at dagens ledelsesutdanninger ved HiH
plasseres ved HHT, og de fagansatte som har sin hovedoppgave å undervise på disse studiene
følger disse utdanningene. Anbefalingen er i tråd med tidligere vedtak i styret for IØS/HiH om at
hele instituttet bør flyttes til Handelshøgskolen. En flytting av LOS seksjonen til
Handelshøgskolen anses som ukomplisert ettersom økonomiutdanningene ved HiH – som også er
avhengig av organisasjons- og ledelsesfag – skal flyttes til Handelshøgskolen.
Representantene fra ISS/ILP anbefaler at LOS-seksjonen ved HiH legges til ISS ved HSLfakultetet. Det vurderes at programmene ved HiH har en åpenbar faglig tilhørighet til ISS. Det
vises videre til at det allerede er et tett samarbeid med LOS seksjonen som går langt tilbake i tid,
og at det er HSL-fakultetet som per i dag er det sterkeste av de organisasjons- og ledelsesfaglige
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miljøene ved UiT. Representantene fra HSL argumenterer videre for at det vil være fagmiljøene
ved ISS/HSL-fak som har de beste forutsetningene for å imøtekomme UiTs strategi om å drive
forskningsbasert undervisning på internasjonalt nivå og skape robuste fagmiljø.
Som en alternativ modell har representantene fra HiH foreslått at alle studieprogram og
årsenheter/mindre enheter innenfor økonomi/administrasjonsfag ved HiH og HiN overføres til
Handelshøgskolen UiT, og at dagens ledelsesutdanninger ved HiH plasseres ved HHT, og de
fagansatte som har sin hovedoppgave å undervise på disse studiene følger utdanningene. De
ansatte som ønsker tilsetting ved ISS får tilbud om dette.
Høringsuttalelsene:
Med unntak av høringsuttalelsen fra HSL-fakultetet så slutter høringsinstansene seg til den
foreslåtte modellen der miljøet ved HiH og HiN overføres til Handelshøgskolen.
Helse- og omsorgsfag
Faggruppens anbefalinger:
Det er konsensus i faggruppen for å arbeide for et Institutt for helse- og omsorgsfag som samler
de helsefaglige utdanningene ved de tre institusjonene. Faggruppen vurderer det slik at de
helsefaglige utdanningene, FoU og forskning kan få et løft i et samlet IHO.
Faggruppen har i sin rapport drøftet to alternative modeller for ledelsesstruktur ved IHO:
ledelsesstruktur basert på fag og en hybridmodell. Ledelsesstrukturen basert på fag legger opp til
at assisterende instituttledere har en tydelig faglig funksjon uavhengig av geografi, med
personalansvar for gruppen som de leder. Lederteamet utgjøres her av en gruppe på 6 som ivaretar
instituttets samlede oppgaver. De assisterende instituttlederne har klart definerte oppgaver under
instituttleder, og studieleder/forskningsgruppeleder-funksjonen synliggjøres som eget selvstendig
nivå under sine respektive assisterende instituttledere. Dette forslaget mener gruppen vil gi en
svak stedlig ledelse ved de ulike campus, fordi en da kun vil ha et ledelsesnivå ved hvert campus;
en studieleder/forskningsgruppeleder. Det er ikke konsensus om denne modellen i faggruppen.
Det er i arbeidsgruppen oppnådd konsensus i om at hybridmodellen, som både tar hensyn til fag
og geografi er den beste. Hybridmodellen legger opp til at instituttet ledes av instituttleder, med
kontorsjef og seks assisterende instituttledere. På grunn av størrelsen på fagmiljøene ved
hovedcampus, foreslås det at man her vil ha tre assisterende instituttledere med en tydelig faglig
funksjon og med personalansvar for gruppen som de leder. Forslaget som fremmes legger opp til
at det er en assisterende instituttleder ved campusene i Narvik, Harstad og Hammerfest. Det er
ikke enighet i faggruppen om hvor stor stillingsprosent disse stillingene skal ha.
Høringsuttalelsene:
Fra miljøene i Harstad og Narvik påpekes det at det ikke er konsensus om at det er instituttstyret
ved IHO som skal fastsette stillingsressurs for assisterende instituttleder og studieledere. I
høringsuttalelsen fra Helsefak er det uttrykt bekymring over at forslaget til ledelsesmodell fører til
en stor dominans av sykepleierutdanningene ved IHO, og det lanseres alternative løsninger til
hvordan dette skal håndteres.
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Ingeniørvitenskap og teknologi
Faggruppas anbefalinger:
Faggruppen er delt i sine anbefalinger og representantene fra de to institusjonene har kommet med
egne innspill:
HiN sine representanter:
 1. januar 2016 opprettes et fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT-Fak, med
hovedsete og ledelse i Narvik.
 Fakultetet skal settes sammen basert på samling av den ingeniørvitenskapelige aktiviteten
ved UiT-Norges arktiske universitet. Etter vår faglige vurdering får vi følgende
sammensetning:
 Avdeling for teknologi ved HIN (HiN-AT), foruten fagområde for økonomi.
 Den ingeniørvitenskapelige delen av institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS)
[ref. alternativ a.) under mandatpunkt 2 og mandatpunkt 5]:
o Alternative opptaksveier (for-og realfagskurs,tress, y-vei)
o Bachelor i ingeniørfag Arktisk anlegg
o Bachelor i ingeniørfag Automasjon
o Bachelor i ingeniørfag Prosess og gassteknologi
o Bachelor i ingeniørfag Sikkerhet og miljø
o M.Sc Technology and safety in the high north
o Bachelor i ingeniørfag Nautikk3
 Administrativt personale fra sentraladministrasjonen ved HiN og overført adm. personale
fra IIS.
 Sivilingeniørutdanningene ved NT-fakultetet foreslås ikke flyttet til IVT-fak.
 Sivilingeniørutdanningen ved HiN-AT består som i dag og blir en del av IVT-fak
 Bioingeniørstudiet ved Helsefak flyttes ikke til IVT-fak.
 Fakultetet skal utvikle nære faglige relasjoner til NT-fakultetet med sine disiplinorienterte
realfags-institutter. Dette skal skje ved:
o Det opprettes et rådgivende samarbeidsorgan for sivilingeniørutdanningen (ROS)
med et mandat som skal bidra til god samhandling. Organet skal ha et overordnet
strategisk siktepunkt. Samarbeidsorganet skal være tverrfakultært, ikke
overfakultært. Samarbeidsorganet skal ikke forvalte utdanningsspørsmål, men
rådgi dekanene ved respektive fakultet. Dissenser mellom fakultetene løses i
samarbeid med rektor, eventuelt universitetsstyret.
o Det skal spesielt arbeides med å koble spesialister fra begge fakultet inn på både
undervisningen og forskningen i andre fagområder (eksempel geologibergverk/anlegg).
o IVT-fak og NT-fak skal ha felles ledermøter (eks. ett pr. semester).
 Det utarbeides en avtale om samarbeid mellom IVT-fak og BFE-fak både for
undervisning og tilhørende forskning. Spesielt gjelder dette leveranser mellom
økonomistudiene og ingeniørstudiene.
 Det nye IVT-fakultetet skal ha et spesielt ansvar for utviklingen av
flercampusuniversitetet gjennom å utvikle nye undervisnings- og pedagogiske metoder
som sikrer høy- utdanningskvalitet og kandidatproduksjon (IVT-fak. vil ha ansatte og
studenter i Narvik, Tromsø, Alta, Harstad, Hammerfest, Mo, Bodø og Longyearbyen).
UiT sine representanter:
 Både NT-fak og IVT-fak har 3-årige ingeniørutdanninger etter fusjonen
o NT-fak ønsker sammen med IVT-fak å videreutvikle 3-årig ingeniørutdanning til
å bli internasjonalt ledende, spesielt på forhold som er relevante for
nordområdene og Arktis.
 Ingeniørprogrammet Arktiske anlegg ved campus Alta ved NT-fak overføres til IVT-fak.
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Det er i tråd med brev datert 20.5.2015 fra UiT til HiN der det heter: «UiT er
åpen for at en eller flere av de 3 årige ingeniørutdanningsretningene om i dag
ledes fra campus i Tromsø, inngår i det nye fakultetet ved campus Narvik.»
De øvrige ingeniørutdanningene videreføres i første omgang ved respektive fakultet
Utdanninger innen temaene Prosess, Automasjon, Informatikk, Fysikk/Satellitteknologi
og Beregningsorientert ingeniørfag/Anvendt matematikk konsekvensutredesmed tanke på
tettere kopling eller overføringer i et 2020 perspektiv.
Formålet med fusjonen er å styrke kvaliteten innen forskning og utdanning ved å:
o bygge videre på arbeidet og erfaringene fra fusjonen i 2009 mellom
ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø og disiplinfagene i realfag ved
UiT.
o sikre at det etableres organisatoriske løsninger som på en forpliktende og
forutsigbar måte kopler fagmiljøene ved IVT-fak og NT-fak til hverandre,
herunder etablere et tverrfakultært forvaltningsutvalg
o sikre at NT-faks forskningstunge fagmiljø er nær koblet til NT/IVT-faks
fagmiljøer på 3-årig ingeniør. Begge fakultetene vil gjensidig styrkes gjennom en
slik kopling
o sikre et tettere samarbeid om utdanning og forskning knyttet til
sivilingeniørprogrammene og master program ved hhv campus Narvik og campus
Tromsø
Vi har forventninger om begge fakultet skal komme styrket ut av fusjonen
IVT-fak får et hovedansvar for ingeniørvitenskapelig aktivitet gjennom å lede det
tverrfakultære forvaltningsutvalget og være dominerende leverandør av 3-årig
ingeniørprogram
o








Høringsuttalelsene:
Høringsuttalelsene er som forventet delt innenfor dette området, der miljøene ved HiN anbefaler
modellen fra representantene fra HiN, mens høringsuttalelsen fra NT-fak naturlig nok støtter opp
om synspunktene fra egne medlemmer i faggruppen. Fagforeningene ved HiN slutter seg til
modellen fra HiN miljøet, mens fagforeningene ved UiT er positiv til den modell som er foreslått
fra UiTs representanter. Når det gjelder fagmiljøet ved IIS ønsker de å være samlet som i dag,
også om dette innebærer flytting til IVT-fakultetet. Dette støttes av NTL. Forskerforbundet er
imot opprettelse av nye fakultet og foreslår at hele NT-fak ledes fra Narvik.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Faggruppas anbefalinger:
Faggruppa for samfunnssikkerhet og beredskap har kommet frem til følgende innstilling:
 Det er på kort og mellomlang sikt, ut fra forskjeller i målgruppe og profil, ikke grunnlag
for å slå sammen bachelor i Internasjonal beredskap og bachelor i Samfunnssikkerhet og
miljø
 Det etableres et felles programstyre (jf. modell A) for de tre aktuelle studiene; Bachelor i
internasjonal beredskap, Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø og Master i
samfunnssikkerhet. Programstyre-modellen vil bli evaluert etter en treårsperiode i
henhold til Prosjekt 2020.
 For å ivareta samarbeid om forsking vil forskere fra HiN og HiH inviteres til å delta i
forskningsgrupper ved UiT. Det tas utgangspunkt i etablerte forskningsgrupper ved UiT,
med eventuell justering av faglig tematikk. Dersom det er behov kan en også vurdere å
etablere supplerende forskningsgrupper.
Høringsuttalelsene:
Høringsinstansene slutter seg i all hovedsak til anbefalingen fra faggruppa. NTL finner det
naturlig at fagmiljøet legges til IIS.
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Sosialfag
Faggruppas anbefalinger:
Sosialfaggruppa har meddelt at de ikke har funnet grunnlag for å levere en felles rapport fra sitt
arbeide. Representantene i gruppene har i den forbindelse kommet med egne uttalelser.
Deltakerne i gruppa gir uttrykk for at det har vært uenighet rundt fortolkningen av mandatet og
den fremtidige organiseringen av fagområdet.
Høringsuttalelsene:
Flere av høringsinstansene beklager at det ikke har vært mulig å komme frem til en løsning. I
høringsuttalelsen fra Institutt for helse- og sosialfag ved HiH argumenteres det sterkt for
etablering av eget fakultet med vernepleie, barnevern og de sosialfaglige utdanningene. Det
helsevitenskapelige fakultet lanserer tanken om et helse- og sosialfaglig fakultet, mens
Finnmarkfakultet viser til fusjonsplattformen fra 2013 og forutsetter en integrering av
barnevernutdanningen i Institutt for barnevern og sosialfag.
IT-tjenester
Arbeidsgruppas anbefalinger:
Som utgangspunkt for den valgte organisering av Avdeling for IT har følgende vært førende i
prosessen:
- Det skal være en tradisjonell hierarkisk organisasjonsmodell med klar linjestyring som
utgangspunkt slik avdelingene på nivå 1 er organisert ved UiT i dag.
- ITA skal deles i seksjoner. Arbeidsorganiseringen og eventuelle grupper/team er ikke en
del av den formelle organisasjonen
- Det skal være IT-faglig gjennomgående ledelse på tvers av geografi
- Avdeling for IT skal være en av syv avdelinger i Administrasjonen
- Alle IT-ansatte i Harstad og Narvik forutsettes innplassert i Avdeling for IT
I arbeidet vil det være viktig å designe strukturer som ivaretar IT drift på flere campus og
fjernledelse. Det vil også være viktig å synliggjøre avdelingens strategiske satsninger i
organisasjonskartet.
Arbeidsgruppa anbefaler at IT-avdelinga organiseres i 5 seksjoner og en stab. De 5 seksjonene vil
være: Brukernær IT-støtte, Digitale utdanningstjenester, Digitale forskningstjenester,
Systemutvikling og arkitektur, og Grunntjenester.
Høringsuttalelsene:
NTL bemerker at det framlagte forslaget vil innebære en nedbemanning av førstelinjetjenesten
som vil ha negative konsekvenser for brukerne. NTL vil videre bemerke at Seksjon for digitale
forskningstjenester og Seksjon for digitale utdanningstjenester beskriver oppgaver som i dag
utføres ved andre avdelinger på UiT, slik som Universitetsbiblioteket. Dette er gjort uten å
involvere de berørte fagmiljøene. Forskerforbundet bemerker i sin uttalelse at hver seksjon må
være robust og utgjøre minst 30 ansatte.
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Organisasjon
Arbeidsgruppe organisasjon har omtalt en rekke områder innenfor styring, ledelse og
administrasjon av det fusjonerte universitetet. Nedenfor vil hvert enkelt forslag bli presentert:
Viserektorer
AG organisasjon ser et behov for en viserektor som er lokalisert på hver av campusene i Harstad
og Narvik med et regionalt ansvar og et særlig ansvar for campus.
Assisterende instituttledere
Det anbefalers at assisterende instituttlederstillinger opprettes i tråd med dagens ordning, som
innebærer at det skal være assisterende instituttledere der et institutt har aktivitet på flere campus.
Administrasjon
AG organisasjon foreslår en campusadministrasjon med stedlig ledelse for den administrative
aktiviteten på campus. For campus med fakultet kan en slik rolle legges til fakultetsdirektøren,
mens på campus uten fakultet bør en stilling som campusdirektør opprettes. Vedkommende
sorterer direkte under universitetsdirektøren (stab) og deltar på fakultetsdirektørmøtene.
Campusråd
På campus hvor flere fakultet tilbyr aktivitet anbefales det at det etableres et campusråd som ledes
av viserektor og med fakultet/campusdirektør som sekretær. Dekaner fra de fakultet som har
aktivitet på stedet, samt universitetsdirektøren deltar på campusmøtene.
Høringsuttalelsene:
Høringsinstansene slutter seg i all hovedsak til at det etableres campusråd, men det er forskjellige
oppfatninger av hva mandatet til rådet skal være. Forskerforbundet foreslår en HR/personal ansatt
til erstatning for rådet som kan ivareta de oppgaver rådet er tillagt.

Universitetsdirektørens vurderinger
Økonomi- og ledelsesutdanningene
Universitetsdirektøren følger rektorrådets anbefaling om at miljøene ved HiN og HiH overføres til
Handelshøgskolen. Med utgangspunkt i måldokument og Stortingsmeldingen er det ikke ønskelig
med fragmentering av fagmiljø, og det må legges betydelig vekt på de faglige begrunnelser som
fremføres av miljøene ved HiH og HiN i forhold til innlemming i miljøet ved Handelshøgskolen.
Videre er miljøet ved ISS et veletablert miljø som tilfredsstiller alle relevante faglige krav, og som
over flere tiår har kunnet vise til resultater innenfor så vel forskning som utdanning og formidling.
I en fusjon som er drevet frem av Kunnskapsdepartementets ønsker om robuste fagmiljø av høy
kvalitet er det et poeng å ivareta dette miljøet.
Dersom det er enkeltansatte som ønsker tilknytning til annet fagmiljø kan dette avklares gjennom
innplasseringssamtaler. Videre foreslås det fra rektorrådet at samfunnssikkerhet og beredskap skal
utredes videre. Denne utredningen vil berøre miljøer som vil bli innplassert på HHT (HiH) og
IHO (HiN).
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Helse- og omsorgsfagene
Sykepleie med tilhørende EVU i Narvik og videreutdanningstilbudene innenfor helse- og omsorg
i Harstad overføres til Helsefak og blir en del av IHO. Hybridmodellen som er skissert opp i
rapporten anbefales, men at dekan ved Helsefak bør se på representasjonen i ledergruppa ved
instituttet i forhold til høringsuttalelsene. Videre må det være opp til Helsefak å definere
stillingsprosent og innhold i de ulike stillingene og om det er behov for både ass instituttledere og
studieledere. Det presiseres at stillingene som assisterende instituttledere og studieledere er
faglige lederstillinger og at det skal være administrative ressurser tilkoblet disse som muliggjør et
faglig fokus. Dekan ved Helsefak bes om å følge opp dette.

Ingeniørvitenskap og teknologi, samt samfunnssikkerhet og beredskap
Det er anbefalt ulike modeller fra henholdsvis representantene fra UiT og HiN. Representantene
fra UiT foreslår at alle 3-årige ingeniørutdanninger med unntak av Arktiske anlegg videreføres
som i dag og ledes ved de respektive fakultet, og at det etableres et tverrfakultært
forvaltningsutvalg for å koordinere ingeniørutdanningene mellom Narvik og Tromsø. Fra HiN
skisseres det to modeller der den ene modellen innebærer innlemming av hele IIS til IVT, mens
den andre modellen innebærer overflytting av bachelorutdanningene i arktisk anlegg, automasjon,
prosess- og gassteknologi, sikkerhet og miljø, og nautikk, samt master i technology and safety in
the high north.
Dersom en velger å flytte disse studiene vil IIS sitte igjen med bachelor i samfunnssikkerhet og
miljø, bachelor i luftfartsfag og master i samfunnssikkerhet, instituttet vil da ha ca. 35 faglig
ansatte der ca. 25 er tilknyttet bachelor i luftfartsfag. Samlet vil ikke dette bli et robust fagmiljø.
Fra IIS sin side er det signalisert at en ønsker å være samlet også i et nytt fakultet. Dette taler for
en samlet flytting av miljøet til IVT. I instituttmodellen fra representantene fra HiN er det også
åpnet for at IIS Tromsø blir et eget institutt. For universitetsdirektøren er det noe uklart hvorvidt
en slik løsning vil føre til integrasjon med eksisterende fagmiljø i Narvik, og det kan virke
uhensiktsmessig at ansatte innen samme fagdisiplin er organisert i to forskjellige institutt. En
løsning kan være at IIS i sin helhet overføres til IVT og at en i løpet av en 2-års periode vurderer
instituttstrukturen ved IVT-fakultetet på nytt.
En modell som ikke har vært lansert av faggruppen er en overføring av arktisk anlegg, automasjon
og prosess- og gassteknologi samt forkursene. En slik løsning har vært diskutert i ledelsen ved de
to institusjonene underveis i prosessen. Denne modellen vil gi IVT ledelsen av de teknologiske- o
ingeniørutdanningene som ikke er sertifikatgivende. Nye IIS vil da kunne videreutvikles rundt
flygerutdanning og nautikkutdanning og det vil være naturlig at disse utdanningene knyttes
nærmere til samfunnssikkerhet- og beredskapsutdanningene ved det fusjonerte universitetet.
I rektorrådets møte 19.oktober ble det enighet om en organisering som innebærer at
ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene
overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Sikkerhet og miljø, nautikk, og luftfartsfag organiseres
videre i NT-fak.
I rektorrådets møte ble det videre gitt en tilråding om at studiene innen samfunnssikkerhet og
beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og
med intensjon om å samle miljøene på sikt.
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Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT
og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet.
Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus
Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet
Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet og
beredskap. Utvalget gis frist til 1.5.2016.
I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere organisering av
nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør
innen utgangen av 2017.
Universitetsdirektøren slutter seg til anbefalingen fra rektorrådet.
Siden både NT-fak og IVT-fak skal gi 3-årige utdanninger, mener universitetsdirektøren det er
nødvendig å ha et tverrfakultært utvalg/møte for å sikrer at de to fakultetene er godt koordinert og
gjensidig forpliktet når det gjelder å levere kurs til hverandres respektive ingeniørutdanninger.
Universitetsdirektøren anbefaler at det etableres regelmessige, institusjonaliserte ledermøter
mellom de to fakultetene. Viktige oppgaver for dette ledermøtet vil kunne være:
 En god forvaltning av felles emner til ingeniørutdanningen
 Strategisk rådgivning
 Utvikling av ingeniør og teknologiutdanninger
 Forskning, utvikling og innovasjon til MNT-feltet

Sosialfag
Som det fremgår av rapportene så har ikke faggruppen klart å komme frem til et forslag om
fremtidig organisering av de sosialfaglige utdanningene. Ved fusjonen i 2013 mellom Høgskolen i
Finnmark og UiT ble de sosialfaglige utdanningene, herunder BA i Barnevern lagt til
Finnmarksfakultet. Faglig integrasjon vært bærende i tidligere fusjonsprosesser og konsentrasjon
for kvalitet er hovedmålet med Strukturmeldingen. Med dette som bakteppe vil
universitetsdirektøren anbefale at BA i Barnevern organiseres inn under Finnmarksfakultetet.
Sammen med miljøet på RKBU vil dette gi et robust og sterkt fagmiljø som vil gi nye muligheter
og faglige gevinster.
Vernepleie er et faglig godt miljø som HiH har bygd opp over år og som har vært et av
satsingsområdene ved høyskolen. HiH er alene om å tilby denne utdanningen i Nord-Norge.
Fagmiljøet er viktig å videreutvikle innenfor rammen av det fusjonerte universitetet. Det foreslås
derfor en videre utredning av det sosialfaglige området med et ekspertutvalg. Ekspertutvalget bør
få i oppgave å se på faglige synergier i forhold til øvrige miljøer ved det fusjonerte universitetet
og vurdere muligheter som ikke har vært tilstrekkelig utforsket i arbeidet så langt. Videre
anbefales det i tråd med rektorrådets anbefaling at vernepleiemiljøet etableres som en midlertidig
enhet under universitetsstyret i påvente av anbefalingen fra utvalget. Dette er en løsning som også
rektorrådets flertall sluttet seg til i møte 19.oktober.
IT-tjenester
Det er gjort et godt og grundig arbeid fra arbeidsgruppen IT-tjenester og den skisserte løsningen
anbefales i sin helhet. Dersom det er grenseoppganger i forhold til arbeid som utføres ved andre
enheter forventes det at disse avklares i forbindelse med implementering av ny organisasjon.
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Organisasjon

Arbeidsgruppe organisasjon har omtalt en rekke områder innenfor styring, ledelse og
administrasjon av det fusjonerte universitetet. Nedenfor vil hvert enkelt forslag bli
presentert og gitt en vurdering.
Viserektorer
AG organisasjon ser et behov for en viserektor som er lokalisert på hver av campusene i Harstad
og Narvik med et regionalt ansvar og et særlig ansvar for campus.
Universitetsdirektøren er av den oppfatning at det ikke ønskelig at viserektorene skal ha et spesielt
ansvar for «sitt campus». Det er tvert om viktig at viserektorstillingene er institusjonelle stillinger
med et helhetlig ansvar ved UiT sammen med den øvrige toppledelsen. Følgende løsning
anbefales:




Det anbefales at viserektor med sete i Altas stilling omdefineres og gis et ansvar for utvikling
av organisasjonen
Viserektor med sete i Harstad gis ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og
velferd.
Viserektor med sete i Narvik gis ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon

Viserektorene gis fungeringsperiode til 31.07.2017 som er tilsvarende som nåværende rektorat.
Assisterende instituttledere
Det anbefalers at assisterende instituttlederstillinger opprettes i tråd med dagens ordning ved UiT,
som innebærer at det skal være assisterende instituttleder der et institutt har aktivitet på flere
campus. I dette ligger også at det må foretas en vurdering i forhold til behovet for studieleder.
Dette ansvaret tilligger dekanene ved det enkelte fakultet. Det må utarbeides stillingsinstruks for
assisterende instituttleder i forhold til behovet ved den enkelte enhet.
Administrasjon
Den skisserte løsning fra arbeidsgruppa vil kunne ivareta noen utfordringer knyttet til det å unngå
etablering av små og sårbare administrative miljø, men bryter samtidig med den øvrige
administrative organisering ved UiT. Løsningen kan være interessant, men dette bør sees i en mer
helhetlig sammenheng også i forhold til prosjektet ADM 2020. Det er i tillegg utfordrende å
designe administrasjonen i en prosess hvor ikke den faglige strukturen er vedtatt. Videre er det en
rekke oppgaver som UiT må fullføre på vegne av tidligere HiH og HiN ut i 2016
(regnskapsavslutning, rapportering, overgang til felles FS database, osv).
Administrasjonens oppgave er å støtte opp under og legge til rette for god kvalitet i forskning og
utdanning. Det foreslås at en på nåværende tidspunkt ikke vedtar administrativ organisering med
unntak av Avdeling for IT, Avdeling for bygg- og eiendom og bibliotekansatte som forutsettes
lagt i linje ved de eneste avdelingene som har en gjennomgående struktur. Øvrig administrasjon
ved HiH og HiN opprettholdes inntil faglig organisering er besluttet. Øvrig administrativ
organisering må komme som en følge av denne og sett i lys av ADM 2020. I vurderingen av en
hensiktsmessig administrativ organisering bør det også vurderes hvilke helhetlige administrative
tjenester som kan ivaretas av campus utenfor Tromsø.
Med de erfaringer universitetet har med fusjoner, og da spesielt med Høgskolen i Finnmark, anser
vi det som nødvendig å bruke tilstrekkelig tid på å designe en ny administrasjon og finne
hensiktsmessige løsninger på tvers av campuser. Inntil den er på plass støtter
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universitetsdirektøren tilrådningen fra rektorrådet om at dagens administrasjon, under ledelse av
fakultetsdirektør ved IVT-fakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad,
leverer administrative tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik. Det er heller ikke
tvil om at IVT-fakultetet i Narvik senest innen 1. mai 2016 skal ha en fastsatt administrasjon.
Universitetsdirektøren vil understreke viktigheten av å kartlegge mulighetene for at
administrasjonene ved campusene i Narvik og Harstad kan utføre felles administrative oppgaver
for hele UiT.

Campusråd
AG organisasjon foreslår et mandat for campusrådet som går på tvers av delegasjonsgrad og
prinsipper i dagens organisering ved UiT. Det vil være svært problematisk å etablere et
overstyrende organ i forhold til de beslutningslinjer som er i dag. Universitetsdirektøren er enig i
at det må opprettes campusråd/-møte i Harstad og Narvik og det foreslås at rådet gis følgende
hovedoppgaver: 1) faglig utvikling på campus, 2) koordinering av virksomheten mellom enheter
og 3) bidra til ivaretakelse av arbeidsmiljøet på campus. Rådet bør ledes av viserektor. Dekaner
som har aktivitet på campus og universitetsdirektøren anbefales inn som faste medlemmer av
rådet, og at rådet utvides på aktuelle saker etter behov.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
- Rapporter og høringsuttalelser. Finnes på denne lenken
https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=436211
- Organisasjonskart for fusjonert UiT
- Referat fra rektorådets møte 19.10.15
- Forkortelsesliste
Saksbehandler: Bjarte Toftaker og André Løvik
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Universitetsstyret

Rektor

Universitetsdirektøren
Administrasjon
Harstad

Avdeling for bygg og
eiendom

Fakultet for
naturvitenskap og
teknologi

Det juridiske
fakultet

Avdeling for
forskning og
utviklingsarbeid

Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap
og lærerutdanning

Avdeling for IT

Fakultet for
biovitenskap, fiskeri
og økonomi

Avdeling for
kommunikasjon og
samfunnskontakt

Det
helsevitenskapelige
fakultet

Avdeling for
personal og
organisasjon

Det kunstfaglige
fakultet

Avdeling for
utdanning

Finnmarksfakultetet

Institutt for fysikk
og teknologi

Institutt for
språkvitenskap

Institutt for arktisk
og marin biologi

Institutt for
medisinsk biologi

Musikkonservatoriet

Institutt for barnevern
og sosialfag

Institutt for geologi

Institutt for kultur
og litteratur

Norges
fiskerihøgskole

Institutt for
samfunnsmedisin

Kunstakademiet

Institutt for
idrettsfag

Institutt for
informatikk

Institutt for
lærerutdanning og
pedagogikk

Handelshøgskolen i
Tromsø

Institutt for klinisk
medisin

Institutt for kjemi

Institutt for filosofi og
førstesemester-studier

Institutt for
matematikk og
statistikk

Institutt for historie og
religionsvitenskap

Institutt for
ingeniørvitenskap
og sikkerhet

Institutt for sosiologi,
statsvitenskapog
samfunnsplanlegging

Institutt for reiseliv
og nordlige studier

Avdeling for
økonomi

Fakultet Narvik

Administrasjon
Narvik

Vernepleie
(midl. plassert)

Automasjon,
gassprosess, forkurs,
arktisk anlegg

BA Barnevern

Institutt for farmasi
Øk, org og
ledelsesfag fra
Harstad og Narvik

Institutt for Klinisk
odontologi

Tromsø Museum Universitetsmuseet

Institutt for
psykologi

Universitetsbiblioteket

Barentsinstituttet
Institutt for helseog omsorgsfag

Institutt for arkeologi
og sosialantropologi

KVINNFORSK
Senter for samiske
studier

Sykepleierutdanning
fra Harstad og Narvik

Regionalt kunnskapssenter
for barn og unge
(RKBU Nord)

Bibliotek fra Harstad
og Narvik

Senter for
fredsstudier
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MØTEREFERAT
Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT
Møtedato: 19.10.2105
Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker
Arkivref.: 2015/1550

Referat fra møte i rektorrådet 1. september 2015
Til stede:

Rektorrådet:
Anne Husebekk, rektor UiT
Lasse Lønnum, universitetsdirektør UiT
Sveinung Eikeland, viserektor UiT
Ellen Karoline Dahl, tillitsvalgt UiT
Aurora Meland, studentrepresentant UiT
Arne Erik Holdø, rektor HiN
Bjørnar Storeng, høgskoledirektør HiN
Jan-Arne Pettersen, tillitsvalgt, HiN
Bjørn Dinesen, studentrepresentant, HiN
Bodil Olsvik, rektor HiH
Karl Erik Arnesen, høgskoledirektør HiH
Thomas Gressnes, tillitsvalgt HiH
Denisa Sobarzo, studentrepresentant HiH
Toril Nustad fra 1720 (vara for Ellen Karoline Dahl)
Administrasjonen:
Reidar H Øren, fusjonssekretariatet
Anne Gjerløw, fusjonssekretariatet
André Løvik, fusjonssekretariatet
Bjarte Toftaker, fusjonssekretariatet
Britt Elin Steinveg, sekretær rektorrådet

Sak RR 15-15 Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet
Rektorrådet gir følgende tilrådinger om organisering, styring og ledelse av det fusjonerte
universitet:
Økonomi- og ledelsesutdanninger:
Det tilrås at økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved
Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad innlemmes i Handelshøgskolen i Tromsø ved
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
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Dersom det er enkeltansatte som ønsker annen tilknytning avgjøres dette gjennom
innplasseringssamtaler.
Det vises også til tilrådning under punktet ingeniørvitenskap og teknologi, samt samfunnssikkert
og beredskap.
Helse- og omsorgsfag:
Det tilrås at utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og
ansatte i Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av
Institutt for helse- og omsorgsfag.
Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet bes følge opp styring og ledelse ved instituttet slik at
medvirkning sikres.
Ingeniørvitenskap og teknologi, samt samfunnssikkerhet og beredskap:
Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene
overføres til IVT-fakultetet i Narvik.
Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak.
Det tilrås at studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer
på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt.
Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT
og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet.
Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på
campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet
Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet og
beredskap. Utvalget gis frist til 1.5.2016.
I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere organisering av
nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør
innen utgangen av 2017.
Sosialfag
Det ble fremmet 3 forslag til organisering av sosialfag i det fusjonerte universitet:
Innstilling fra sekretær for rektorrådet:
Det tilrås at BA i barnevern med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og at det
opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de sosialfaglige
miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling bør settes til 1.mai 2016, og det
etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i påvente av
anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen
inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på "ledernivå 2" i organisasjonen.
Alternativ 1 fremmet av ledelsen ved Høgskolen i Harstad:
a. Det etableres et fakultet for velferd og samfunn ved campus Harstad fra 01.01.16.
b. Vernepleiemiljøet ved HiH organiseres inn i fakultetet.
c. Det tilrås at det opprettes et utvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de
øvrige sosialfaglige miljøene. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016.
d. I påvente av ny organisering inngår BA barnevern ved campus Harstad i Fakultet for
velferd og samfunn.
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Alternativ 2 fremmet av ledelsen ved Høgskolen i Harstad:

a. Det tilrås at det opprettes et utvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de
sosialfaglige miljøene (barnevern, sosionom, RKBU, etc) inkludert vernepleie. Frist for
en slik anbefaling settes til 1.mai 2016.
b. Mandat for utvalget og medlemmer oppnevnes innen 01.12.15. Mandatet og utvalgets
medlemmer skal godkjennes av styrene.
c. I påvente av ny organisering/ny fakultetsstruktur etableres en midlertidig enhet på nivå
2 under universitetsstyret. Inn i den midlertidige enheten organiseres vernepleiemiljøet
ved HiH og BA i barnevern fra HiH. Leder av utdanningene inngår inntil endelig
organisatorisk innplassering er avklart på «ledernivå» 2 i organisasjonen.
Det ble først votert over innstillingen og alternativ 1
Alternativ 1 falt med 9 mot 4 stemmer (Olsvik, Arnesen, Soborzo og Gressnes)
Det ble deretter votert over innstillingen og alternativ 2.
Alternativ 2 falt med 9 mot 4 stemmer (Olsvik, Arnesen, Sobarzo og Gressnes)
Innstillingen ble vedtatt:
Det tilrås at BA i barnevern med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og at det
opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de sosialfaglige
miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016, og det etableres
en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i påvente av anbefalingen.
Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil
endelig organisatorisk innplassering er avklart på "ledernivå 2" i organisasjonen.
IT-tjenester
Det tilrås at Avdeling for IT organiseres som foreslått fra arbeidsgruppa. Det forutsettes at det
gjøres avklaringer med andre enheter ved UiT dersom noen av seksjonenes arbeidsområder
berører arbeidsoppgaver som allerede utføres ved andre enheter.
Organisasjon
Viserektorer
Det tilrås følgende ansvarsområder for viserektorene:




Viserektor med sete i Alta gis et ansvar for utvikling av organisasjonen
Viserektor med sete i Harstad gis ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og
velferd.
Viserektor med sete i Narvik gis ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon

Viserektorene gis fungering til 31.07.2017 som er tilsvarende perioden for nåværende rektorat.
Assisterende instituttledere
Det tilrås at assisterende instituttlederstillinger opprettes i tråd med dagens ordning ved UiT,
som innebærer at det skal være assisterende instiuttleder der et institutt har aktivitet på flere
campus. Det enkelte fakultet beslutter innhold i stillingene og stillingsprosent.
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Administrasjon
Det tilrås at en opprettholder administrasjonene ved HiN og HiH med unntak av de ansatte som
skal overføres til Avdeling for IT, Avdeling for bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket.
Det skal vurderes nærmere organisering av administrative tjenester, som skal være på plass pr 1.
mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i
Tromsø.
For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart som
mulig og seinest 1.mai 2016.
Inntil den er på plass så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVTfakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative tjenester
til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik.
Campusråd
Det tilrås at det etableres et campusråd som ledes av viserektor og med stedlig direktør som
sekretær. Dekaner fra de fakultet som har aktivitet på stedet, samt universitetsdirektøren deltar
på campusrådene. Rådet gis følgende hovedoppgaver: 1) utvikling på campus, 2) koordinering
av virksomheten mellom enheter og 3) bidra til å ivareta arbeidsmiljøet på campus.
Studenter og tillitsvalgte skal delta i rådet.
Diskusjon og orienteringssaker
2020 grupper
Saken ble diskutert. Følgende momenter var fremmet i diskusjonen:

-

-

Ta utgangspunkt i mulighetene med de store miljøene i fusjonen
o Ingeniørvitenskap og teknologi
o Økonomi, organisasjons- og ledelsesfagene
o Sosialfag
o Sykepleierutdanningene
Lærerutdanning
Ta utgangspunkt i de 5 søylene i strategien
Flercampusmuligheter
Satelitteknologi og kommunikasjon
Universitets rolle i samfunnet
Det grønne skiftet
Den digitale verden, utvikling av undervisning

Neste møtet i rektorådet
Neste møte i rektorrådet fastsettes til fredag 13.november kl 10.00 – 14.30 på campus i Tromsø
19.10.2015
Bjarte Toftaker
referent
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FORKORTELSER TIL UNIVERSITETSSTYRETS SAK ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV DET
FUSJONERTE UNIVERSITETET
UiT Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
HiN Høgskolen i Narvik
HiH Høgskolen i Harstad
HHT Handelshøgskolen i Tromsø
BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT
LOS Seksjon for ledelse, organisasjon og styring, HiH
ISS Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging, UiT
ILP Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT
HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT
IHO Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT
IVT Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (foreslått navn på fakultet i Narvik)
HIN – AT Avdeling for teknologi, HiN
IIS Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, UiT
NT-fak Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT
ITA Avdeling for IT, UiT
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2013/2023/SSO002
Dato: 21.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:

Midlertidig endring av størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges
arktiske universitet (01.01.2016-31.07.2017)
Innstilling til vedtak:
Styret ved UiT Norges arktiske universitet utvides til 17 representanter for perioden 01.01.201631.07.2017. Utvidelsen omfatter følgende fire nye representanter:
-

1 representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling hvorav representant
velges fra Høgskolen i Narvik og vara fra Høgskolen i Harstad
- 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte hvorav representant velges fra
Høgskolen i Harstad og vara fra Høgskolen i Narvik
- 1 representant for studentene
- 1 ekstern representant, som utnevnes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra
universitetsstyret
Nye styrerepresentanter fra Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad fom. 01.01.2016 utvelges
ved ekstraordinære valg høsten 2015 for berørte valgkretser ved henholdsvis Høgskolen i Narvik
og Høgskolen i Harstad. Studentene selv får ansvar for å komme til enighet mht. prosess fram mot
utvelgelse av ny representant med vara.
Valgregler for institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitetet oppdateres i henhold til de
vedtatte endringene.
Tidligere fusjon med Høgskolen i Finnmark og utvidelse av universitetsstyret for perioden
01.08.2013-31.07.2017
I henhold til tidligere styrevedtak skal størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges
arktiske universitet (UiT) være i samsvar med normalmodellen i universitets- og høgskoleloven,
jf. sak S 32-12 og S 32-2008. Universitets- og høgskoleloven (UHL) spesifiserer at styret skal ha
elleve medlemmer, herunder styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og
forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt
blant studentene og fire eksterne medlemmer, jf. § 9-3. (1).
Styret selv kan fastsette annen styresammensetning, jf. UHL, § 9-3 (2), og i forbindelse med
fusjonen med Høgskolen i Finnmark (HiF) ble det vedtatt å utvide universitetsstyret med to
representanter fra tidligere HiF i første valgperiode etter fusjonen (01.08.2013-31.07.2017),
herunder en representant fra gruppen fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og en student,
jf. sak S 32-12. For gruppene teknisk/administrativt tilsatte og midlertidig tilsatte i undervisningsog forskerstilling ble det vedtatt at vara skulle gå til tilsatt fra den institusjonen som ikke fikk det
faste medlemmet. Formålet med utvidelsen var å sikre tidligere HiF representasjon i
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universitetsstyret, og ansatte ved tidligere HiF deltok i valget av rektorteam og representanter til
universitetsstyret vinteren og våren 2013.
Kommende fusjon med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad og utvidelse av
universitetsstyret for perioden 01.01.2016-31.07.2017
I kongelig resolusjon vedrørende sammenslåing av UiT, Høgskolen i Narvik (HIN) og Høgskolen
i Harstad (HiH) legger Kunnskapsdepartementet (KD) til grunn at styret for UiT utvides med
representanter for virksomhetene i Narvik og Harstad fra 1. januar 2016 og ut inneværende
styreperiode 31. juli 2017.
I forbindelse med styreutvidelse må en påse at studentene har minst 20 % av representantene, jf.
UHL, § 4-4. Ansatte i undervisnings- og forskningsstilling, teknisk og administrativt ansatte,
studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret, og det må ivaretas at ingen
av gruppene skal ha flertall alene, jf. UHL, § 9-3 (2).
Rektorrådet behandlet saken i møte 1. september 2015, og mht. utvidelse av styret ble ulike
løsninger vurdert:
1) Utvidelse med 1 teknisk/administrativt ansatt og 1 fast ansatt i undervisnings- og
forskningsstilling. Med denne løsningen er det ikke behov for å utvide med 1
studentrepresentant. Styret vil få 15 medlemmer.
2) Utvidelse med 1 studentrepresentant og 1 fast ansatt i undervisnings- og
forskningsstilling. Styret vil få 15 medlemmer.
3) Utvidelse med 1 studentrepresentant og 1 teknisk/administrativt ansatt. Styret vil få 15
medlemmer.
4) Utvidelse med 1 teknisk/administrativt ansatt, 1 ansatt i undervisnings- og
forskningsstilling og 1 ekstern representant. Denne løsningen vil utløse krav om
ytterligere 1 studentrepresentant. Styret vil få 17 medlemmer.
5) Utvidelse med 1 teknisk/administrativt ansatt, 1 ansatt i undervisnings- og
forskningsstilling og 1 studentrepresentant. Dette medfører at vi får et styre med partall,
noe som kanskje ikke er ønskelig. Styret vil få 16 medlemmer.
Med hensyn til utvelgelse av de nye styrerepresentantene har rektorrådet også vurdert flere mulige
fremgangsmåter:
-

Ekstraordinært valg ved høgskolene, som kan gjennomføres før fusjonstidspunktet.
Hente fra eksisterende styrer, dvs. disse kan utpekes av styrene eller velges av
ansatte/studenter.

Med hensyn til ekstern representant foreslår rektorrådet følgende:
-

KD involveres ved valg av ekstern representant. Universitetsstyret vil kunne komme med
forslag.

I sitt vedtak anbefaler rektorrådet at universitetsstyret i forbindelse med fusjonen med HiN og
HiH utvides med fire representanter fra følgende grupper og med følgende representasjon fra HiN
og HiH:
-

1 fast vitenskapelig tilsatt (representant fra HiN, vara fra HiH)
1 teknisk/administrativt ansatt (representant fra HiH, vara fra HiN)
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-

1 studentrepresentant (studentene blir enige om prosess fram mot utvelgelse av
representant og vara)
1 ekstern representant (utnevnes av KD, men universitetsstyret kan komme med forslag)

Rektorrådet anbefaler videre at nye styrerepresentanter utvelges ved ekstraordinære valg, som
gjennomføres ved HiN og HiH før fusjonstidspunktet.
Universitetsdirektørens vurdering
Utvidelse av universitetsstyret følger av kongelig resolusjon om sammenslåing av HiN, HiH og
UiT. Formålet med utvidelsen er å sikre HiN og HiH representasjon og medvirkning i det
fusjonerte universitetets øverste styrende organ i en definert periode etter fusjonen. Utvidelse av
universitetsstyret ble også gjennomført ved fusjonen med HiF.
Ifølge fusjonssekretariatet har rektorrådet gått inn for en bred løsning som skal sikre nye
representanter fra alle grupper ansatte samt ekstern representant. Videre er den løsningen som er
valgt mht. til studentrepresentant i tråd med studentenes ønske. Rektorrådets vedtak i saken er
enstemmig.
Universitetsdirektøren finner grunn til å slutte seg til rektorrådets forslag om en midlertidig
utvidelse av universitetsstyret som omfatter alle valgkretser og der de nye representantene
fordeles mellom tidligere HiN og HiH som skissert i forslaget. På denne bakgrunn tilrår
universitetsdirektøren at styret ved UiT Norges arktiske universitet utvides til 17 representanter i
perioden 01.01.2016-31.07.2017.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Siri A. Sørland
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/4897/SJO063
Dato: 20.10.2015

SAKSFRAMLEGG

Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2017
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen
2017, med de endringer som fremkom under møtet.

1. Bakgrunn og formål
I tildelingsbrevet for 2015 fra Kunnskapsdepartementet til UiT- Norges arktiske universitet blir
institusjonen bedt om å komme med forslag til satsinger utenfor rammen i budsjettet for 2017.
Satsingsforslagne er tiltak som ligger utenfor institusjonens nåværende budsjettramme og som
ønskes iverksatt.
Universitetsdirektøren har i budsjettbehandlingen for 2015 anmodet fakultetene/enhetene om å
komme med innspill til slike satsinger og forslagene er innarbeidet i de enkelte enhetenes
årsplaner for 2015. Universitetsdirektørens prioriterte forslag ble presentert på utvidet ledermøte
22.09.15 og har etter dette blitt bearbeidet for å kunne presenteres i en enhetlig form.
Satsingsforslagene skal begrunnes overfor departementet og det skal redegjøres for ønsket effekt
og hvordan tiltakene er knyttet til institusjonens profil. I vedlegget til styresaken er
satsingsforslagene nærmere beskrevet med forventet effekt og strategisk forankring.

2. Strategisk forankring
Satsingsforslagene fra UiT skal gjenspeile institusjonens langsiktige strategier og
satsingsområder. Den vedtatte strategien: Drivkraft i nord – UiTs strategi mot 2020, er sentral og
retningsgivende for prioritering av fremtidige fokusområder. I tillegg vil følgende være viktig
premissleverandører i prioriteringsarbeidet:
-

Foreløpig tildelingsbrev for 2016 med sektormål og nasjonale styringsparametere.
Øvrige nasjonale sektorpolitiske mål forankret i Stortingsmeldinger og nasjonale
strategier.
UiTs satsingsforslag utenfor rammen 2016 (Styresak S 49 -14)
Fusjonen med Høgskolene i Harstad og Narvik – Kongelig resolusjon av 19. juni 2015,
samt underskrevet måldokument for fusjonen.
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3. Vurderinger
Basert på ovennevnte foreslår universitetsdirektøren følgende som UiTs innspill utenfor rammen
2017:
Tiltak

Kategori

Master i Helseteknologi

Budsjett 2017*

Budsjett 2018*

Budsjett 2019*

Utdanning 1 185

3 555

6 641

Master, landskapsarkitektur

Utdanning 3 400

...

…

GENI

Utdanning 1 700

1 700
(prisregulert)

1 700
(prisregulert)

Fornybar energi

Forskning

Må
spesifiseres

….

….

KOAT

Forskning

Må
spesifiseres

…..

……

Snøskredsenter

Forskning

5 200

5 200
(prisregulert)

5 200
(prisregulert)

Nytt bygg - museum

Bygg

Kurantprosjekt - lærerutdanning

Bygg

*) 1.000 kroner .

Satsingen som er markert med skraveringer i vedlegget, trenger nærmere avklaring og
bearbeiding før de eventuelt fremmes som egne forslag til Kunnskapsdepartementet.
Fra 01.01.2016 vil UiT – Norges arktiske universitet bestå av de tidligere høyskolene i Narvik og
Harstad. Høyskolene er invitert til å komme med innspill til budsjettet for 2017 gjennom UiT.
Høgskolen i Narvik har valgt å fremme egne innspill overfor KD og er ikke vurdert og prioritert i
forhold til UiTs strategier. Universitetsdirektøren vurderer imidlertid forslagene til oppbygging av
prosesslaboratorium og vindtunnel samt forslag til nye studieplasser, som prioriterte tiltak for den
fusjonerte institusjonen. Høgskolen i Harstad har ikke kommet med forslag til UiT om samarbeid
om forslag utenfor rammen til KD.
Etter universitetsdirektørens vurdering er ovennevnte forslag i tråd med de langsiktige strategiene
for det fusjonert universitetet og innenfor realistiske rammer. Erfaringer fra tidligere innspill viser
at forslagene til forskningssatsinger i liten grad blir finansiert gjennom direkte tildelinger til
institusjonene over kap. 260, mens forslagene til utdanningssatsinger har større
gjennomslagskraft.
I listen over forslag er ikke fusjonsrelatert kostnader og tiltak tatt med. I forslaget til statsbudsjett
for 2016 er det avsatt 100 mill kroner til SAKS-midler øremerket aktuelle fusjoner i sektoren.
Disse midlene er ennå ikke institusjonsfordelt. Erfaringen fra tidligere fusjoner og pågående
fusjonsarbeid tilsier at disse kostnadene vil bli betydelig høyere. Universitetsdirektøren vil
fremme et mer gjennomarbeidet forslag om midler til fusjon før saken oversendes KD innen
1.11.2015.

Lasse Lønnum

Eli M. Pedersen
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universitetsdirektør

økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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FORSLAG TIL STORE SATSINGER UTENFOR RAMMEN 2017

1. Forslag til satsinger - utdanning
1.1 Master i Helseteknologi
Det helsefaglige og naturvitenskapelige miljø ved UiT samarbeider om utviklingen av nye
utdanningstilbud innenfor helseteknologi. Samarbeidsprosjektet omfatter både forskning og utdanning,
og helse og teknologi og møter UiTs strategiske satsing på samarbeid på tvers av fagmiljøer og
institusjoner utenfor utdanningssektoren, her med Universitetssykehuset i Nord-Norge HF som
fremtidige samarbeidspart.
I dagens og fremtidens helsetjeneste forventes det stort behov for helseteknologisk kompetanse jfr.
Meld. St 47 (2008-09) Samhandlingsreformen, Meld. St.25(2005-06) Omsorgsmeldingen og NOU
2011:11 Innovasjon i Omsorg.
Ved UiTs teknologimiljø arbeides det med utvikling av forskningsbasert, integrert masterutdanning
som utdanner sivilingeniører med fokus på helseteknologi. I utdanningen vil det være møtepunkter
med helsefag, både i form av emner og studentprosjekter relatert til pågående og relevante
forskningsaktiviteter. Det gjenstår fortsatt noe studieplanarbeid, samordning av studieprogram og
løsning av administrative og logistiske utfordringer. Planleggingsarbeidet har kommet så langt at
opptak og oppstart kan gjøres når finansiering foreligger. Studiet planlegges med 30 nye studieplasser
med oppstart høsten 2017.
Programmene vil være i studiefinansieringskategori D med satser slik disse foreligger i denne
kategori. Det er kalkulert en gjennomføringsgrad lik 90% som er i henhold til tilsvarende
studieprogram ved tilsvarende miljøer ved UiT.
Finansieringsbehov:
Tall i kNOK

2017
antall studenter

Basisbevilgning
Studiepoengbevilgning
Sum bevilgning
antall årsverk

Førstestillinger
Utstyr
Drift studie
Sum kostnader
Resultat
Kummulativt resultat

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

15

45

75

105

135

150

150

150

1 185
0
1 185

3 555
0
3 555

5 925
716
6 641

8 295
2 147
10 442

10 665
3 578
14 243

11 850
5 009
16 859

11 850
6 440
18 290

11 850
7 155
19 005

4

4

5

6

7

7

7

7

5 200
1 000
600
6 800
-5 615
-5 615

5 200
500
1 800
7 500
-3 945
-9 560

6 500

7 800

9 100

4 200
12 000
-1 559
-13 978

5 400
14 500
-258
-14 236

9 100
500
6 000
15 600
2 690
-10 288

9 100

3 000
9 500
-2 860
-12 420

9 100
500
6 000
15 600
1 259
-12 977

Side56

6 000
15 100
3 905
-6 383

1.2 Master i Landskapsarkitektur
Det er inngått et samarbeid mellom UiT og AHO om etablering av en femårig integrert
masterutdanning i Tromsø som en fellesgrad mellom institusjonene. Behovet er spesifisert til 20
studieplasser. I følge departementets finansieringskategorier bør studieplassene være plassert i
kategori B, og basisbevilgning for 20 nye studieplasser på kr. 3,4 mill kr fra 2017.
Forventet effekt:
UiT Norges arktiske universitet har som mål å være landets mest troverdige leverandør av kunnskap
om utviklingen i Arktis. Slik kunnskap er sentral for å
- Forstå globale klimaendringer
- Få til bærekraftig bruk av natur og næringsutvikling
- Få til en samfunnsutvikling som er sensitiv overfor effektene av klima- og miljøendringer.
Temaene miljøvern, miljøutfordringer, næringsutvikling og verdiskapning, som nordområdepolitikken
omhandler, har store konsekvenser for landskapet. Spørsmålene som springer ut av interessekonflikter
mellom lokalbefolkning, miljøvernere, urfolk og næringsliv hører til og konkretiseres i landskapet; hva
er ansvarlig forvaltning av ressursene og territoriene, hvordan finner vi balansen mellom samfunn,
økonomi og økologi?
Landskapsarkitektene som vi ønsker å utdanne i Tromsø skal ha kompetanse til å planlegge for en
bærekraftig utvikling i subarktiske områder. De skal være fagfolk som kan designe og forvalte
landskap, byer, tettsteder, økosystemer og ny infrastruktur. Landskapsarkitekturutdanningen i Tromsø
skal sette spesielt fokus på nordlige landskap, byene og tettstedene. En landskapsarkitektutdanning i
Tromsø vil dra veksler på den arktiske fagkompetansen som finnes innenfor natur- og
samfunnsvitenskapelige og kunstfaglige undervisnings- og forskningsmiljøer.
Etableringen av en slik utdanning i Tromsø gir mulighet til å ta del i et av de mest interessante
laboratoriene i verden ettersom områdene står under sterkt press både fra klimaforandring og
utbyggingskrefter med tilhørende befolkningsvekst. Dette laboratoriet kan gi oss raskere svar på
hvordan vi kan forvalte og utvikle gode livsvilkår i et mer holdbart og meningsfylt samspill mellom
natur og samfunn. Utdanningen kan bli et springbrett for å utvikle og overføre ny kunnskap til sårbare
og ekstreme situasjoner. I lys av klimapanelets siste rapport vil en slik kunnskap snart være høyaktuell
for store deler av kloden.
Siden høsten 2013 har AHO og UiT hatt et pilotsamarbeid om en toårig masterutdanning i
landskapsarkitektur. Studentene har gjort feltarbeid og levert masteravhandlinger om temaer i NordNorge, på Kolahalvøya, Svalbard og Grønland. Av de seks kandidatene som ble uteksaminert våren
2015 har fem slått seg ned i landsdelen og arbeider ved aktuelle bedrifter og institusjoner innenfor
studiets fagfelt. Dette viser at landsdelen har behov for den arbeidskraft som studiet vil utdanne.

1.3 Joint Master’s Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and
Indigenous Areas (GENI)
Fellesgraden GENI gis av UIT og the International Centre for Northern Governance and Development
(ICNGD), University of Saskatchewan (UofS). Studiet tilbys ved hjelp av fleksible løsninger over 6
semestre. Obligatoriske emner er Northern Resource Economics and Policy; Northern Governance;
Circumpolar Innovation and Entrepreneurship; Methodology and Planning; Academic and
Professional Writing & Consultations and Negotiations. I tillegg vil et forskningsbasert Internship gi
arbeidserfaring fra industri og næringsliv, myndigheter herunder urfolksmyndigheter, NGO og
kulturelle institusjoner innen naturressursforvaltning, konsultasjoner og forhandlinger, kultur og
næringsutvikling og governance i det sirkumpolare nord. GENI har en mobilitetskomponent i form av
feltskoler i Nord Norge og Saskatchewan. Studiet retter seg spesielt mot studenter som er i arbeid.
GENI er igangsatt som pilotprosjekt ved UiT med opptak fra 2015, og er finansiert ved interne midler
fra UiT. Pilotperioden er utvidet med ett år for å kunne gjøre nytt opptak fra høsten 2016. Allerede
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etter første samling er det svært positive erfaringer med møtet mellom reflekterte studenter og
univsersitetsansatte fra begge land.
GENI skal bidra til økt kunnskap om styringsutfordringer knyttet til storskalaendringer. De
uteksaminerte studentene vil inngå i et internasjonalt nordlig nettverk der de kan dele erfaring og felles
forståelse for hvordan spenninger mellom aktører med legitime interesser i nord best kan håndteres.
GENI ser en klar forankring og relevans i forhold til Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning 2015 -2024 og som gir nye tilnærminger til innovasjon og entreprenørskap. Gjennom å
skape felles arena for næringsliv, politikk, forvaltning, kultur og akademia kan programmet bidra til en
felles forståelse for løsninger på utfordringene regionen står ovenfor. GENI svarer også på UiTs
strategi og satsninger knyttet til nordområde- og urfolksspørsmål, innovasjon og samarbeid med
næringsliv, fleksible utdanningsløsninger og internasjonalisering. Søkelys settes på utvikling i nord
med vekt på urfolks- og lokalsamfunnsrettigheter og kulturell utvikling. Et gjennomgripende
nordområdefokus vektlegger politiske styringsutfordringer knyttet til utvinningsindustri, bruk av
naturressurser og tradisjonelle næringer. GENI er i tråd med strategien for utdanningsvirksomheten
som spesifikt nevner satsning på internasjonale fellesgradsprogram, fleksible utdanninger for å
vedlikeholde og oppdatere kompetanse i landsdelen og knytte bånd mellom fagmiljø og yrkesliv.
UiT ber om finansiering med 1,7 mill kr fra 2017 for å kunne tilby et permanent studietilbud og
internship-ordninger med næringsliv, forvaltning og organisasjoner. Internshipene som studentene skal
gjennomføre er viktig for studentenes læringsutbytte og programmets bærekraft. For å etablere et
nettverk av samarbeidspartnere og internship-tilbydere fra privat og offentlig sektor, vil det arrangeres
workshoper med deltakere fra norsk og kanadisk side. I tillegg vil det være behov for driftsmidler til å
hente inn gjesteforelesere fra de nevnte gruppene for å bygge og utvikle kompetansen rundt
studieprogrammet.

1.4 Endringer – finansieringskategori
Universitetet i Tromsø ber om endringer i finansieringskategori for følgende studier:
1. Aquamedisin (Fiskehelse):
Akvamedisin er et integrert mastergradsstudium og leverer særlig kandidater til
havbruksnæringen, som nasjonalt har en forventet vekstrate på 3-7 % per år.
Opptakskapasiteten er 10 studenter per år. Sammen med Universitetet i Bergen søkes det om
en endring av finansieringskategori fra C til A, tilsvarende veterinærstudiet. Dette begrunnes
med at kostnadsbildet for aquamedisin er sammenlignbart med veterinærstudiet.
2. Maritime utdanninger (bachelor i nautikk):
UiT ber om at studieprogrammet «Bachelor i nautikk» endres fra kategori E til kategori B etter
dagens satser, slik også beskrevet i Regjeringens maritime strategi fra 2015.
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2. Forslag til satsinger - forskning
2.1 Arven etter Nansen
Forskningsplanen for det sentrale og nordlige Barentshavet (http://nansenlegacy.org/) ble overrakt
kunnskapsministeren i mars 2014. Planen lanserer et samarbeid mellom de fire breddeuniversitetene,
UNIS, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt, og ønskes nå realisert.
En videreutviklet prosjektsøknad skal evalueres eksternt for å sikre en topp kvalitet i satsingen.
Prosjektet ledes av professorer ved UiT og det planlagte prosjektet vil, under forutsetning av
finansiering, ha oppstart høst 2017. Det nye isgående fartøyet vil ha en sentral plass som
forskningsplattform for «Arven etter Nansen».
Prosjektet har en kostnadsramme på 800 millioner kroner, hvor 50% er i form av egeninnsats fra
institusjonene. I 2013-2015 har fagmiljøet blitt tildelt prosjektmidler fra NFRs polarprogram,
økosystemutlysning, og er på infrastruktur venteliste for 2015. Dette fagmiljøet ble nylig og etter
ekstern evaluering, gitt status som verdensledende miljø i intern konkurranse ved UiT. I påvente av en
permanent finansiering finansierer UiT sekretærfunksjon og nødvendig reise/møteaktivitet. Prosjektsøknaden med overordnet kostnadsramme leveres til eksternevaluering med det
første, og blir deretter oversendt departementet til behandling.
Siden dette er et prioritert felt i UiTs strategi, bes det om positiv behandling når søknaden kommer til
behandling i departementet.

2.2 Fornybar energi
Generell bakgrunn
UiT Norges arktiske universitet har en strategi om å være internasjonalt ledende på kunnskap om
energi, klima og miljø i Arktis, som ett av fem tematiske satsingsområder.
Dette forslaget er en samordnet, tverrfaglig satsing som spenner over både utdannings- og
forskningsfeltet. UiT ønsker å bygge opp en forskningsaktivitet som kan danne grunnlag for en
konkurransedyktig industri innen bærekraftig energi. Teknologien som utvikles skal være tilpasset
bruk i kaldt klima med alle dets muligheter og utfordringer.
For å utnytte nordområdenes muligheter innen bærekraftig energi, vil UiT etablere og utvikle
internasjonalt ledende kompetanse innen feltet, i samarbeid mellom FoU-sektoren, næringslivet og
offentlig sektor. Gjennom et gjensidig og forpliktende samarbeid med næringslivet i virkemidler som
Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet), Senter for forskningsdrevet innovasjon, Horizon
2020 og styrket basisfinansiering, vil UiT sikre at kandidater får utdanning og kompetanse som er
relevant for næringsliv og offentlig sektor i nord innen bærekraftig energi.
Dagens situasjon og fremtidige satsinger
Ved universitetet er det i dag flere aktive forskningsmiljø innen bærekraftig energi, men disse er
fragmenterte og ambisjonen med dette forslaget er å utvikle tverrfaglige, robuste forskningsgrupper
med tilhørende attraktive utdanningsløp. De største eksisterende FoU miljøene innen bærekraftig
energi på UiT er virksomme innen bioenergi, vindenergi, fusjonsenergi og solenergi.
UiT har ambisjon om å styrke sin eksisterende aktivitet knyttet til fornybare energikilder samt å utvide
denne til også å omfatte vannkraft, hybridsystemteknologi, energisystemer og energilagring. UiT’s
satsinger vil skje med basis i de eksisterende fremragende forskningsmiljøene ved UiT og i samarbeid
med de beste nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljøene. UiT vil satse på følgende
aktiviteter:
Bioenergi:
Forbrenning av fossilt materiale innebærer netto tilførsel av CO2 til atmosfære/sjø, mens bruk av
bioenergi er CO2-nøytral. Det er sannsynlig at bioenergi etter hvert vil erstatte fossilt brensel, og denne
energiformen representerer derfor en formidabel ressurs.
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De nordlige havområder/Barentshavet er blant verdens mest fiskerike områder. Hovedårsaken til dette
er et høyt produksjonsnivå av marine kiselalger. Disse algene har av naturlige årsaker (kort
produksjonssesong) et høyt energiinnhold i form av lipider og proteiner. Per i dag er det i gang
prosjekter som massedyrker kiselalger i stort volum. Det er etablert et pilotproduksjonsanlegg ved
ferrosilisiumfabrikken Finnfjord AS. I prosessen reduseres CO2- og NOx-utslipp fra industri, samtidig
som man produserer biomasse som kan brukes til biodrivstoff, fiskefôr og humankonsum (bl.a.
omega-3). Kiselalgene analyseres også mot bioaktivitet, noe som har resultert i testing mot ulike
sykdommer, blant annet diabetes I.
Det foregår også forskning på cellulosebasert biomasse fra landbruksavfall. Dette har et stort potensial
for laging av miljøvennlig bioenergi.
Fusjonsenergi:
Kontrollert termonukleær fusjon har potensiale for å levere ubegrenset energi uten å skade miljøet.
UiT har forskningsaktivitet på grunnleggende problemstillinger innen fusjonsenergi, især turbulente
strømninger Denne forskingsaktiviteten har kobling til strømninger i hav, atmosfære og romplasma, og
er følgelig nært knyttet til problemstillinger innen fornybare energi.
Solenergi – solceller og solvarme
Solenergi er den enkelte fornybarenergikilden med størst potensiale og er i de siste årene den raskest
voksende energitypen i Europa. Forsking og utvikling på solenergi er essensiell og IEA regner med at
solenergi vil dekke mer enn 20% av verdens elektrisitetsbehov innen 2050.
Forskning innen solenergi deles opp i to områder: konvertering av sollys direkte til elektrisk strøm via
solceller og konvertering av sollys til varme. Ved UiT er det forskning på sol og solvarme innen
fagområdene faststoffysikk, materialteknologi og energisystemteknologi.
Energilagring, energisystemer og hybridsystemteknologi:
De to fornybarenergikildene med størst potensiale på verdensbasis er solenergi og vindkraft.
Vinddensiteten og virkningsgraden på solceller øker med synkende temperaturer, hvilket gjør vind- og
solkraft meget interessant i kaldt klima. Men for å kunne utnytte disse kildene effektivt må energien
kunne lagres når vi har overproduksjon og tilføre energi når vi har underproduksjon.
UiT er i ferd med å etablere en forskningsaktivitet innen hybridsystemer, energilagring og
energisystemer med spesielt fokus på nordområdetilpasning av slike systemer. UiT vil studere
hybridsystemer der sol- og vindkraft kobles sammen med energilagringskilder og solenergisystemer
tilpasset kaldt klima.
Vindkraft:
Energipotensialet i vindkraft er betydelig og for Finnmark alene utgjør det 120 TWh årlig om en kun
benytter landbaserte områder der middelvinden er over 8 m/s. Dette tilsvarer Norges årlige
vannkraftproduksjon. Selv om landbasert vindkraft er en moden teknologi gir utbygging i
nordområdene store utfordrende. Ising på vindturbiner utgjør for eksempel både en fare for utstyr og
omgivelser og reduserer i tillegg vesentlig produksjonen i vintermånedene. UiT har i dag
forskningsprosjekter relatert til deteksjon av ising på strukturer i tillegg til kontrollsystemer for
avising, noe som også kan utvides til å omfatte vindturbiner. UiT har og en tverrfaglig
forskningsaktivitet basert på en geofysisk forståelse av kalde vindfenomener og statistisk
signalanalyse som er relevant for prediksjon av energiproduksjonen både i planleggings- og driftsfasen
til vindkraftverk i Arktisk klima.
Vannkraft:
Vannkraft er svært viktig for Norge og står for mer enn 95% av vår forsyning av elektrisk energi.
Studenter som kan vannkraft er svært attraktive på jobbmarkedet. Vannkraft er en moden teknologi
men det finnes fremdeles flere FoU spørsmål relatert til vannkraft. Tidevannsenergi er en interessant
kilde for Norge og spesielt Nord-Norge. I tillegg til den nye stillingen i polar meteorologi er det også
ønskelig med en ny stilling i fysisk osceanografi. Sammen vil dette utgjøre et solid
grunnforskningsfundament for en satsning på fornybar energi relatert til hydro og vind.
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Kostnad og finansiering
For å forsterke eksisterende aktivitet og bygge opp ny kompetanse vil effektive virkemidler være faste
og midlertidige forskerstillinger, forskerutdanningsstillinger og professor II-stillinger. Totalt
planlegger det med ca 25 stillinger derav ca 10 stilinger på BFE. (4 Proff/ 5 Proff-II, 5 1. amm, 5
postd, 5 stipendiater, 5 ingeniør/lab)
Professor (Energilagring og systemer, Oseanografi, Vannkraft, Vindenergi, Bioenergi)
Proff II (Energilagring og systemer, Fluiddynamikk og plasmafysikk, Vannkraft, Vindenergi,
Bioenergi)
Postdok (Hybridsystemteknologi, Polar meteorologi, Vann-,Vind- og Bioenergi)
Stipendiatstillinger (Energilagring og systemer, Fusjonsenergi, Fysisk oseanografi, Vindenergi og
Bioenergi)
Kostnad og finansieringsbudsjett (kostnader i mill.):
2017

2018

2019

2020

Antall stillinger/årsverk

5

25

25

25

Utgifter

(mill)

(mill)

(mill)

(mill)

Lønns- og personalkostnader*

7

33

33

33

Utstyr/investeringer

5

5

5

Øvrige driftskostnader

5

5

5

43

43

43

43

43

43

43

43

43

Totalt

Arealkostnader*
SUM brutto utgiftsbudsjett

7

Finansiering
Egenfinansiering - egen enhet
7
Egenfinansiering UiT
Annenfinansiering–Utenfor rammen
7
Sum finansiering

134

134

Universitetsdirektøren ber fakultetet om ytterligere spissing før det eventuelt sendes til departementet.

2.3 Klimaøkologisk observatorium for arktisk tundra (KOAT)
I forbindelse med åpningen av Framsenteret i september 2011 ga Kunnskapsdepartementet (KD) en
bevilgning på 3 mill. til et planleggingsprosjekt for Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk
tundra (KOAT). Professor Rolf Anker Ims ble utpekt som leder av prosjektet. Det ble etablert en
prosjektgruppe bestående av 25 forskere fra fire av Framsenterets institusjoner (UiT, UNIS, Norsk
Polarinstitutt og Norsk Institutt for Naturforskning), samt Meteorologisk institutt i Oslo. UiT har
imidlertid utgjort tyngdepunktet i prosjektet både kompetanse- og ressursmessig, og har bidratt med
mer enn 5 mill. til planleggingsarbeidet.
KOAT-planen formulerer et detaljert opplegg for å gjøre langsiktig, deduktiv klimaeffektforskning på
terrestre arktiske økosystemer i grensesnitt mot samfunnets behov i nordområdene. KOAT vil ta et
langt steg fra dagens overveiende fragmentariske og statiske overvåkningsaktiviteter på økosystemene
i Arktis til å etablere et integrert og dynamisk program. KOAT vil bli en nyskapende og meget synlig
satsning som kan gi et vesentlig bidrag til å nå Norges ambisjoner om å lede an i vitenskapen om
klima, miljø og ressurser i nordområdene (jf. regjeringens nordområdestrategi, “Nye byggesteiner i
Nord”). KOAT skal i første omgang implementeres på lokaliteter i den norske delen av Arktis;
henholdsvis Varangerhalvøya i lav-Arktis og Svalbard i høy-Arktis. På sikt har KOAT ambisjoner om
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utvidelser til lokaliteter i russisk Arktis. Det er etablert gode kontakter mot Russland, Grønland og
Canada.
Vitenskapsplanen er fagfellevurdert av NFR med beste karakter, og panelet konkluderte med at KOAT
burde gis fullstendig, langsiktig finansiering så raskt som mulig. Planen ble oversendt
kunnskapsministeren i januar 2013, men det er ikke kommet svar fra departementet. I 2014 ble
KOAT-miljøet tildelt to store prosjekter over NFRs økosystem-utlysning (koordinator på det ene, det
andre ledet av UiO), noe som anses som en ytterligere styrking av planen. Fra og med 2014 er KOAT
bygget opp trinnvis. I 2015 fikk prosjektet 30 mill. fra NFR og 10 mill. fra Tromsø forskningsstiftelse
til utbygging av infrastruktur. Nedenfor følger et budsjettforslag ut fra bevilgning over statsbudsjettet
fra 2016. Dette inneholder ikke utgifter til infrastruktur på Varangerhalvøya som vil søkes dekket fra
andre kilder. Videre planlegges KOAT å stå sentralt i flere store søknadsinitiativer i 2016.
2017

2018

2019

2020

25

25

25

25

20 209

20 917

21 691

22 559

Utstyr/investeringer

9 000

2 561

2 656

2 762

Øvrige driftskostnader

5 271

5 430

5 631

5 856

Arealkostnader

1 300

1 350

1 400

1 450

35 780

30 258

31 378

32 627

1 235
0

1 272
0

1 319
0

1 372
0

2 974

3 063

3 176

3 303

Annen finansiering – SAK/dep.

31 571

25 923

26 883

27 952

Sum finansiering

35 780

30 258

31 378

32 627

Antall stillinger/årsverk

Totalt

Utgifter
Lønns- og personalkostnader

SUM brutto utgiftsbudsjett
Finansiering
Egenfinansiering - egen enhet
Egenfinansiering UiT
Annen finansiering – NP, NINA,
UNIS

130 043

130 043

Universitetsdirektøren ber fakultetet om ytterligere presisering av tiltak og kostnadsramme som det
søkes om finansiering til, før det eventuelt sendes til departementet.

2.4 Nasjonalt kompetansesenter for snøskred
Beskrivelse av tiltaket:
Høsten 2013 ble det etablert en prosjektgruppe ved UIT der også sentrale aktører innen arbeidet med
skredsikkerhet som NVE, Nortind, nasjonal varslingstjeneste og nord-norske opplæringsinstitusjoner
innen naturbasert reiseliv er representert. Våren 2015 ble prosjektleder for utviklingsarbeidet der NVE
er en partner, tilsatt og etablert. Prosjektlederen skal styrke og videreutvikle en faglig profil på tvers av
fagmiljøer og mot eksterne miljø både nasjonalt og internasjonalt. Satsingen har en
forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø der menneskelige
faktorer knyttet til snøskredproblematikk inngår, og en formidlingsdimensjon der målet er å bidra
bredt som en samlende aktør i skredforebyggende arbeid.
Forventet effekt og begrunnelse:
Målet med prosjektet er å gi tilstrekkelig kraft i satsingen på å bygge opp et nasjonalt ledende og
internasjonalt betydelig tverrfaglig miljø innen sikker ferdsel i natur med spesielt fokus på snøskred.
Særlig vil det jobbes med å utvikle mer kunnskap om den menneskelige faktor som medvirkende i
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snøskred. Ved å bygge opp et kompetansesenter som kan ta en nasjonal og internasjonal rolle i
skredforebyggende arbeid, vil UIT kunne påta seg et svært viktig ansvar for forskning og
kunnskapsformidling innen temaet.
Videre forskning bør ha som ambisjon å heve kunnskap og forståelse om menneskelige faktorer som
forhindrer feil og farlige beslutninger. Forskningen på dette temaet må skje i nær relasjon til det
erfaringsbaserte der målet er å spille en klar samfunnsmessig rolle gjennom å finne ny kunnskap og
formidle dette til brukere av natur. Slik vil skredsenteret kunne være med på å bidra til sikrere atferd
og organisering av ferdsel i skredutsatt terreng, både for naturbasert reiseliv og andre brukere av
naturen.
Tiltaket skal bidra til å utvikle miljøvennlig, naturbasert reiseliv som vil være en viktig del av et
innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Naturbasert reiseliv er i dag en viktig næring i store deler
av landet, og utvikling av kompetanse på trygg ferdsel i naturen, vil også støtte opp om strategiene
knyttet til en miljøtilpasset samfunnsutvikling.
Tiltaket har en tydelig relevans innen flere av satsingsområdene ved UIT. Tilknytning til Energi,
klima, samfunn og miljø, vil tiltaket kunne bidra til samfunnsmessige omstillinger som følge av klimaog miljøendringer. Knyttet til Helse, velferd og livskvalitet støtter tiltaket opp mot oppvekst, dannelse
og læring og ferdsel i natur som helsefremmende aktivitet. Tiltaket vil også ha relevans knyttet til
Bærekraftig bruk av ressurser ved å utvikle kunnskap knyttet til ferdsel og betingelser i natur og
utvikling av et bærekraftig naturbasert reiseliv.
UiT ber om finansiering av tiltaket med 5,2 mill kr år fra 2017.

3. Infrastruktur
UiT har vedtatt en opprustings- og investeringsplan for bygningsmessig infrastruktur for perioden
2013 -2016 og med økonomiske virkninger for etterfølgende 15 år for institusjonen. Planen har en
økonomisk ramme på 368 mill kroner og finansieres over institusjonens eget budsjett. Intensjonene
bak investeringsplanen er å skaffe til veie nytt areal for de undervisnings- og forskningsmiljø som har
hatt sterkest vekst og som i dag lite tilfredsstillende lokaliteter både arealmessig og mht øvrig
infrastruktur for utdanning og forskning.

3.1 Nytt bygg for Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) har behov for nybygg, og det er et mål for universitetet
at også TMU lokaliseres på campus i Breivika. Store deler av samlingene kan karakteriseres som av
enestående nasjonal og regional betydning. Verksteder og konserveringslaboratorium er i leide lokaler.
En del av objektene i samlingene er lagret i uegnede lagerlokaler. Det er behov for større arealer til
samlingene da det er vanskelig å skape fullgode bevaringsforhold i dagens bygg samtidig med at
samlingene skal være tilgjengelige for forskere.
Behov for sikring av samlingene ved universitetsmuseene er omtalt i stortingsproposisjonen ”Tingenes
tale”. Kunnskapsdepartementet har på grunnlag av dette bedt universitetet fremme forslag til
romprogram for et magasinbygg i Breivika. Magasinbygget vil være første byggetrinn for et samlet
museum i Breivika, og forslag til romprogram/rammeprogram og oversiktsplaner for
universitetsmuseet som del av campus i Breivika, ble oversendt sommer 2009. Tromsø Museum har
forvaltningsansvar for en total samling på ca. 1 500 000 gjenstander/objekter fordelt på
kulturvitenskapelige og naturvitenskapelige samlinger. Dagens situasjon og forventet vekst er i samme
størrelsesorden som opplyst i planer for nybygg ved Kulturhistorisk museum ved UiO.
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Det er gjennomført ei konseptutvalgsutredning for å finne ei framtidig løsning for magasin og
utstillingslokale for Tromsø museum – Universitetsmuseet ved UiT. Institusjonen avventer videre
framdrift.

3.2 Nybygg for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk; kurantprosjekt
Lærerutdanningen ved UiT holder fortsatt til i lokaler som leies av Statsbygg på høgskolens tidligere
campus. Nye lokaler i Breivika realiseres som kurantprosjekt som finansieres med flytting av dagens
husleieutgifter.
Det ble i september 2010 oversendt forslag til ramme- og romprogram for prosjektet. Det har vært
omfattende brukermedvirkning i utarbeidelsen av dette. Kunnskapsdepartementet har i forbindelse
med etatsstyringsmøtet i 2011 lagt til grunn at de vil be Statsbygg igangsette prosjekteringen av
bygget. I statsbudsjettet for 2016 har prosjektet kommet på listen over kurantprosjekt som er under
programmering eller prosjektering og står oppført med 11 800 kvm, men det er ikke fastsatt tidspunkt
for oppstart.
UiT ber om prioritering av oppstart på prosjektet, i tillegg til en vurdering av husleiekostnadene som
vil øke sammenlignet med dagens eldre lærerutdanningslokaler.

4. Fusjonsrelaterte innspill
UiT er i fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik med tanke på fusjon fra 1.1.2016.
Fusjon er ressurskrevende, både i forhold til økonomi, arbeidsinnsats og infrastruktur. Det vil
utarbeides et nærmere forslag med søknad om midler før saken sendes til departementet innen 1.11.
I tillegg viser vi til eget brev til departementet fra Høgskolen i Narvik (HIN) med innspill til satsinger
utenfor rammen 2017. UiT ønsker å støtte opp HINs forslag om «Utdanningstakt prosessingeniører»,
herunder studieplasser og prosesslaboratorium, i tillegg til «Vindtunell, instrumentering». Dette er
tiltak som vil støtte opp under fusjonen hvor intensjoner om styrking av teknologimiljøene står
sentralt.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/4876/EMP026
Dato: 19.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
53/15

Forslag til prosess for justering av UITs budsjettfordelingsmodell fra 2017budsjettet
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsdirektøren gis følgende mandat til arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell:
Universitetsdirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til justering av
UiTs budsjettfordelingsmodell i tråd med de målsettinger som er beskrevet i dette
saksdokumentet. Justert modell forutsettes å tre i kraft fra 2017-budsjettet.
Arbeidet skal inkludere en bred prosess med diskusjoner og høringer og forankring mot styre,
fakulteter og øvrige enheter i institusjonen.
Sak om ny budsjettfordelingsmodell legges frem og vedtas av universitetsstyret høsten 2016.
2. Innspill og momenter som kom frem under behandlingen i møtet, tas med i det videre arbeidet
med ny budsjettfordelingsmodell.

Begrunnelse:
Det har vært arbeidet med utforming av nytt finansieringssystem for UH-sektoren og en
ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte sitt forslag til nytt system i rapport
av 7.januar 2014. Det har vært gjennomført en høring på forslaget, i tillegg til seminarer og møter
mellom departementet og institusjonene på ekspertutvalgets forslag.
UiT svarte på høring ved brev av 14.1.2015 til departementet, og høringssvaret kan leses i
Ephorte på følgende referanse:
https://ephorte.uit.no/ephorte/API/GETDOC/Default.aspx?VE_DOKID_DB=485545&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=A&V
E_DOKFORMAT_LF=RA-PDF&VE_STATUS_XX=F&WORKFOLDER=&EPHORTEDB=EPHORTE

I tråd med St.melding nr 18 (2014-2015) var Kunnskapsdepartementets opprinnelige plan at
endringene i finansieringssystemet skulle innføres fra og med 2016-budsjettet og legges frem i
forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2016, det vil si 7.oktober 2015. Etter gjennomgang av
innkomne høringssvar fra sektoren, ønsket departementet en nærmere gjennomgang av forslag til
behandling av basiskomponenten i finansieringssystemet.
I Statsbudsjettet for 2016 kom det derfor ikke noe nytt system for 2016-budsjettet. Det var kun
noen justeringer i eksisterende system, slik at nytt finansieringssystem ikke innføres før i 2017budsjettet. De endringene som ble gjort i 2016-budsjettet var mellom indikatorer i RBO
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(resultatbasert omfordeling av resultatmidler forskning) og slik at EU-midler gir økt vekt og økt
budsjett-uttelling.
Prinsipper i sentralt fordelingssystem bør i stor grad ligge til grunn og videreføres i UITs
fordelingsmodell, og det er av betydning at departementets system er besluttet og bekjentgjort før
detaljene i UITs modell besluttes.
Hensikten med dette notatet er:
- Å gi et mandat for arbeidet med ny modell, inklusiv en tidsplan for dette arbeidet
- Å få innspill til prinsipper, innhold og føringer for arbeidet med ny modell
Følgende dokumenter og materiale legges til grunn for arbeidet med ny fordelingsmodell ved
UiT:
- Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet – rapport fra
ekspertutvalget av 7.januar 2015, jf sak 2015/180 i Ephorte
- Stortingsmelding nr 18 (2014-2015), Konsentrasjon for kvalitet
- Statsbudsjettet 2016, St. prp. nr. 1 S (2015-2016), om nytt fordelingssystem (s. 278 – 293)
- Strategi for UIT mot 2020 (Drivkraft i Nord)
- En oversikt over eksisterende budsjettfordelingsmodell ved UIT
Departementets forslag til endringer og mål med nytt finansieringssystem fra 2017:
Departementets mål med endringene i finansieringssystemet, og slik disse fremkommer i St.prp nr
1 S (2015-2016), er å:
– Fremme høy kvalitet i utdanning og forsking i hele landet
– Fremme tydelige faglige og strategiske prioriteringer som gir mangfold i sektoren
– Utvikle fremragende fagmiljø som kan konkurrere i verdenstoppen
– Fremme samarbeid mellom institusjonene og samfunns- og arbeidsliv
– Gjenspeile bredden i samfunnsoppdraget til universiteter og høgskoler
– Gi effektiv ressursutnytting
– Gi tillit og bli oppfattet som rettvist
I nevnte proposisjon presenteres en oversikt over hvordan finansieringssystemet vil se ut fra 2017;
Basis videreføres.
Utdanningsinsentivene:
- Studiepoeng og utveksling videreføres som indikatorer likt dagens system
- Antall studiepoeng og antall utvekslingsstudenter videreføres som indikatorer. Dagens
seks kategorier (A–F) for uttelling i avlagte studiepoeng videreføres
- Ny indikator for ferdigutdannede kandidater innføres. Kandidatene blir fordelt på seks
kategorier (A–F), tilsvarende som for studiepoeng. Tallet på ferdige kandidater med
følgende utdanning legges til grunn: bachelorgrad, mastergrad, høgskolekandidater,
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og enkelte videreutdanninger i helsefag som fører
til en ny yrkeskvalifikasjon.
Indikatoren får åpen budsjettramme.
- Doktorgradskandidater blir videreført og får åpen ramme.
RBO:
- EU-indikatoren blir utvidet med økt innhold som gir budsjettmessig uttelling. Alle midler
fra EU blir del av indikatoren, og EU-indikatoren vil fremdeles ha lukket budsjettramme
- Publiseringsindikatoren blir videreført men beregningsmetoden blir justert i tråd med
tilråding fra Det nasjonale publiseringsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet.
Indikatoren vil fremdeles ha lukket budsjettramme.
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-

Forskingsrådsindikatoren og inntekter fra regionale forskingsfond blir videreført uten
endringer. Indikatoren vil fremdeles ha lukket budsjettramme
Ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) innføres. Indikatoren får
lukket budsjettramme.

Nytt finansieringssystem vil fra 2017 se slik ut (og sammenlignet med eksisterende system til
venstre):

Finansieringssystemet vil fremdeles ha insentiv med både åpen og lukket budsjettramme.
Insentivstyrkene vil bli videreført på om lag same nivå som i dag. Regjeringa vil komme tilbake
til insentivstyrke og uttelling for hver indikator i statsbudsjettet for 2017.

UITs eksisterende fordelingsmodell:
UITs eksisterende modell er lik dagens finansieringssystem fra departementet og består av:
1. Basiskomponent (ca 60% av samlet bevilgning til fakultetene)
2. Undervisningskomponenten (ca 20% av samlet bevilgning til fakultetene);
- Tildeling basert på studiepoengsproduksjon for 2 år tilbake
3. Forskningskomponenten (ca 20% av samlet bevilgning til fakultetene)
- Strategiske forskningsmidler
Midler til stipendiatstillinger
Vitenskapelig utstyr
Strategiske tildelinger (3,5 av samlet tildeling)
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Formidling (ca 5 mill kr basert på uttelling over RBO)
- Resultatbasert omfordeling (RBO), basert på resultater 2 år tilbake
Publiseringspoeng (0,3)
Doktorgradskandidater (0,3)
EU-midler (0,18)
NFR-midler (0,22)
Tidsplan og organisering av arbeidet:
I arbeidet med ny fordelingsmodell legges det opp til en bred prosess med forankring mot
fakulteter, enheter og universitetsstyret. Innspill og momenter fra møter, diskusjoner og høringer,
samles og følger med inn i arbeidet med sak som skal legges frem for universitetsstyret til endelig
behandling høsten 2016, avhengig av departementets prosess for innføring av sentralt
finansieringssystem.
UiTs modell omfatter intern viderefordeling av bevilgning fra institusjonsnivå til fakulteter og
enheter. Intern fordeling ved det enkelte fakulteter og enheter, ivaretas ikke i denne sammenheng.
Forslag til tidsplan:
- Sak til universitetsstyret om føringer, mandat og prosess for arbeidet, 27.10.2015
- Sak til diskusjon i utvidet ledermøte, oktober/november 2015
- Sak til diskusjon i fakultetsdirektørmøte, oktober/november 2015
- Intern behandling ved UIT (behandling i Økonomiforum og interne høringer), desember
2015 - mai 2016
- Sak til styret parallelt med fremdrift i arbeidet og behov for prinsipielle avklaringer
- Sak til utvidet ledermøte før behandling i universitetsstyret, august/september 2016
- Forslag til ny fordelingsmodell legges frem for universitetsstyret i møte september 2016
(?)
DISKUSJON OM PRINSIPPER, FØRINGER OG INNHOLD I NY MODELL
Mål - ny budsjettfordelingsmodell:
 Bidra til måloppnåelse i UiTs strategiske plan
 At fordelingsmodellen blir et verktøy for å sikre stabilitet og forutsigbarhet, samtidig som
den er tilstrekkelig fleksibel ved endringer i mål og prioriteringer
 At forskningsinsentivene bidrar til økt kvalitet og resultatoppnåelse på forskning
 At utdanningsinsentivene bidrar til økt kvalitet i utdanningene og økt gjennomstrømming
av studenter på alle nivåer
 Stimulere til økt samhandling og utvikling med samfunns- og næringsliv i landsdelen
 Høyt nivå på institusjonens infrastruktur
Spørsmål til diskusjon – innspill til endringer/forbedringer i ny modell:
- Forholdet til KDs finansieringssystem; grad av videreføring av hovedtrekk i denne, grad
av kompleksitet?
- Rom og fleksibilitet til styrets prioriteringer – mekanismer?
- Behovet for økonomisk forutsigbarhet for enhetene?
- Ivaretakelse av prioritering til bygg, vitenskapelig utstyr og øvrig infrastruktur? Hvordan
ivareta prioriteringer til nyinvesteringer og kapitalslitasje (vedlikehold av infrastruktur)?
- Prinsipper for finansiering av administrative tjenester og støttefunksjoner?
- Grunnlagsdata for fordeling av resultatmidler?
- Prinsipper/retningslinjer for prioritering av strategiske tildelinger?
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Fastsetting av ny ramme fra 2017 sammenlignet med 2016-ramme
Det bør diskuteres om og ev i hvor stor grad ny modell skal ha omfordelende virkning fra og med
2017, eller om mekanismer i modellen skal bidra til omfordelinger over tid. Det bør derfor
nedfelles noen prinsipper for hvordan overgangen mellom gammel og ny modell skal håndteres.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2014/2209/SHO010
Dato: 14.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
54/15

Tildeling av midler fra styrets strategiske satsinger 2015

Innstilling til vedtak:
1.
Universitetsstyret bevilger 1,9 mill kroner av styrets strategiske midler for å sikre
den nye basisutstillingen TellUs ved Tromsø Museum Universitetsmuseet.
Begrunnelse:
TellUs – Tromsø Museum Universitetsmuseet
Det utvikles for tiden en ny basisutstilling, den geologiske utstillingen TellUs.
Utstillingen behandler sentrale geologiske og biologiske prosesser som har gjort
intelligent liv og en teknologisk preget sivilisasjon mulig. Gjennom utstillingen skapes
det kunnskap om jordens prosesser, ressurser og liv i en konstant forandring. Målet med
utstillingen er å presentere ekte objekter i kombinasjon med en rekke digitale løsninger,
blant annet gjennom en digital visningsvegg – Tromsø Large Display Wall.
Utstillingen er et tverrfaglig samarbeid hvor flere miljøer ved universitetet er involvert.
Arbeidet med utstillingen er godt i gang, men det gjenstår fortsatt mye bygningsmessig
arbeid for å få utstillingsrommet ferdigstilt. Dette er budsjettert til 3,978 mill. I tillegg til å
få rommet klart gjenstår arbeid og investeringer på selve utstillingen. Dette er stipulert til
2,5 mill.
Per dato er gjenstående beløp på styrets strategiske midler 2,821 mill kroner.
Universitetsstyret har tidligere i år bevilget 1 mill fra de strategiske midlene til prosjektet.
Universitetsdirektøren anbefaler at TMU tildeles 1,9 mill fra styrets strategiske midler til
arbeid og investeringer på selve utstillingen.
Det er spilt inn et behov for støtte på 880 000 kroner til forskningskommunikasjon med
levende bilder. Søknaden er ikke ferdigstilt, det vil fremmes en sak på dette til neste
styremøte.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

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

Side70

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Sissel Holmgren

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

Side71

2

Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/4084/SAN002
Dato: 19.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
55/15

Etablering av fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å sende inn søknad til NOKUT om akkreditering av fellesgrad
på ph.d.-nivå i maritime operasjoner.
2. Universitetsstyret forutsetter at UiTs andel av fellesgraden finansieres innenfor rammen
av NT-faks budsjett.

Begrunnelse:
Regjeringen bevilget midler til MARKOM20201-prosjektet i 2011. De overordnede målene for
prosjektet er å løfte den maritime utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå og levere
utdanning i verdensklasse. Prosjektet er initiert av de fire tyngste nasjonale fagmiljøene innen
maritim profesjonsutdanning – Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskolen i Ålesund (HiÅ),
Høgskolen i Buskerud/Vestfold (HBV) og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
(UiT). I regjeringens nye maritime strategi, Maritime muligheter – blå vekst for grønn framtid,
lansert i mai 2015, er MARKOM-prosjektet videreført ved å satse på å utvikle maritim utdanning
og forskning. Kunnskapsdepartementet har tildelt de fire samarbeidende institusjonene til sammen
fire stipendiatstillinger i maritime fag, med virkning fra høsten 2015. Det totale antallet
stipendiatstillinger forventes å øke til 20 innen 2020. MARKOM2020-prosjektet finansierer én
professor II-stilling ved hver institusjon, og i tillegg settes det av midler til en
sekretariatsfunksjon. Prosjektets årlige budsjettramme er på 18 millioner kroner.
Det er foreløpig ingen nasjonal forskerutdanning som er faglig tilrettelagt for kandidater med
operativ maritim utdanning og yrkeserfaring. Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennom
MARKOM2020 bedt de samarbeidende institusjonene om å etablere to maritime
mastergradsutdanninger og en maritim ph.d.-utdanning, og etableringen av fellesgraden i
maritime operasjoner vil være svar på KDs anmodning.
En arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner fra de fire institusjonene har utformet
grunnlagsdokumentasjonen for fellesgraden. Gruppen har vært ledet av UiT. Fellesgraden er ved
UiT faglig forankret i Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) ved Fakultet for
naturvitenskap og teknologi (NT-fak). Studiet skal være tilrettelagt for å rekruttere kandidater

1

Nasjonalt samarbeidsprosjekt innen høyere maritim offisersutdanning
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som har en operativ maritim utdannings- og yrkesbakgrunn, eller andre fagutdanninger som er
relevante for maritime operasjoner.
NOKUT definerer en fellesgrad som et samarbeid der flere utdanningsinstitusjoner går sammen
om å utvikle én helhetlig studieplan, som gjennomføres og eies i fellesskap av
partnerinstitusjonene. Partnerne har et felles ansvar for gjennomføring av studiet, og studiet fører
til en fellesgrad, i dette tilfelle på ph.d.-nivå. Som universitet har UiT rett til å opprette nye ph.d.programmer etter eget ønske, jf. Universitets- og høgskoleloven §3-3. Høyskoler må søke om
NOKUT-akkreditering av ph.d.-programmer de ønsker opprettet. Av de tre høgskolene er det bare
HBV som har NOKUT-akkrediterte ph.d.-program. Forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning forutsetter at de fire institusjonene
samlet sett oppfyller kriterier for akkreditering fastsatt av NOKUT. De fire institusjonene vil
samlet søke NOKUT om akkreditering av en fellesgrad i maritime operasjoner. Søknadsfristen er
1. november, så det er svært kort tid til søknaden må innsendes. Samtlige samarbeidsinstitusjoner
må fatte vedtak om å søke akkreditering, og saken styrebehandles ved den siste av de
samarbeidende institusjonene 30. oktober.
Sak om opprettelse av fellesgrad i maritime operasjoner har vært behandlet i
Forskerutdanningsutvalget og i fakultetsstyret ved NT-fak. Fakultetsstyret har godkjent
studieplanen for fellesgraden, og anbefaler at ph.d.-studiet opprettes ved UiT. Fakultetsstyret
tilbyr at sekretariatsfunksjonen legges til Tromsø. Saksframlegget til fakultetsstyret ved NT-fak
og oversendelsesbrev fra NT-fak er vedlagt denne saken (Vedlegg 1 og 2).
Studiets innhold og oppbygging
Alle ph.d.-programmer ved UiT skal tilfredsstille kravene i UiTs forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.), og det gjelder også for en eventuell ny fellesgrad på ph.d-nivå. Hvert ph.d.program har egne utfyllende bestemmelser, og det vil også bli etablert for den nye fellesgraden.
Den faglige profilen til ph.d.-studiet er tverrfaglig, med hovedvekt på en anvendt operativ
tilnærming til maritime operasjoner. Studiet har som visjon å skape en internasjonalt anerkjent
forskerutdanning, blant annet ved å styrke den tverrfaglige nasjonale kompetansen gjennom
samarbeid mellom de fire institusjonene med profesjonsutdanning i maritime fag.
Ph.d.-studiet består av til sammen 180 studiepoeng, hvorav 30 poeng utgjør opplæringsdelen og
150 poeng utgjøres av avhandlingen. I fellesgraden planlegges det at opplæringsdelen skal settes
sammen av en 15 studiepoengs obligatorisk del og en 15 studiepoengs selvvalgt del.
Kjerneområdene har to obligatoriske og åtte valgfrie emner med utgangspunkt i studiets
overordnede profil. Dette viderefører de sentrale temaene i de maritimt relaterte bachelor- og
masterutdanningene ved de fire institusjonene. Planen er at hver institusjon skal tilby
enkeltemner, som ph.d.-studentene ved alle de fire institusjonene kan delta på. Forskningsdelen
skal gjennomføres ved den institusjonen som har arbeidsgiveransvaret for ph.d.-studenten, og
hvor hovedveileder normalt har hovedstillingen sin. Det vil bli nødvendig å opprette nye emner
ved UiT på 8000-nivå (ph.d.-nivå), men dette vil bli gjort i etterkant av en eventuell godkjenning
fra NOKUT. Arbeidsgruppen har utformet en detaljert studieplan for fellesgraden, og denne
finnes som vedlegg 3.
Finansiering
Som nevnt har KD allerede tildelt fire stipendiatstillinger til MARKOM2020-prosjektet. Det
forventes at til sammen 20 stipendiatstillinger vil blir tildelt prosjektet i en oppbyggingsfase fram
til 2020, likt fordelt mellom institusjonene. Fire professor II-stillinger og midler til et sekretariat

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

Side73

2

finansieres også av MARKOM2020-prosjektet. Stipendiatstillinger finansiert gjennom andre
relevante rekrutteringsstillinger og eksternt finansierte prosjekter vil også kunne inngå i den
nasjonale fellesgraden. Øvrige faglige ressurser ved IIS vil dekkes innenfor instituttets
eksisterende budsjettramme ved at foreleserne på ph.d.-emnene tilknyttet fellesgraden samkjøres
med interne emner på IIS, og ved at veiledning av stipendiater tas av undervisningstiden.
Samarbeidsprosjektets ledelse vil i november 2015 fremme sak til styringsgruppen for
MARKOM-prosjektet om å få tildelt 3 millioner kroner årlig i en oppbyggingsfase av
forskerutdanningen fram til 2020. Midlene skal gå til å finansiere administrasjonen av
fellesgraden. I tillegg skal midlene dekke direktekostnader i forbindelse med kursdelen i
opplæringsdelen for ph.d.-studentene og forelesere/veiledere, driftskostnader til programstyret for
ph.d.-styret, finansiering av de fire professor II-stillingene, samt andre tiltak som styrker
kvaliteten til programmet.
Grunnleggende forutsetninger for NOKUT-akkreditering av et nytt studium
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning §3-1
tredje ledd sier at:
Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8
årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og
undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne
dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15
doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart.
Hver for seg oppfyller ikke institusjonene kravene i forskriften, men i en fellesgrad er det helheten
som vurderes. Samlet har institusjonene et bredt sammensatt fagmiljø med professor- og
førstestillingskompetanse tilknyttet ph.d.-studiet i maritime operasjoner. Fagressursene som
samlet allokeres til driften av ph.d.-studiet utgjør 8,6 årsverk, hvorav 4,4 årsverk
professorkompetanse og 4,2 årsverk førsteamanuensiskompetanse. Av dette bidrar UiT med 2,4
professorårsverk og 0,7 årsverk førsteamanuensis.
Både UiT og HBV har egen forskrift for ph.d.-studiet, og i de tilfeller der forskriftene har ulike
formuleringer har arbeidsgruppen forholdt seg til den strengeste tolkningen ved utformingen av
utfyllende regler for fellesgraden. Det skal også foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og
kvalitetssikring av studiet som helhet, og institusjonene må vise hvordan de kvalitetssikrer
fellesgraden som helhet. UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten omfatter også ph.d.studiet, så det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dette og inkludere kvalitetssikringen av
fellesgraden på samme måte som de øvrige ph.d.-programmene ved UiT.
Fagmiljøene skal aktivt bidra til å initiere og realisere eksternt finansierte prosjekter til
forskerutdanningen, som skal finansiere rekrutteringsstillinger ut over stillingene som tildeles via
Statsbudsjettet. Eksterne midler skal også dekke driften av studiet etter oppbyggingsfasen, og
dermed ikke belaste institusjonenes budsjetter ut over allokeringen av stillingsandeler for
eksisterende vitenskapelige stillinger. IIS planlegger å bidra med sine stipendiater inn i
fellesgraden, uavhengig av finansieringskilde, så fremt fagfeltene overlapper. De samarbeidende
institusjonene vil gjøre tilsvarende grep, slik at til sammen vil kravet oppfylles om å opprettholde
et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.
Konsekvenser av pågående fusjonsprosesser i UH-sektoren
Alle de samarbeidende institusjonene er del av pågående fusjonsprosesser i sektoren. HBV skal
fusjonere med Høgskolen i Telemark; HSHs situasjon er ikke endelig avklart, mens HiÅ blir en
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del av NTNU. Fagmiljøene tilknyttet den maritime profesjonen endrer seg ikke vesentlig etter
fusjonene. Det er svært viktig at det samlede fagmiljøet ved institusjonene tilfredsstiller NOKUTs
krav til å være ansvarlig for forskerutdanningen i maritime operasjoner. IIS hevder at fagmiljøene
ved alle samarbeidende institusjoner stiller seg bak NOKUT-søknaden uavhengig av kommende
institusjonstilhørighet. Det er likevel noen betenkeligheter, siden organiseringen av de nye
institusjonene ikke er klar enda, og det er ikke kjent hvordan ledelsen ved disse stiller seg til
søknaden om akkreditering av studiet.
Universitetsdirektørens vurderinger
Ved UiT er det nå seks ph.d.-programmer, fordelt på fem av de syv fakultetene. En ny fellesgrad
på ph.d.-nivå i maritime operasjoner vil være en tilvekst til de eksisterende programmene, og vil
organisatorisk bli et program på NT-fak. Ved fakultetet er det allerede et godt faglig og
administrativt apparat som forvalter ph.d.-programmet i realfag på en god måte. I tillegg har
fakultetet erfaring fra drift av både lokale og nasjonale forskerskoler samt store eksterne
forskningsprosjekter. Universitetsdirektøren stoler derfor på at et nytt ph.d.-program vil bli godt
ivaretatt både faglig og administrativt, og forutsetter at de samarbeidende institusjonene ivaretar
forvaltningen på samme vis. Universitetsdirektøren mener at sekretariatet for fellesgraden bør
legges til UiT, slik NT-faks fakultetsstyre tilbyr.
Saksbehandlingstiden hos NOKUT for søknader om akkreditering av nye ph.d.-programmer er
relativt lang, og det kan ikke forventes et svar på søknaden før tidlig høsten 2016. Et
kompliserende element er at man i søknadsprosessen må ta hensyn til både regelverket for å søke
om akkreditering av en fellesgrad samt regelverket som gjelder for akkreditering av
studieprogrammer på ph.d.-nivå. NOKUT har en rekke punkter som må være på plass for at en
søknad om akkreditering skal bli vurdert. Søknader om akkreditering av ph.d.-programmer
granskes svært nøye og detaljert av en sakkyndig komite, og det er ikke uvanlig at søknadene
avvises første gang.
MARKOM2020-prosjektet er initiert av regjeringen, og i regjeringens forslag til Statsbudsjett for
2016 bekreftes satsingen ved at det foreslås tildelt 12 stipendiatstillinger øremerket maritime fag
til de fire samarbeidende institusjonene. Bevilgningen til MARKOM-prosjektet foreslås økt fra
ca. 18 millioner kroner i 2015 til 38,5 millioner kroner. Det synes derfor som at en ny fellesgrad
vil være sikret finansiering de nærmeste årene. Universitetsdirektøren forutsetter imidlertid at
UiTs andel av utgiftene til fellesgraden ikke medfører utgifter ut over NT-faks budsjett de
kommende årene.
Søknadsfristen til NOKUT er 1. november, og den fullstendige søknaden vil ikke være ferdig før
rett før fristen. Universitetsdirektøren forutsetter at det nye landskapet av institusjoner i UHsektoren ikke får betydning for framdriften i etableringen av fellesgraden, ved at de nåværende
institusjonene viderefører forpliktelsene som ligger i samarbeidet om fellesgraden inn i de
fusjonerte institusjonene.
Universitetsdirektøren anbefaler at UiT støtter søknaden om
akkreditering av en ny fellesgrad på ph.d.-nivå. Universitetsstyret vil bli forelagt sak om å
opprette et nytt ph.d.-program i maritime operasjoner etter at NOKUTs godkjenning foreligger.
Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Pål Vegar Storeheier
forskningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Sølvi Brendeford Anderssen
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Vedlegg: 1 Saksframlegg til NT-faks fakultetsstyret
2 Oversendelsesbrev fra NT-fak
3 Studieplan for fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner
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Fakultet for naturvitenskap og
teknologi
Arkivref: 2015/4084/ARA000
Dato: 08.09.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Møtedato:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og 17.09.2015
teknologi

Sak:

Etablering av nasjonal ph.d.-utdanning i maritime operasjoner fellesgrad, behandling i Fakultetsstyret
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet godkjenner studieplanen for ph.d.-studium i
maritime operasjoner knyttet til mulig fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske
universitet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og
Høgskolen i Ålesund.
2. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet anbefaler opprettelsen av ph.d.-studium i maritime
operasjoner, knyttet til mulig fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske universitet,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i
Ålesund.
3. Fakultetsstyret ved NT-fak støtter de kommentarer og vurderinger som er gitt i
saksfremlegget og vedtaket i Forskerutdanningsutvalget av 07.09.2015, og ber om at
oppfølgingspunktene som er nevnt i saksfremlegget følges opp av arbeidsgruppen for
ph.d.-studiet i maritime operasjoner, IIS og fakultetsadministrasjonen.

Saksutredning
MARKOM2020 er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet (UiT),
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og
Høgskolen i Ålesund (HiÅ). Prosjektet ble etablert av regjeringen i 2011 med det formål å
arbeide for å løfte norsk maritim utdanning til høyere nivå og bidra til at Norge er blant de
internasjonalt ledende innen maritim profesjonsutdanning.
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I regjeringens nye maritime strategi, Maritime muligheter – blå vekst for grønn framtid,
som ble lansert i mai 2015, er MARKOM-prosjektet videreført ved å satse på å utvikle
maritim utdanning og forskning.
MARKOM-prosjektet har som hovedmålsetning å etablere en forskerutdanning innen feltet
maritime operasjoner, realisert som fellesgrad mellom de samarbeidende UHinstitusjonene. Høsten 2014 ble en arbeidsgruppe oppnevnt for å gjøre det nødvendige
faglige grunnlagsarbeidet for å kunne søke NOKUT om etablering av en fellesgrad.
Arbeidsgruppens medlemmer:
 Egil Pedersen, professor, UiT Norges arktiske universitet. (Leder)


Rita I. Sørensen, dr.scient., forskningsrådgiver, UiT Norges arktiske universitet.



Runar Ostnes, førsteamanuensis, Høgskolen i Ålesund.



Helle A. Oltedal, førsteamanuensis, Høgskolen Stord/Haugesund.



Kjell Ivar Øvergård, professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Det nasjonale ph.d.-studiet i maritime operasjoner skal bidra til å oppfylle regjeringens
maritime strategi ved å utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning,
formidlingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et
operasjonelt maritimt fokus. Studiet skal være tilrettelagt for å rekruttere kandidater som
har en operativ maritim utdannings- og yrkesbakgrunn, eller andre fagutdanninger som er
relevante for maritime operasjoner.
Søknad om etablering av nasjonalt ph.d.-studium i maritime operasjoner som fellesgrad vil
bli forelagt NOKUT innen søknadsfristen 01. november, under forutsetning av godkjenning
ved hver av de samarbeidende institusjoner. Nasjonal ph.d.-utdanning i maritime
operasjoner søkes etablert med virkning fra høsten 2016.
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet arbeider parallelt med utvikling av en
studieretning i ingeniørvitenskap og sikkerhet, underlagt ph.d.-programmet ved NTfakultetet. Doktorgradsemnene ved IIS, som skal være en del av det nasjonale ph.d.-studiet
i maritime operasjoner, vil inngå i instituttets portefølje av ph.d. emner i den nye
studieretningen, under fakultetets ph.d.-program.
Nasjonalt ph.d.-studium i maritime operasjoner vil tilfredsstille kravene i UiTs ph.d.forskrift. Egne utfyllende bestemmelser for studiet vil bli utviklet vedrørende krav om blant
annet opptak, opplæringsdel og veiledning.
Utviklingstrekk- og kompetansebehov innen maritime operasjoner
Det er svært få norske skipsoffiserer som har tatt en relevant akademisk utdanning ph.d.nivå. Ved NTNU eksisterte det en mastergradsutdanning i nautikk som ble etablert i 1979.
Opptakskravene i realfag begrenset imidlertid sterkt det nasjonale rekrutteringsgrunnlaget
til dette studiet, og det ble lagt ned i 2012. I 1997 ble den første norske doktorgraden avlagt
av en nautiker ved NTH, og siden har fire andre nautikere disputert for graden ph.d. innen
fagfeltene hydrologi, marin kybernetikk, human factors og maritim logistikk.
Den operasjonelle kompleksiteten i maritim næring har i nyere tid tiltatt, først og fremst
som et resultat av petroleumsaktiviteten. Kompetansebehovet har dertil blitt bredere og mer
tverrfaglig, samtidig som det er økende behov for å styrke koblingen mellom maritim
næring og akademia, som tradisjonelt har vært svak i Norge, sammenlignet med andre store
sjøfartsnasjoner som Japan og Tyskland.
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I dag eksisterer det studietilbud på bachelornivå innen nautikk ved HBV, HSH og HiÅ, i
tillegg til ingeniørutdanningen innen nautikk ved UiT. Disse institusjonene har også
studietilbud på masternivå innen maritime fag med fokus på maritimt management (HBV),
maritime operasjoner (HiÅ) og teknologi og sikkerhet med spesialisering i nautikk (UiT).
I tillegg har HSH et masterstudium i brannsikkerhet som har maritim relevans. Disse
institusjonene gir en samlet kompetanse som bredt favner maritime fag relatert til samspill
mellom mennesker, teknologi og organisasjon (MTO), og vil tilby et robust fagmiljø og et
nasjonalt rekrutteringsgrunnlag til ph.d.-utdanningen i maritime operasjoner.
Studiets innhold og oppbygning
Ph.d.-studiet består av en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsdel (150
studiepoeng). Opplæringsdelen er sammensatt av en obligatorisk (15 studiepoeng) og en
selvvalgt del (15 studiepoeng). Opplæringsdelens kjerneområder har to obligatoriske og
åtte valgfrie emner med utgangspunkt i studiets overordnede profil. Kjerneområdene
ivaretar videreføring av sentrale temaer i de maritimt relaterte bachelor- og
masterutdanningene ved de fire institusjonene.
Tabell 1 – Obligatoriske emner.
Emnekode
BIO-8603

Emne

Studiepoeng

Studiested

5

UiT

5

UiT

Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I

5

NMBU

Maritime HTO (Human-Technology-Organization)

10

Alle

Philosophy of science and ethics
eller

HEL-8010

Research Ethics and Theory of Science
eller

PHI-401

Faget Maritime HTO (10 studiepoeng) er et fellesfag som dekker de sentrale områdene innen
maritime operasjoner, (HTO), og holdes av de fire institusjonene i fellesskap – med UiT som
ansvarlig institusjon. Samlinger vil gjennomføres på alle institusjonene.
Tabell 2 – Valgfrie emner.
Emnekode

Emne
Maritime Measurement Science
Maritime Fire Safety and Evacuation
Maritime Organizational Safety Management
Advanced Maritime Operations
Maritime Logistics and Port Operation Management
Task Analysis in Maritime Socio-Technical Systems
Decision Making and Performance Assessment
Maritime Systems Design and Methods

Studiepoeng

Studiested

5
5
5
5
5
5
5
10

UiT
HSH
HSH
UiT
HBV
HBV
HBV
HiÅ

Den selvvalgte opplæringsdelen kan tas innenfor studiets valgfrie emner og skal
gjennomføres ved den institusjonen som har ansvaret for emnet. De valgfrie emnene er
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samlingsbaserte. Spesialpensum (ledet selvstudium) kan inngå i opplæringsdelen.
Kandidater kan ta deler av den valgfrie delen ved andre institusjoner (ph.d.-program) under
forutsetning av at emnene har relevans for forskningsdelen.
Forskningsdelen gjennomføres ved den institusjonen som har arbeidsgiveransvaret for
kandidaten og hvor hovedveileder normalt skal ha sin hovedstilling.
Finansiering
Kunnskapsdepartementet har tildelt UH-institusjonene i MARKOM-samarbeidet til
sammen fire rekrutteringsstipendiatstillinger i maritime fag med virkning fra høsten 2015.
Det foreligger en opptrappingsplan til denne satsingen, slik at det totale antall KDfinansierte stipendiater tilknyttet dette ph.d.-programmet forventes å øke til 20 innen 2020.
Det nasjonale MARKOM-prosjektet har solid økonomi med årlig budsjettramme på ca. 18
MNOK, hvorav 2/3 allokeres til UH-sektoren med maritime profesjonsutdanninger. Det vil
bli allokert ressurser til den nasjonale maritime fellesgraden gjennom MARKOM2020prosjektet, med forbehold om Stortinget årlige bevilgning.
MARKOM2020-prosjektet bidrar fra 2015 med finansiering av fire professor II-stillinger,
én til hver institusjon. Det legges også opp til at MARKOM2020 skal finansiere en
sekretariatsfunksjon for fellesgraden i en oppbyggingsfase av forskerutdanningen gjennom
fullfinansiering av en faglig-administrativ stilling, samt sette av midler til fagsamlinger for
faglærere og stipendiater som deltar i forskerutdanningen.
Stipendiatstillinger finansiert gjennom andre relevante rekrutteringsstillinger og eksternt
finansierte prosjekter vil også kunne inngå i den nasjonale maritime ph.d.-fellesgraden.
Øvrige faglige ressurser fra IIS vil dekkes innenfor instituttets eksisterende budsjettramme
ved at foreleserene av ph.d.-emner tilknyttet dette studiet samkjøres med interne emner på
IIS (master- og ph.d.-nivå) og ved at veiledning av stipendiater tas av undervisningstiden.
Ressurssituasjon og infrastruktur
Følgende faste faglige stillinger ved IIS som vil inngå til undervisning og veiledning:







Egil Pedersen, professor i teknologi tilknyttet operativ virksomhet (80%)
Peter Wide, professor i teknologi og sikkerhet (80%)
Are K. Sydnes, professor i samfunnssikkerhet (80%)
Bjørn M. Batalden, førsteamanuensis i nautikk (50%)
Vegard Nergård, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet (20%)
Dagfinn Husjord, førsteamanuensis i nautikk (etter fullført disputas) (40%)

De samlede institusjonene har en moderne bygningsmasse som inkluderer grupperom,
datamaskiner, kopimaskiner, kantiner, bibliotek og state-of-the-art desktop og
skipsbrosimulator. Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT har – som eneste
UH-institusjon i Norge – en skipssimulator som er montert på en bevegelig plattform med
360° synsfelt. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har en avansert maskinromsimulator fra
Kongsberg.
Tilgang på kontorareal til ph.d.-stipendiatene vil løses gjennom tilgang på felleskontorer i
Teknologibygget, samlokalisert med andre stipendiater på IIS. Studentene vil dra nytte av

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

Side80

4

eksisterende tekniske, administrative og IKT-ressurser ved de fire institusjonene. I tillegg
vil det etableres en sekretariatsfunksjon for fellesgraden i en oppbyggingsfase av
forskerutdanningen over 4 år.
Doktorgradsutvalget som opprettes ved etablering av studiet vil ha ansvaret for driften av
studiet.
Behandling på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet
Etablering av en nasjonal ph.d.-utdanning i maritime operasjoner har bred støtte blant fagmiljøet
samt i ledelsen ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. Instituttleder ved IIS har godkjent
saken på fullmakt.

Behandling i Forskerutdanningsutvalget
Vedtak i denne saken ble fattet den 7. september 2015. Møtet som var berammet til den 4.
september 2015 startet behandlingen, men besluttet å fortsette saken 7. september for å få bedre
tid til behandling av saken. Saken ble beklageligvis sendt til FU-medlemmene svært kort tid før
møtet fordi fak.adm. fikk saken oversendt fra arbeidsgruppen kort tid før FU-møtet.
Enstemmig vedtak:. Pkt 1-5 var i opprinnelig forslag til vedtak, mens pkt 6 og 7 kom som
tilleggspunkter under behandlingen i FU.
1. Forskerutdanningsutvalget ved NT-fakultetet anbefaler opprettelsen av ph.d.-studium i
maritime operasjoner, som mulig fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske universitet,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund.
2. Forskerutdanningsutvalget ved NT-fakultetet godkjenner oppretting av de nye emnene



Maritime Measurement Science 5 sp
Advanced Maritime Operations 5 sp

ved IIS som beskrevet i studieplanen. Disse emnene vil også bli tilhørende instituttets
planlagte studieretning under fakultetets ph.d.-program.
3. Forskerutdanningsutvalget ved NT-fakultetet anbefaler godkjenning av studieplanen
for ph.d.-studium i maritime operasjoner.
4. Forskerutdanningsutvalget forutsetter at kostnader knyttet til utdanningen finansieres
innenfor IIS sine rammer.
5. Forskerutdanningsutvalget ber partene vurdere om organiseringen av samarbeidet som
er foreslått som en fellesgrad, kan gjøres enklere ved at UiT, som har ph.d.-utdanning,
får et overordnet administrativt ansvar innen en fellesgrad.
6. Forskerutdanningsutvalget ved NT-fakultetet ber om at det utarbeides en årlig rapport
for fellesgraden, som oversendes NT-fak for behandling. Rapporten skal blant annet
inneholde statusrapport og kvalitetsrapportering. Dette må tas inn i institusjonenes
samarbeidsavtale.
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7. Forskerutdanningsutvalget ved NT-fak ønsker en klargjøring av NT-faks rolle ved
studieplanendringer. Hvordan skal endringer som vedtas i doktorgradsutvalget
forankres på institusjonene? Forskerutdanningsutvalget og Fakultetsstyret har
naturlige roller ved studieplanendringer. Dette må komme inn i samarbeidsavtalen.

Fakultetsadministrasjonens kommentarer
Oppfølging etter FU-møtet 4. og. 7. september 2015
Fakultetsadministrasjonen hadde flere kommentarer til studieplan og «oversendelsesbrev» før
Forskerutdanningsutvalgets (FU) møte 4. og 7. september 2015. Arbeidsgruppen for ph.d.-studiet
har etter FU-vedtaket oppdatert studieplanen, oversendelsesbrevet og samarbeidsavtalen i henhold
til de kommentarer fakultetsadministrasjonen fremla i saksfremlegget til FU. Endringene omfatter
også endret vekting mellom obligatorisk og selvvalgt del av opplæringsprogrammet, inkludering
av et ph.d.-emne som skal tilbys av Høgskolen i Ålesund, samt mindre språklige forbedringer.
Forslag til endringer støttes av IIS.
Fakultetsadministrasjonen har gjennomgått forslaget til studieplan for ph.d.-studium i maritime
operasjoner (fellesgrad), samt oversendelsesbrevet fra IIS.

Andre viktige kommentarer til saken og videre saksbehandling:
Den 31.08.2015 hadde NOKUT kurs om studieplaner her ved UiT Norges arktiske
universitet. De bekrefter at det er mulig, ved fellesgrader, å søke sammen med ikke
akkrediterte institusjoner. Ved behandling av en slik søknad blir ikke en institusjon vurdert
for akkreditering, men et studieprogram vurdert for akkreditering. Se f.eks NTNU og
Høyskolen i Lillehammers fellesgrad om audiovisuelle medier:
http://www.nokut.no/phd/audiovisuelle-medier/HiL_NTNU
NOKUT bekreftet også at det er den samlede kompetansen/fagmiljøet ved de fire
institusjonene som teller i forhold til NOKUTs krav. Det er noe av poenget ved en fellesgrad.
Det er helt klart kort frist på å skulle få ferdig alt av dokumentasjon, inkludert
samarbeidsavtale. Fak.adm. kan ikke forskuttere at man rekker NOKUT-fristen1 til
01.11.2015. NOKUT har sagt til AFU at det er mange utfordringer når det gjelder
fellesgrader på ph.d.-nivå. NOKUT anbefaler å vente og ha absolutt alt klart før man sender
inn søknaden til NOKUT, siden de er svært nøye i vurderingene av nye ph.d.-program.

Her er noen flere viktige forhold som bør tydeliggjøres:
Det må sies noe mer om de økonomiske forpliktelsene og finansieringen av studiet. Hva er
ansvarsfordelingen mellom partene og hva ligger i Markom2020-avtalen av bevilgning. Hva
vil dette ha å si for økonomien til IIS? IIS har ikke gitt en klar tilbakemelding på dette før
fakultetsstyremøtet og fak.adm. ber IIS redegjøre for dette på møtet.

1

NOKUT har kun 1 søknadsfrist pr år for fellesgrader og det er 1. november
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Det anbefales ikke å etablere et eget kvalitetssystem for studieprogrammet. Det vurderes
som tungvint og unødvendig ekstra arbeid. Vi anbefaler å gjøre UiTs system gjeldende for
graden, da UiT har et system som dekker ph.d.-utdanning. Dersom det er spesielle
kvalitetssikringsaspekter som må belyses siden dette gjelder en fellesgrad, så kan man
omtale disse i utfyllende bestemmelser for studiet. Man bør ta utgangspunkt i NT-faks
utfyllende bestemmelser ved utarbeidelse av utfyllende bestemmelser. Dette må være på
plass før oversendelse til NOKUT og dermed i praksis før Universitetsstyremøtet 2627.10.2015
Det må også utarbeides vitnemål og diploma supplement for graden før oversendelse til
NOKUT. Det er et krav at dette skal være med i søknaden.
Fak.ad. mener at emnet Maritime HTO (Human/Technology/Organization) bør forankres og
opprettes ved UiT, selv om det er et samarbeid med alle 4 partene i gjennomføring av emnet.
UiT har den største faglige bredden og vil trekke veksler på alle faglige ressurser på de ulike
fakultet.
Det synes noe problematisk med forskjellen mellom hvem som tar opp ph.d.-studentene og
hvem som har ansvaret for studenten: det være seg arbeidsgiveransvar, økonomisk ansvar
og faglig ansvar. Dette må helt klart tydeliggjøres i samarbeidsavtalen.
Etter at saken var oppe i FU har arbeidsgruppen og IIS lagt inn i dokumentene forslag om at
den administrativt ansatte ved fellesgraden skal være lokalisert ved UiT.
Det er verdt å merke seg at profilen på studiet inkluderer mye samfunnsfag, slik at det ikke
vil være naturlig å se på dette som en studieretning under ph.d. i realfag (og teknologi, mulig
nytt navn)
Hvis saken går igjennom Fakultetsstyret vil vi be om et møte med Avdeling for forsknings og
utvikingsarbeid (AFU) for å gjennomgå saken og den dokumentasjonen som finnes og prøve
å identifisere det som måtte mangle eller være mangelfullt.
Vi ønsker også å være tydelig på at det som eventuelt sendes til NOKUT skal være av en slik
karakter at det oppfyller kvalitetskravene. Vi ønsker ikke å senke kvalitetskravene pga
tidspress.
3 av de 4 institusjonene som er med i MARKOM2020-samarbeidet er i fusjonsforhandlinger:
HiÅlesund med NTNU og Høgskolen Buskerud/Vestfold med HiTelemark. I tillegg UiT med
HiNarvik og HiHarstad. Høgskolen Stord/Haugesunds forhandlinger med UiS havarerte.
Dette er også en del av det store bildet.
Når det gjelder NTNUs plass i bildet har dekan ved NT-fak mottatt informasjon om at NTNU
støtter graden og etablering av studiet. NTNU vil sikkert komme mer på banen etter
fusjonen mellom HiÅlesund og NTNU.
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Etter behandlingen i Forskerutdanningsutvalget 4. og 7. september 2015 kom følgende
innspill fra instituttleder ved IIS
1) Jeg vil anbefaler at NT-fakultetet involveres i utforming av avtale om
forskerutdanningen, slik Egil og Rita foreslår i epost under.

En modell som har vært diskutert er at UiT tar ansvaret for administrasjonen av
graden, noe som innebærer at den foreslåtte administrative ansatte sitter på NTfakultetet. Jeg vil anbefale at en legger dette som bunn for samarbeidsavtalen. Da kan
en utnytte felles kompetanse om forskerutdanning, og en får bedre kontroll på
utdanningen sett fra UiTs side.
Ad pkt 1) NT-fak vil bistå i forbindelse utforming av samarbeidsavtale, utfyllende bestemmelser,
vitnemål og diplomasupplement.
NT-fak støtter at UiT tar ansvaret for administrasjonen av graden, noe som innebærer at den
foreslåtte administrative ansatte sitter på NT-fakultetet. Vi støtter at dette tas inne i
samarbeidsavtalen
2) Med utgangspunkt i fire representanter fra hver institusjon, samt en student, så vil det
ved stemmegiving bli en flertallsavgjørelse i alle saker. Mhp dissens klarer jeg ikke se
at dette skiller seg spesielt i fra FU på NT-fakultetet.
Fak.adm. er enig i dette og henviser til pkt 7 i vedtaket fra FU som adresserer dette:
Forskerutdanningsutvalget ved NT-fak ønsker en klargjøring av NT-faks rolle ved
studieplanendringer. Hvordan skal endringer som vedtas i doktorgradsutvalget forankres på
institusjonene? Forskerutdanningsutvalget og Fakultetsstyret har naturlige roller ved
studieplanendringer. Dette må komme inn i samarbeidsavtalen.
3) Jeg antar at avtalene en bør legge ved er knyttet til miljøet innenfor «Maritime
operasjoner», slik at riktig adressat for dette spørsmålet vil nok være nautikk og IIS. Vi
har en ikke-underskrevet avtale med TUMSAT, noen samarbeidsavtaler knyttet til
forskning (Fareo petroleum, Troms Offshore, ..?) med dette kjenner dere sikkert til fra
før.
NT-fak vil i dialog md IIS se på dette
4) Høy stillingsandel fra Nautikk inn på denne forskerutdanningen er løst gjennom
overlapp på emner som benyttes i «PhD i realfag og teknologi» på NT-fakultetet og
«PhD i maritime operasjoner» via MARKOM. I tillegg er det slik at PhD-emnene er en
utvidelse av de eksisterende (nye) masteremnene på nautikkspesialiseringen i Master
in Technology and Safety in the High North. Når emnene er etablert, er det således kun
en liten del i det felles obligatoriske emnet som utgjør direkte ekstra arbeid.
NT-fak ber IIS presiserer det som sies ovenfor. Er det slik å forstå at man ser for seg felles
undervisning mellom masteremner og ph.d-.emer? I så fall vil det være utfordrende da ph.d.emnene er tenkt som samlinger for alle de 4 samarbeidende lærestedene.

Fakultetsadministrasjonen anbefaler forslag til vedtak.
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Moren Hald
dekan
–

Arvid Aanstad
studiesjef

Tine Hågensen
rådgiver

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg
 Studieplan
 Oversendelsesbrev
 Utkast til samarbeidsavtale
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Fakultet for naturvitenskap og
teknologi
Arkivref.: 2015/4084-3
Dato: 12.10.2015

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

Oversendelse av vedtak i Fakultetsstyret - Etablering av ph.d.studium i maritime operasjoner (fellesgrad)
Ph.d. i maritime operasjoner er en fellesgrad som ønskes etablert som et samarbeid mellom UiT
Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Høgskolen
Stord/Haugesund (HSH) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ). De samarbeidende institusjonene
representerer de fire tyngste nasjonale fagmiljøene innen maritim profesjonsutdanning. Alle
partnerne er ikke akkreditert for studier i tredje syklus, og det skal derfor søkes NOKUT om
akkreditering av fellesgraden. Søknadsfristen er 01. november.
Det nasjonale samarbeidsprosjektet MARKOM2020 ble etablert av regjeringen i 2011 med det
formål å arbeide for å løfte norsk maritim utdanning til høyere nivå og bidra til at Norge er blant de
internasjonalt ledende innen maritim profesjonsutdanning. I regjeringens nye maritime strategi,
Maritime muligheter – blå vekst for grønn framtid, som ble lansert i mai 2015, er MARKOMprosjektet videreført ved å satse på å utvikle maritim utdanning og forskning. MARKOM-prosjektet
har som hovedmålsetning å etablere en forskerutdanning innen feltet maritime operasjoner,
realisert som fellesgrad mellom de samarbeidende UH-institusjonene.
Opprettelse av studiet ble behandlet i Fakultetsstyret 17.09.2015 i sak FS 23/15
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:
Fakultetsstyret ber om at balansen mellom emnene og de studiepoeng som gis må vurderes
nærmere.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med et tilleggspunkt, 4.
Vedtak:
1. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet godkjenner studieplanen for ph.d.-studium i maritime
operasjoner knyttet til mulig fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske universitet,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund.
2. Fakultetsstyret ved NT-fakultetet anbefaler opprettelsen av ph.d.-studium i maritime
operasjoner, knyttet til mulig fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske universitet,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund.
3. Fakultetsstyret ved NT-fak støtter de kommentarer og vurderinger som er gitt i
saksfremlegget og vedtaket i Forskerutdanningsutvalget av 07.09.2015, og ber om at
oppfølgingspunktene som er nevnt i saksfremlegget følges opp av arbeidsgruppen for ph.d.studiet i maritime operasjoner, IIS og fakultetsadministrasjonen.
4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi tilbyr at sekretariatsfunksjonen legges til Tromsø.
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Fakultetets kommentarer
Søknad om akkreditering av fellesgraden må, som nevnt, sendes til NOKUT. NOKUT har en rekke
punkter som må være på plass for at en slik søknad skal bli vurdert. Siden det er så kort tid til
søknadsfristen, har vi forsøkt å få alle elementene på plass før Universitetsstyrets behandling av
saken 27. oktober 2015, se vedlagte dokumenter.
Etter NT-faks vurdering er søknaden til NOKUT, samt vedleggene, godt gjennomarbeidet og av
høy kvalitet. Vi er svært tilfredse med det arbeidet som Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet,
samt den nasjonale arbeidsgruppen, har gjort.
Hvorfor nasjonal forskerutdanning i maritime operasjoner


Norge er en stor maritim nasjon og har internasjonalt anerkjent kompetanse innen bygging,
fremføring og drift av, spesielt, avanserte fartøy. Den operasjonelle kompleksiteten i
maritime operasjoner krever tverrfaglighet og differensiert kompetanse på et høyt nivå,
herunder forskerkompetanse, for å tilrettelegge sikker og effektiv planlegging,
gjennomføring og evaluering.



Det eksisterer ikke noen nasjonal forskerutdanning som er faglig tilrettelagt for kandidater
med operativ maritim utdanning og yrkeserfaring.



Kunnskapsdepartementet har gjennom MARKOM2020 bedt de samarbeidende
institusjonene om å etablere to maritime mastergradsutdanninger og en maritim ph.d.utdanning. Mastergradsutdanninger innen maritim ledelse og komplekse maritime
operasjoner er nå etablert ved hhv. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Høgskolen i
Ålesund.



Etter fremdriftsplanen for etablering av maritim forskerutdanning skal oppstart være i 2016,
iht. KDs bestilling. Dette ph.d.-programmet er helt avgjørende for progresjonen i den
maritime kompetanseoppbyggingen i UH-sektoren og for videre utvikling av maritime
FoU-aktiviteter, også i industrisammenheng.



Nasjonal maritim forskerutdanning støtter opp om regjeringens nye maritime strategi,
Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid, som ble lansert i mai 2015.

Finansiering


KD er anmodet om en opptrappingsplan til 20 stipendiatstillinger frem til 2020 som vil
tilknyttes forskerutdanningsprogrammet i maritime operasjoner. KD tildelte UHinstitusjonene tilsammen fire rekrutteringsstillinger i maritime fag med virkning fra høsten
2015. I regjeringens maritime strategi er rekrutteringsstillinger planlagt fulgt opp.



Regjeringens innstilling til statsbudsjett for 2016, som ble offentliggjort onsdag 07. oktober,
bekrefter regjeringens intensjon ved at det foreslås tildelt 12 stipendiatstillinger – øremerket
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maritime fag – til de fire samarbeidende UH-institusjonene. Bevilgningen til MARKOMprosjektet foreslås også økt fra ca. 18 MNOK i 2015 til 38.5 MNOK.


Samarbeidsprosjektets ledelse vil i november 2015 fremme sak til styringsgruppen av
MARKOM-prosjektet om tildeling av 3 MNOK årlig i en oppbyggingsfase av
forskerutdanningen frem til 2020. Midlene skal gå til finansiering av administrasjon av
ph.d.-studiet. I tillegg skal midlene dekke direktekostnader i forbindelse med fagsamlinger
i opplæringsdelen for ph.d.-kandidatene og forelesere/veiledere, driftskostnader til
programstyret for ph.d.-studiet, finansiering av fire professor II stillinger, samt andre tiltak
som styrker kvaliteten av programmet. Se vedlegg 11.



Fagmiljøet tilknyttet ph.d.-studiet skal aktivt bidra til initiering og realisering av
eksternfinansierte prosjekter til forskerutdanningen som skal finansiere stipendiat-/postdoc stillinger, ut over rekrutteringsstipendiatene fra KD, samt den faglig-administrative
stillingen med tilhørende kostnader. Fagmiljøet har dokumentert erfaring med initiering og
realisering av eksternfinansierte prosjekter slik som beskrevet i NOKUT-søknadens del 3.



Eksternfinansierte midler skal dekke driften av ph.d.-studiet etter oppbyggingsfasen, og
ikke belaste institusjonenes budsjetter ut over allokeringen av stillingsandeler for
eksisterende vitenskapelige stillinger.



Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet planlegger å kjøre egne stipendiater inn i denne
fellesgraden, så lenge de har ett fagfelt som er overlappende. Dette være seg om
stipendiatene er finansiert over KD, NFR eller eksterne kilder. Per i dag så er det 2-3
stipendiater som vil kunne overføres til denne fellesgraden. IIS forventer å øke antallet
eksternt finansierte stipendiater i denne fagretningen ytterligere fremover.

Konsekvens av pågående fusjonsprosesser i UH-sektoren


UiTs samarbeidsinstitusjoner i ph.d.-studiet er alle en del av pågående fusjonsprosesser i
UH-sektoren. Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil fusjonere med Høgskolen i Telemark.
Høgskolen Stord/Haugesund har p.t. en uklar fusjonsstatus, men er i innledende drøftinger
med Høgskolen Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Høgskolen i Ålesund blir en del
av NTNU.



NTNU har et ph.d.-studium i marin teknikk som rekrutterer kandidater med ingeniørfaglig
masterutdanning innen relevante marinteknologiske fagområder. Bachelorkandidater i
nautikk og marinteknisk drift fra de samarbeidende høgskolene kvalifiserer ikke til opptak
til NTNUs siv.ing./masterutdanning i marin teknikk pga. realfagskompetansekravene for
opptak. Ingeniørutdanningen i nautikk ved UiT kvalifiserer ikke direkte til opptak til siv.ing.
studiets 4. år.
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NTNUs forskerutdanning i marin teknikk er teknologitung og komplementær med ph.d.studiet i maritime operasjoner som har et operasjonelt fokus.



Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, har i epost til rektor Anne Husebekk,
bekreftet at NTNU støtter graden.



Fagmiljøene tilknyttet den maritime profesjonen endrer seg ikke vesentlig etter
fusjoneringene. Det er viktig at det samlede fagmiljøet som UH-institusjonene har ved
søknadstidspunktet tilfredsstiller NOKUTs krav til å være ansvarlig for forskerutdanningen
i maritime operasjoner.

Emner i opplæringsdelen


Det opprettes et emne ved UiT, Maritime HTO (Human/Technology/Organization) (10
studiepoeng), som et fellesfag som dekker de sentrale områdene innen maritime
operasjoner og holdes av de fire institusjonene i fellesskap – med UiT som ansvarlig
institusjon. Fagsamlinger vil gjennomføres ved alle institusjonene.



Ad kommentaren om at Fakultetsstyret ber om at balansen mellom emnene og de
studiepoeng som gis må vurderes nærmere. Arbeidsgruppen vil se nærmere på saken

Sekretariatsfunksjon


IIS og NT-fak arbeider for at den faglig-administrative stillingen, som skal koordinere
driften av ph.d.-studiet, legges til UiT Norges arktiske universitet.

Vennlig hilsen

Morten Hald
dekan

Arvid Aanstad
studiesjef

Tine Hågensen
rådgiver - saksbehandler
–
tine.m.hagensen@uit.no
77 64 40 09
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Vedlegg
Fakultetsstyredokumenter
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Saksfremlegg til Fakultetsstyremøtet 17.09.2015
Samarbeidsavtale
Studieplan
Oversendelsesbrev til fakultetsstyret ved NT-fak – Etablering av nasjonal maritim
forskerutdanning

Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Søknad om akkreditering av fellesgrad.
Utfyllende bestemmelser for Ph.d. i maritime operasjoner (fellesgrad).
Vitnemål og Diploma Supplement.

Andre forhold som hører til plan for studiet
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Avtaler om internasjonalisering.
Avtaler om studentutveksling.

Fagmiljøet
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12
Vedlegg 13

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø.
Publikasjonslister for de siste fem årene.
Samlet oversikt over veiledererfaringen i fagmiljøet.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet
deltar aktivt i.

Andre relevante dokument
Vedlegg 14 Partnerskapsavtaler med maritim industri.
Vedlegg 15 Satsing på forskerutdanning i MARKOM2020-prosjektet.
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Studieplan for ph.d.-studium i
maritime operasjoner
(fellesgrad)
180 ECTS

2016/2017

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Ålesund
UiT Norges arktiske universitet
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Innledning

Studieplanen for ph.d.-studiet i maritime operasjoner er hjemlet i Lov om universiteter og
høyskoler av 01. april 2005. Kravene til akkreditering av doktorgradsstudium som fellesgrad
er beskrevet i Kapittel 4 i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning av 01. februar 2010. Denne forskriften (§3-1, 3. ledd) gir
også krav til størrelsen og kompetansesammensetningen av fagmiljøet som søker om
akkreditering. Studieplanen fyller kravene i ph.d.-forskriftene til UiT Norges arktiske
universitet og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Studiet organiseres som en fellesgrad mellom de fire UH-institusjonene:
Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Høgskolen Stord/Haugesund.
Høgskolen i Ålesund.
UiT Norges arktiske universitet.

Studiet skal normalt gjennomføres i løpet av tre år på fulltid, eller fire år dersom ett år har
undervisnings- og veiledningsplikt. En annen tidsfordeling kan eventuelt avtales ved opptak,
men ikke lavere studieinnsats enn 50%.
Institusjonene har et felles ansvar for hele studieprogrammet, herunder det faglige innholdet,
valg av undervisnings- og vurderingsformer, samt kvalitetssikring.
Kandidatene tas formelt opp ved alle institusjonene og registreres i det studieadministrative
systemet ved hver av institusjonene. Kandidaten skal ha sin hovedtilknytning ved den
institusjonen som har arbeidsgiveransvaret og hvor hovedveileder normalt skal ha sin
hovedstilling.
Bakgrunn
Maritime operasjoner har tradisjonelt vært relatert til transport av mennesker eller gods med
skip. Norge har lange tradisjoner innen skipsfart, og maritim kunnskap og kompetanse har
vært – og er – viktig for nasjonen. Skipsoffiserutdanning har eksistert siden midten av 1800tallet, og tilbys både i UH- og fagskolesektoren.
I nyere tid har den operasjonelle kompleksiteten tiltatt som et resultat av
petroleumsaktiviteten. Dette kan eksemplifiseres med ankerhåndtering, tauing av kabelsystem,
posisjonering av fartøyer i umiddelbar nærhet til andre installasjoner, bøyelasting, dykkeroperasjoner og anvendelse av undervannsfarkoster. Dette representerer et sterkt samspill
mellom mennesker, teknologi og organisasjoner. Den tradisjonelle offisersutdanningen er en
bærebjelke i norsk operativ maritim kompetanseoppbygging, men gjennomføringen av
komplekse maritime operasjoner krever også tverrfaglighet og differensiert kompetanse, også
forskerkompetanse.
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Det nasjonale samarbeidsprosjektet MARKOM2020 ble etablert av regjeringen i 2011 for å
løfte maritim utdanning til et høyere nivå med mål om at Norge skal være blant de
verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. Dette ph.d-studiet realiserer en
hovedmålsetning ved den nasjonale satsingen siden studiet er tilrettelagt for å rekruttere
kandidater som har en operativ utdannings- og yrkesbakgrunn, samt relevant
mastergradsutdanning. Studiet passer også for andre fagutdanninger som er relevante for
maritime operasjoner. Eksempler på fagområder kan være arbeids- og organisasjonspsykologi,
maritime management, marin teknikk, brann og sikkerhet, meteorologi og oseanografi.
Maritime operasjoner favner bredt, men avgrenses i dette doktorgradsprogrammet til å
fokusere på den operasjonelle gjennomføringen. Studiet skal ha et særlig fokus på de
individuelle og kollektive beslutninger og beslutningsgrunnlag som typisk tas i forkant av –
og under – maritime operasjoner. Med beslutninger menes her de vurderinger og handlinger
som gjøres av planleggere, ingeniører og operative ledere, gjennom eksempelvis
risikovurderinger, analysearbeid, og datainnsamlinger. Gjennom en tverrfaglig tilnærming til
maritime operasjoner vil denne forskerutdanningen sette søkelyset på hvordan individuelle og
kollektive beslutninger påvirker effektiviteten og sikkerheten i maritime operasjoner, og ikke
minst hvordan slike beslutninger kan forbedres.
Ph.d.-programmet skal bidra til å kvalifisere kandidatene til forskning, undervisning,
formidlingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt.
Kandidatene skal gis teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap som har et operasjonelt
maritimt fokus.
Målgruppe
Ph.d.-studiet er et tilbud til kandidater som har profesjonsutdanning innen maritime fag eller
annen relevant fagbakgrunn. Søkere med annen eller tverrfaglig fagbakgrunn er aktuelle
dersom det planlagte forskningsprosjektet har maritim relevans.
Opptakskrav
Opptak til ph.d.-studiet krever at søkeren har fullført en relevant mastergrad på 120
studiepoeng – som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng – med gode resultater, eller
en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
Det kan gjøres individuell vurdering av kompetansen til søkere med mastergrad på mindre
enn 120 studiepoeng. Annen utdanning som tilsvarer manglende studiepoeng i mastergraden
må dokumenteres. Vurdering av dokumentasjonen skal utføres av ph.d.-administrasjonen ved
hjemmeinstitusjonen. I vurderingen må det tydelig framkomme antall studiepoeng for de ulike
kurs/aktiviteter utdanningen består av.
Fagbakgrunn som kvalifiserer for opptak er ledelse av maritime operasjoner, nautikk og
maritim ledelse. Eksempler på fagfelt som også kan kvalifisere for opptak er marin teknikk,
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arbeids- og organisasjonspsykologi, brann og sikkerhet, meteorologi og oseanografi. Etter
særskilt vurdering kan likeverdig utdanning godkjennes som grunnlag for opptak.
Det kreves et veiet karaktergjennomsnitt for mastergraden som ligger til grunn for opptak som
er lik B eller bedre. Kandidaten må ha karakter B eller bedre på masteroppgaven.
Det er fortløpende opptak til studiet.
Søknad om opptak skal inneholde:


Dokumentasjon av utdanning som skal ligge til grunn for opptaket.



Prosjektbeskrivelse, som skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori
og forskningsmetode.



Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen.



Finansieringsplan.



Veiledere (som skal være forespurt og sagt seg villig).



Plan for residensplikt og evt. opphold ved annen institusjon i inn- eller utland.



Plan for opplæringsdelen.



Plan for faglig formidling.



Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner (IPR) for å beskytte
andres rettigheter.
Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er
avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komitéer eller andre myndigheter eller fra
private (informanter, pasienter, foreldre, etc.). Slike tillatelser bør om mulig være
innhentet og legges ved søknaden.





Behov for infrastruktur (laboratorieutstyr, treningssimulatorer, eller annet som er
nødvendig for gjennomføringen av ph.d.-studiet).

Prosjektbeskrivelsen utarbeides i samråd med hovedveileder og skal redegjøre for tema,
problemstillinger relatert til relevant teori og eksisterende forskning, begrunnelse for valg av
forskningsmetode og eventuelle forskningsetiske utfordringer.
Yrkesmulighet og kompetanse
Studiet kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid innen den
nasjonale og internasjonale maritime sektoren, herunder industri, organisasjoner og offentlig
sektor, der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse.
Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er engelsk.
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Studiets visjon og overordnede mål

Ph.d.-studiet i maritime operasjoner har følgende visjon: Å skape et internasjonalt anerkjent
nasjonalt ph.d.-program innen maritime operasjoner.
Denne visjonen skal oppnås gjennom følgende overordnede mål:
1) Bidra til styrking av tverrfaglig nasjonal kompetanse gjennom samarbeid mellom de
fire høyere utdanningsinstitusjonene i Norge med profesjonsutdanning i maritime fag.
2) Bidra til at Norge forblir en ledende aktør innen maritim industri.
3) Bidra med forskningsbasert kompetanse for å øke innovasjonsgrad og omstillingsevne
innen maritim næring.
4) Forbedre sikkerhet, effektivitet og miljøvennlighet i maritime operasjoner gjennom et
helhetlig og tverrfaglig fokus på samspillet mellom mennesker, teknologi og
organisasjoner.
5) Øke verdiskaping og innovasjon gjennom et tett samarbeid mellom akademia, maritim
industri og offentlige virksomheter.

3

Hovedstruktur og organisering

Struktur
Ph.d.-studiet består av en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsdel (150
studiepoeng). Opplæringsdelen er sammensatt av emner på ph.d.-nivå fordelt på en
obligatorisk (15 studiepoeng) og en selvvalgt del (15 studiepoeng). Opplæringsdelens
kjerneområder har to obligatoriske og åtte valgfrie emner med utgangspunkt i studiets
overordnede profil, og evt. spesialpensum. Kjerneområdene ivaretar videreføring av sentrale
temaer i de maritimt relaterte bachelor- og masterutdanningene ved de fire institusjonene.
Tabell 1 – Obligatoriske emner.
Emnekode
BIO-8603

Emne

Studiepoeng

Studiested

5

UiT

5

UiT

Philosophy of Science and Ethics
eller

HEL-8010

Research Ethics and Theory of Science
eller

PHI-401

Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I

5

NMBU1)

TBD

Maritime HTO2)

10

Alle

1)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 2) Human-Technology-Organization.
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Tabell 2 – Valgfrie emner.
Emnekode
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Emne
Maritime Measurement Science
Maritime Fire Safety and Evacuation
Maritime Organizational Safety Management
Advanced Maritime Operations
Maritime Logistics and Port Operation Management
Task Analysis in Maritime Socio-Technical Systems
Decision Making and Performance Assessment
Maritime Systems Design and Methods
Individual curriculum (Spesialpensum)

Studiepoeng

Studiested

5
5
5
5
5
5
5
10
5 or 10

UiT
HSH
HSH
UiT
HBV
HBV
HBV
HiÅ
Alle

Den selvvalgte opplæringsdelen kan tas innenfor studiets valgfrie emner og skal
gjennomføres ved den institusjonen som har ansvaret for emnet. Kandidater med
samfunnsvitenskapelig bakgrunn må ta et metodefag på minst 5 studiepoeng av relevans for
forskningsprosjektet. De valgfrie emnene er samlingsbaserte. Spesialpensum (ledet
selvstudium) kan inngå i opplæringsdelen. Kandidater kan ta deler av den valgfrie delen ved
andre institusjoner (ph.d.-program) under forutsetning av at emnene har relevans for
forskningsdelen.
Forskningsdelen gjennomføres ved den institusjonen som har arbeidsgiveransvaret for
kandidaten og hvor hovedveileder normalt skal ha sin hovedstilling.
Organisering
Programstyret, som er sammensatt av én vitenskapelig ansatt fra hver institusjon og én ph.d.student tilknyttet studiet, har ansvar for utvikling og godkjenning av utdanningens studieplan
og emnebeskrivelser. Styret skal utarbeide utfyllende retningslinjer for studiet, gjøre vedtak
om opptak av kandidater, oppnevne veiledere og bedømmelseskomitéer, organisere emner og
seminarer, følge opp kandidatenes avtaler, gjennomføre disputaser, og gi uttalelse om
tilsetting av kandidater. Programstyret er ansvarlig for å legge frem en årlig
studiekvalitetsrapport som skal inngå i den videre kvalitetsrapporteringen til institusjonene.
Det tilrettelegges for at kandidater kan tilbringe deler av studietiden ved en anerkjent
utenlandsk utdannings- og forskningsinstitusjon som det er etablert formelt samarbeid med.
Oppholdet skal primært dedikeres videre arbeid med problemstillinger relatert til den
vitenskapelige avhandlingen, men kan også omfatte gjennomføring av kurs eller emner som
er relevante for kandidatens arbeid. Tidspunktet for gjennomføring av et utenlandsopphold må
avtales i samråd med hovedveileder og den aktuelle institusjonen.
Utfyllende retningslinjer for studieprogrammet må godkjennes av fakultetsstyret ved UiT og
rektorene ved høgskolene.

6

Side96

4

Studiets innhold

Opplæringsdelen inneholder tre deler:
 Obligatorisk ph.d.-emne innen vitenskapsteori og etikk (5 studiepoeng) og det
obligatoriske fellesemnet Maritime HTO (10 studiepoeng)
 Videregående teoretisk/substansiell/metodeorientert utdanning (tilsvarende 15
studiepoeng).
Den vitenskapsteoretiske delen skal gi doktorgradsstudentene innblikk i vitenskapsteori og
forskningsetikk, herunder vurderinger vedrørende forskningsjuks og plagiat. Emnet kan tas
ved andre relevante ph.d.-program i Norge.
Maritime operasjoner inndeles i fasene planlegging, gjennomføring og evaluering. Felles for
disse områdene er at de alle søker å sikre beslutningene som tas av enkeltpersoner, eller av
grupper av personer. Den videregående teoretiske utdanningen skal gi forståelse innen:
 Planlegging: Vektlegging av risikoanalyse og sikkerhetsstyring for håndtering av
risiko, logistikk for å kunne evaluere effektiviteten av transportkjeder, samt
metoder for å skaffe beslutningsgrunnlag.
 Gjennomføring: Omfatter avanserte maritime operasjoner, sikkerhet ved
håndtering av kritiske situasjoner (evakuering av skip og menneskelige faktorer),
samt operasjonell sikkerhets- og risikohåndtering.
 Evaluering: Innflytelse av menneskelige faktorer på ulykker og nesten-ulykker,
metodikk for sikkerhetsstyring, samt teknikker for å evaluere prestasjoner og
atferd på en best mulig nøytral og objektiv måte.

Figur 1 – Enkeltemnene i relasjon til fasene planlegging, gjennomføring og evaluering.
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Læringsutbytte
Etter fullført forskerutdanning skal kandidaten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap (K1-K4)
Kandidaten:
1. er i kunnskapsfronten av nasjonal og internasjonal forskning om maritime operasjoner og
betydningen dette har for effektivitet og sikkerhet,
2. kan bidra til teori og/eller teknologiutvikling innen eget forskningsfelt og til
kunnskapsutvikling med relevans for maritime operasjoner,
3. har inngående kunnskap om vitenskapsteori innen samfunns- og naturvitenskap som er
relevant for forskningsfeltet,
4. kan vurdere hensiktsmessigheten av ulike forskningsmetodologier og metoder for
datagenerering og -analyse relatert til maritime operasjoner.
Ferdigheter (F1-F3)
Kandidaten kan:
1. formulere vitenskapsteoretisk funderte problemstillinger som bygger på aktuell forskning
for å planlegge og gjennomføre egen forskning på maritime operasjoner på internasjonalt
nivå,
2. generere, bearbeide og analysere empirisk materiale og framstille funn på en måte som
kvalifiserer for internasjonal fagfellevurdert publisering,
3. identifisere og analysere behovet for kunnskap, utvikling og endring av teknologi,
beslutningsprosesser og operasjonelle beslutninger.
Generell kompetanse (G1-G5)
Kandidaten kan:
1. identifisere etiske utfordringer og problemer i egen forskning og utøve forskning med
faglig integritet,
2. formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid gjennom nasjonale og
internasjonale publikasjoner og konferansepresentasjoner,
3. delta i faglige nettverk med andre forskere, både nasjonalt og internasjonalt,
4. styre komplekse, tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter,
5. bidra til nytenkning og innovasjon innenfor eget forskningsfelt i samarbeid med andre
aktører i den maritime industrien.
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K3
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x
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x
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x
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x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Research and Ph.d-Thesis

Maritime Systems Design and Methods

Obligatoriske
fag

Decision Making and Performance Assessment

Task Analysis in Maritime Sociotechnical Systems

x
x

Maritime Logistics and Port Operation
Management

x

Advanced Maritime Operations

Maritime Organizational Safety Management

x

Maritime Fire Safety and Evacuation

Maritime Measurement Science

Maritime HTO

Metodefag av relevans

Vitenskapsteori og etikk

Tabell 3 – Forholdet mellom det overordnede læringsutbyttet og den enkelte læringsutbyttebeskrivelsen.

Valgfrie emner

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Note:

K1-K4 henviser til Kunnskap 1-4.
F1-F3 henviser til Ferdigheter 1-3.
G1-G5 henviser til Generell kompetanse 1-5.
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Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer

De valgbare emnene er organisert som samlingsbaserte seminarer. Arbeidsformen omfatter
forelesninger og diskusjon i kollokvier med faglige presentasjoner av problemstillinger av
relevans for kandidatenes forskningsarbeid. Disse presentasjonene er tiltenkt å hjelpe
kandidatene å utarbeide teoretiske og/eller empiriske tilnærminger for videre arbeid. Det skal
legges vekt på at kandidatene får erfaring med å utarbeide et skriftlig materiale og holde
tidsbegrensede foredrag, tilsvarende presentasjoner av et paper på en internasjonal konferanse.
Denne undervisnings-, lærings- og arbeidsformen vil fremheve koblingen av det faglige
innholdet i det valgte emnet til kandidatenes individuelle forskningsarbeid, og slikt bidra til å
oppnå de overordnede målene i læringsutbyttebeskrivelsen for studiet.

6

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering i opplæringsdelen, og i forbindelse med arbeidet med avhandlingen på veien fram
til forsvaret av denne, skal sikre at kandidaten oppnår tilfredsstillende progresjon i forhold til
bredden av læringsutbytteformuleringene og i det videre arbeidet med avhandlingen.
Underveis i studieløpet vil den enkelte kandidat få tilbakemeldinger gjennom
midtveisevaluering, egne fremlegg og ulike former for presentasjon av eget forskningsarbeid.
Tilbakemeldingene kommer fra fagmiljøet, medstudenter og eksterne ressurser.
Avsluttende vurderinger
Obligatoriske og valgfrie emner
I de obligatoriske og valgfrie emnene skal kandidaten skrive et essay eller en rapport og
gjennomføre en presentasjon med opposisjon. Essayene/Rapportene må oppfylle
formalkravene til en vitenskapelig artikkel og presentasjonene må være godkjent for at
modulen kan inngå i opplæringsdelen. Vurdering av essayer/rapporter og presentasjoner for
obligatoriske og valgfrie emner vil bli foretatt av sensorer fra minst to av de samarbeidende
institusjonene, eller også fra en ekstern institusjon. Det vises forøvrig til de enkelte
emneplanene for beskrivelse av vurdering i emnene.
Avhandling
Grunnlaget for den endelige vurderingen av det totale læringsutbyttet i ph.d.-studiet er selve
avhandlingen og forsvar av denne gjennom en offentlig disputas ved den institusjonen som
har hatt hovedansvaret for kandidaten.
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7

Emnebeskrivelser

Name of course:
Maritime HTO
(HumanTechnologyOrganization)
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
10 ECTS

Type of course:
Human Factors/
Technical/
Organisational

Programme
offering the
course:
PhD in Maritime
Operations

Responsible:
Egil Pedersen
Kjell I. Øvergård
Helle A. Oltedal

Approval date:

Maritime Industry, Standards and Regulations
 Stakeholders and governmental bodies.
 National/Regional/International regulations.
Maritime Management
 Planning: Supply chain management, Risk and Safety
Management.
 Operation: Advanced Maritime Operations, Safety of
Navigation.
 Evaluation: Management, Organizational Learning, Technology
Readiness Levels (TRL) in the maritime sector, Investigation of
accidents and near-misses.
Individual Project (of relevance for the PhD-candidate´s project)
 Write review article showing relevance of student´s project in
relation to the course.
 Present paper in course workshop.

Learning outcome

Knowledge
The student:
 has advanced knowledge of the maritime stakeholders and their
interrelationships.
 Has advanced knowledge of the key regulations that guide
actions in the maritime industry.
 Can evaluate the limitations on innovation and research project
imposed by regulations and industry standards.
Skill
The students shall be able to:
 Handle the complex issues involving requirements for
innovations in maritime industry
 Propose and evaluate research and innovation projects in
accordance with requirements of the triple helix (maritime
industry, society and academia).
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The student can critically examine regulations and standards to
identify the viability and limits of different developments in
services, technology and operational management.

Competence






Type of course
Relevance in
study programme

Can assess the limitations and possibilities on innovation set by
standards and regulation.
Identify the connection between the different phases of
maritime operations and the challenges in each part of these
phases.
The candidate can identify new research question/hypothesis of
relevance to the maritime sector.
Identify the Technology/Societal Readiness Level (TRL) of
their own and other´s research projects in relations to the stateof-art.
Can identify the relationship between their own research project
and the needs in the international maritime industry.

The course is compulsory and may be taken as a singular course.
The course gives state-of-the-art knowledge of the maritime industry
with particular focus on stakeholders, regulations and stages of
innovation in technology, services and operational management.

Prerequisites
Course
Format The course will consist of condensed sessions comprising lectures,
and Workload
work on assignments, laboratory exercises, and discussions.
Teaching
The teaching is given as intensive seminars containing lectures, groupwork and self-studies.
Examination and The student will write a review paper reflecting the implementation of
assessment
contents covered in the course in the student´s individual research
project. The paper must be equivalent in size and depth of an academic
article following academic standards for publications.

Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus
Overlapping

The course participants (PhD students) are expected to solve and
submit a homework assignment based upon their own research
problem. The paper will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a grade of
B or better is required for passing).
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid absence will be offered a postponed examination.
80% attendance in workshop/seminar is necessary. Presentation must
be given.
English.

To be announced at the start of each semester.
No overlap.
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Name of course:
Maritime
Measurement
Science
Course code:

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Technical

Programme
Responsible:
Approval date:
offering the
course:
Peter Wide
PhD in Maritime
Operations
Course content
The course will cover topics on measurement science in general and
related to maritime operations. The methods to be presented include
general understanding of measurement systems, human perception and
the interaction between, expert evaluation method, data collection,
analysis and presentation. The system performance, limitations,
benefits etc. will be discussed in the course as well. The focus will be
primarily on to reflect the different aspects of measurement physical
properties and to understand the accuracy in a measurement operation.
Special attention is given to maritime operations in harsh weather
conditions in a vulnerable environment.
 Introduction to measurement science.
 Understand the principles of physical measurement science in
maritime applications
 Use of the measurement system performance
 human perception in measurement
 the interaction between artificial systems and human perception
 How to built a physical measurement system
 Concept of computer designed measurement system
 Concept of computer analysis of sensor data
 Physical measurement methods in e.g.
o Temperature,
o Length Humidity,
o Density,
o Pressure and
o maritime measurement methods related to cold climate,
distance, icing, ice related parameters and weather
parameters.
Learning outcome Knowledge - The student will be able to:




explain definition and concept of physical measurement science
computer-based measurement and analysis,
understand principles and methods used in maritime
applications
involving
physical
and/or
human
systems/perception,
explain some of the available standard equipment and SI units.

Skills - The student will be able to:


carry out and make use of existing knowledge, theories of
measurement science and applications in a real situations,
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understand the performance of engineering systems,
adopt the system and human way of estimating physical
phenomenon,
identify the suitable method for measurement tasks in maritime
operations.

Competence - The students will be able to:



Type of course
Relevance in
study programme

Prerequisites

Teaching

Examination and
assessment

Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus
Overlapping

apply measurement systems in maritime operations and use
computer to make automatic measurement, analyses and
presentations,
reflect on their professional practice, work in groups, manage
report writing, presentation,
can work in a multi-disciplinary team.

The course is available as a singular course.
This course can be taken as the elective 5 ECTS methods course. The
course gives insight in measurement science and the application of
measurement of physical properties of relevance to maritime
operations.
PhD students at the Faculty of Science and Technology or at the PhDprogram in Maritime Operations can apply for admission by registering
at the first lecture. Other students from other faculties or other
institutions apply for admission.
External students must attach a confirmation that they are a PhD
student at their home institution. Students that hold a Master of Science
degree, but are not yet enrolled as a PhD student, must attach a copy of
their Master's degree diploma. External students must also pay
semester fee and attach the receipt.
Lectures, student reports and presentations, laboratory activities and
scientific reading of articles, books etc. Individual guidance and
supervision.
The exam is comprised of the submission of a project report based on
the students own topic of research that supplements his/her doctoral
thesis. The course will be graded ‘Passed’/’Not passed’ (A grade of A
or B is required to pass this course).
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid absence will be offered a postponed examination.
A number of compulsory exercises must be approved. (It will be
specified at the beginning of the semester).
English.

To be announced at the beginning of the semester.
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Name of course:
Maritime Fire
Safety and
Evacuation
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Organisational/ Technical

Programme
Responsible:
Approval date:
offering the
course:
Ed Galea,
PhD in Maritime Bjarne Chr.
Operations
Hagen
Upon completing this PhD course the candidate will be able to identify,
recognize and evaluate fire safety systems in a maritime context. The
candidate will also be able understand, use and evaluate evacuation
models including human psychological and physiological responses to
fire, evacuation model assumptions and the capabilities and limitations
of evacuation modelling software.
The course will build upon state of the art fire safety theories and
practice seen in relation to international maritime safety legislation and
requirements.

Learning outcome Knowledge
The student shall:
 have a thorough understanding of methodological issues related
to psychological and physiological responses to fire,
 have a thorough understanding of evacuation from fire,
 have a thorough understanding of evacuation model
assumptions and the capabilities and limitations of evacuation
modelling software,
 have a thorough understanding of fire safety systems,
 have a thorough understanding of international and national fire
safety regulation for the maritime industries.
Skill
The students shall be able to:
 formulate research problems and perform scholarly research on
fire safety and evaluation in maritime operation,
 carry out research on fire evacuation in the maritime domain,
 understand, use and evaluate evacuation models,
 plan, perform and report research related to fire safety systems
used in maritime operations.
Competence
 The student can participate in debates on the field of fire safety
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Type of course
Relevance in
study programme
Prerequisites
Course Format
and Workload
Teaching
Examination and
assessment

and evaluation in International forums.
 Shall be able to discuss and evaluate research within fire safety
and evacuation.
 Can communicate evacuation research related to maritime
operations in recognized international channels.
The course is related to organization and technology and may be taken
as a singular course.
The course gives insight in technical fire safety systems and the
psychological processes in an evacuation incident.
The course will consist of seminars comprised of lectures, work on
assignments, laboratory exercises, and discussions at HSH.
Assignments will be given between seminars.
The teaching is given as two intensive seminars over two days each.
The seminar contains Lectures, group-work and self-studies.
Students writes a scientific teport reflecting the implementation of
contents covered in the course in their own research project.
The course participants (PhD students) are expected to solve and
submit a homework assignment based upon their own research
problem. The paper will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a grade of
A or B is required for passing).

Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus

English.

Journal articles to be announced at the start of each semester.
Selected chapters from SFPE handbook 5th ed. on evacuation, human
behaviour in fire and fire safety systems.

Overlapping
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Name of course:
Maritime
Organizational
Safety
Management
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Organizational

Programme
offering the
course:
PhD in Maritime
Operations

Responsible:

Approval date:

Helle A. Oltedal

Introduction


Reasoning on safety management, accident causation and
prevention theories

Accident and prevention theories







State-of-the-art accident causation and prevention theories
High Reliability Organizations
Normal Accident Theory
Energy and Barrier Theory
Resilience Engineering
Research designs for investigating accident causation and
prevention

Safety, Environment and Health Information System








State-of-the-art Knowledge
Production System
Data Collection
Processing
Distribution
Decision
Risk Management

Limitations to safety management
Learning outcome

Knowledge
The student shall:
 have mastery of the most widely used accident causation and
prevention theories,
 evaluate how safety may be managed in maritime operations,
 have a thorough understanding of key elements that influence
the effectiveness of safety management processes.
Skill
The students shall be able to:
 evaluate research designs that can investigate maritime safety
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Type of course
Relevance in
study programme
Prerequisites
Course Format
and Workload
Teaching

Examination and
assessment

Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus

management,
evaluate safety hazards in maritime operations,
understand the limitations of the use of safety management,
mitigate risks in maritime operations,
carry out research on organizational learning,
propose and evaluate research designs related to accident
causation and prevention,
carry out research on the relationship between organizational,
strategic and operational activities.

Competence
 Can identify safety hazards in maritime operations.
 The student can manage the dynamic nature of risk in maritime
operations.
 The student can critically examine causal arguments involving
accident causation and prevention theories.
The course is social sciences course and may be taken as a singular
course.
The course gives insight in the organization of safety management in
maritime operations.
The course will consist of a condensed session comprised lectures,
work on assignments, laboratory exercises, and discussions at HSH.
The teaching is given as two intensive seminars, each over two days.
The first seminar at HSH and the second at UiT. The seminar contains
lectures and group-work.
The course participants (PhD students) are expected to solve and
submit a homework assignment based upon their own research
problem. The paper will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a grade of
A or B is required for passing).
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid grounds for absence will be offered a postponed examination.
Attendance in seminars is mandatory.
English.

A selection of scientific papers to be announced at the start of each
semester.

Overlapping
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Name of course:
Advanced
Maritime
Operations
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Technical

Programme
offering the
course:
PhD in Maritime
Operations

Responsible:

Approval date:

Egil Pedersen

Introduction
 The ocean environment
 Operational challenges in the ocean space and surface border in
Polar waters
Environmental loads
 Kinematics and dynamics of ocean waves
 Wave, current, wind and ice loads on vessels
 Dynamic motions of vessels
Environmental criteria
 Weather window
 Weather forecasting
 Marine icing
Weather routing
 Optimization criteria
 Method of solutions
Modelling and simulation

Learning outcome

Knowledge
The student shall:
 have a thorough understanding of maritime operations in the
ocean space with emphasis on how the environment is affecting
the operations,
 have a thorough understanding of the key environmental factors
affecting the performance of maritime operations in the ocean
space,
 understand the fundamental hydrodynamics on a theoretical
basis for operations in the surface zone,
 be able to determine the operational window based on weather
conditions,
 have an overview of the principles and operational challenges
of station-keeping,
 have thorough knowledge of how maritime operations can be
modelled and simulated.
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Skill
The students shall be able to:
 handle appropriate SW tools to perform static and dynamic
analyses of maritime operations,
 handle limitations in modelling and simulation of maritime
operations,
 formulate and evaluate solutions for planning of effective
operations,
 carry out research to acquire new and more advanced
knowledge related to work tasks and operations within the
marine field.
Competence
 The student is able to work in cross-disciplinary project teams
of maritime operations.
 He/she has can manage and lead cross-disciplinary teams in
research projects on maritime operations.
 The student can contribute to debates regarding relevant
maritime operations in international forums.
Type of course
Relevance in
study programme
Prerequisites
Teaching
Examination and
assessment
Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus
Overlapping

The course is technical and may be taken as a singular course.
The course gives insight into the operational characteristics of
navigation and maneuvering and the underlying technology that
enables such operation.
Lectures, group-work, self-studies.
Oral examination. Grade B or better is needed to Pass.
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid absence will be offered a postponed examination.
A number of compulsory exercises must be approved. (It will be
specified at the beginning of the semester).
English.

To be announced at the beginning of the semester.
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Name of
course:
Maritime
Logistics and
Port
Operation
Management
Course code:

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Organizational

Programme
offering the
course:
PhD in
Maritime
Operations

Responsible:

Approval date:

Kenn StegerJensen

Course content The aim of the course is to provide the participants with a toolbox of
theoretical knowledge, experimental insight, and competencies in methods
and models for analyses and synthesis that can be applied in the
participants own projects.
This PhD course will concentrate on theory and practice related to
Maritime Logistics and Port Operation Management problems. The course
is covering the following topics:
Topics include:












Learning
outcome

Maritime Logistics
Value & Supply Chain management
Supply Chains Structure and Networks
Operation Management
Seaport Operation Management
Terminal Operation Management
Inventory Management
Tools for optimization
Performance and Decision Making
Planning and Control Systems
Simulation and Emulation
Sustainability and Green Maritime Logistics and Port Operation
Innovation

Knowledge
The candidate:
• Has advanced knowledge within Maritime Logistics and Port
Operation Management and masters the field´s philosophy of
science.
• Can understand the common and distinguishing capabilities of
different Maritime Logistics and Port Operations.
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•
•
•

can contribute to the development of new knowledge, new
theories, methods, interpretations and forms of documentation in
Maritime Logistics and Port Operation Management.
can understand the factors affecting the performance of Maritime
Logistics and Port Operation systems.
can understand the requirement of Innovation, Sustainability and
Green in Maritime Logistics and Port Operation systems.

Skill
The candidate:
• can formulate problems, plan and carry out research in Maritime
Logistics and Port Operations.
• can apply different descriptive and normative approaches for
analyses and synthesis Maritime Logistics and Port Operation
systems.
• can carry out research of a high international standard within
Maritime Logistics and Port Operation Management.
• can handle complex academic issues and challenge established
knowledge and practice in within Maritime Logistics and Port
Operation Management.
• Can describe and explain how Maritime Logistics and Port
Operation strategy helps drive competitiveness in terms of cost
efficiency, quality, delivery responsiveness, and flexibility.
• can describe and explain the use of control and coordination
technologies in the Maritime Logistics and Port Operations.
• can evaluate and apply different methods and models in Maritime
Logistics and Port Operation Management.
Competence
The candidate:
 can identify new relevant topics and carry out Maritime Logistics
and Port Operation Management research with scholarly integrity
 can manage complex interdisciplinary assignments and projects
 can communicate research and development work through
recognized Norwegian and international channels
 can participate in debates in the field in international forums
 can assess the need for, initiate and practice innovation
 can design a Maritime Logistics and Port Operations strategy,
which achieves strategic fit with business and market requirements
Type of course The course is organizational and may be taken as a singular course.
Relevance in The course gives state-of-the-art insight in the Maritime Logistics and
study
Port Operation Management.
programme
Prerequisites
The participants are expected to have a basic knowledge in Maritime
Logistics and Port Operation Management. The course is aimed
specifically at Ph.D. students, but the course is also recommended for
industrial engineers and engineering scientists. University staff and final
year M.Sc. students are welcome as well.
University staff, M.Sc. students and participants from industry may be
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exempted from the homework assignments and the course
evaluation/examination.
Course Format The course will consist of condensed session comprised of lectures, work
and Workload on assignments, laboratory exercises, and discussions at HBV. After the
course session the course participants (PhD students) are expected to solve
and submit homework assignments. Diplomas will be issued on the basis
of course participation and evaluation of homework assignments, and
entitle PhD students to 5 ECTS, corresponding to 125-150 hours of work
load.
Teaching
The course will consist of two condensed sessions comprised of 2 x 4 full
days of lectures, work on assignments, laboratory exercises, and
discussions at HBV.
Examination
Examination will be done based upon the finalized homework assignment.
and
Grading will be passed/Not passed. (Passed will correspond to grades A
assessment
and B on the A-F scale).
Re-sit exam
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid absence will be offered a postponed examination.
Course work 80% attendance in workshop/seminar is necessary and to solve and submit
requirements
homework assignments.
Teaching and The course will be given in English.
examination
language
Syllabus
To be announced at the start of each semester.
Overlapping
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Name of course:
Task Analysis in
Maritime Sociotechnical
systems
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Human Factors

Programme
offering the
course:
PhD in Maritime
Operations

Responsible:

Approval date:

Bjarte K. Røed

There are multiple approaches to human factors; however, the one
method common to all human factors practitioners and researchers is
the task analysis. Focus on the task is the backbone for all human
factors and the task analysis is the key method. Task analysis is widely
used in a number of domains, including the process control and power
generation industries, military applications, civil aviation and the
maritime industry. Task analysis has been adapted for use in many
human factors applications including training, engineering, design and
risk analysis.
Topics include:
 Human factors research methods considerations such as validity
and reliability matters, and consideration about the use of
quantitative and qualitative methods
 The history of task analysis and the in-depth theoretical
foundation of task analysis including some of the critics against
decomposition of tasks.
 The most recent published research on task analysis relevant for
maritime human factors
 In-depth teaching and practical exercises in the procedures of
two types of task analysis: hierarchical task analysis (HTA) and
cognitive task analysis (CTA).
 Applications of task analysis in accident investigation and
engineering and related methods that builds on task analysis
such as human error identification (HEI) and human reliability
assessment (HRA).

Learning outcome

Knowledge
The candidate:
 Has a advanced knowledge of the methodological issues for
task analysis.
 Can evaluate the suitability of the application of hierarchical
task analysis and cognitive task analysis.
 Have advanced knowledge of the state-of-the-art knowledge on
task analysis relevant for maritime human factors.
 Has advanced knowledge of the limitations in decomposing and
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analyzing a marine operations,
Skill
The candidates shall be able to:
 Plan, and carry out a task analysis for a maritime task involving
a sociotechnical system.,
 formulate solutions for the planning of effective maritime
operations based upon task analyses.
Competence

Type of course
Relevance in
study programme
Prerequisites
Course Format
and Workload
Teaching
Examination and
assessment

Re-sit exam

The candidate shall be able to:
 Manage complex human factors research challenges and carry
out research work of high international standard.
 Communicate research and participate in debates in the field in
international maritime and human factors forums.
The course is human factors and may be taken as a singular course.
This course can be taken as the obligatory 5 ECTS methods course.
The course provides methods to decompose and analyze human work
and the performance of socio-technical systems.
The course will consist of a condensed session comprised of 5 full days
of lectures, work on assignments, laboratory exercises, and discussions
at HBV.
The teaching is given as a intensive seminar over one week (4 or 5
days) The seminar contains Lectures, group-work and self-studies.
After the course session the course participants (PhD students) are
expected to solve and submit homework assignments. Diplomas will be
issued on the basis of course participation and evaluation of homework
assignments, and entitle Ph.D. students to 5 ECTS, corresponding to
125-150 hours of work load.
Write a research paper with relevance to the theme of the seminar
based upon your own - Will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a
grade of A or B is required for passed).
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid grounds for absence will be offered a postponed examination.
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Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus

80% attendance is necessary
English.






Evaluation of Human Work, 4th Edition – Wilson & Sharples,
2015
Human Factors Methods, Stanton & Salmon 2013
Working Minds: A Practitioner's Guide to Cognitive Task
Analysis 1st Edition, Crandall, Klein & Hoffmann, 2006
A Guide to Task Analysis - Kirwan & Ainsworth 1992

A list with supplementary literature (journal articles) will be provided
closer to the course start.
Overlapping

No Overlap.
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Name of course:
Decision Making
and
Performance
Assessment
Course code:

Course content

Semester:

Extent:
5 ECTS

Type of course:
Human Factors/Technical

Programme
offering the
course:
PhD in Maritime
Operations

Responsible:

Approval date:

Salman Nazir

Introduction
 The dynamic nature of organizations
 Behavioural approaches to decision-making and performance
assessment (biasness, subjectivity, objectivity)
Criteria for Performance Assessment and Decision Making
 Complexity of modern systems
 How complexity of organization and decisions impact the
cognitive capabilities
 Commonalities among Decision Making and Performance
Assessment
 Theories and models for defining evaluation criteria
Methods
 Models and mathematics behind performance assessment and
multi-criteria decision making
o Analytical Hierarchal Process
o Bayesian Network
o Evidential Reasoning
o Fuzzy Logic
o Dynamic Models
Training and Performance Assessment
 Training methods
 Training Evaluation, performance indices, matrices, and
pairwise comparison
 Impact of Training on Decision making
Applications in Maritime domain
Case Studies for Maritime domain
Discussions on case studies
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Learning outcome

Knowledge
The student:
 Has thorough knowledge of the nature of qualitative decisionmaking.
 Can contribute to the development of a systematic and
structured approach for decision-making and performance
assessment.
 Can identify and explain the fundamental steps in qualitative
and quantitative decision-making and performance assessment.
 Can provide a method for structuring each step of the decisionmaking process and performance assessment.
 Can To evaluate the training needs according to existing
performance requirements.
Skills
The candidate:
 Can carry out research using the various mathematical tools
used for Decision Making and Performance assessment,
including
o Analytical Hierarch Process
o Bayesian Network
o Evidential Reasoning
o Fuzzy Logic
 Can utilize software programs based on the mathematical tools
taught in course in their own scholarly research projects.

Type of course
Relevance in
study programme

Prerequisites
Teaching
Examination and
assessment

Competence
The candidate:
 Can participate in debates in international forums on the nature
of qualitative decision-making.
 Can manage research projects on decision making in maritime
organizations,
 Can contribute to decision-making and performance assessment
methodology.
 Can assess the current limitations of current automated tools for
unbiased decision-making and performance assessment.
 Can conduct research on the topic with scholarly integrity.
The course is technical and may be taken as a singular course.
The course gives understanding of how to make unbiased consistent
judgments based upon multiple pieces of evidence and how to apply
this to the evaluation of dynamic work performance in maritime
operations.
Intensive workshops/seminars with Lectures, group-work and selfstudies.
Report (reflecting the implementation of contents covered in the
course. The course participants (PhD students) are expected to solve
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Re-sit exam
Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus
Overlapping

and submit a homework assignment based upon their own research
problem. The paper will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a grade of
A or B is required for passing).
There is no access to a re-sit examination in this course. Students with
valid grounds for absence will be offered a postponed examination.
A number of compulsory exercises must be approved. (It will be
specified at the beginning of the semester).
English.

To be announced at the beginning of the semester.
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Name of course:
Maritime
Systems Design
and Methods
Course Code:

Course Content

Semester:

Extent:
10 ECTS

Type of Course:
Design Theory Applied to
Maritime Engineering

Program
offering the
course:
PhD in
Maritime
Operations

Responsible:

Approval Date:

Hans Petter Hildre
Henrique M. Gaspar

Principles of Marine Design
 Design for the Blue Ocean Environment
 Design of Human Engineered Complex Structures
 General concepts of Maritime Systems
 From Mission to Operation (Form/Function) at Sea
Overview of Maritime Systems
 Offshore Units (Platform)
 Ships
 Subsea Structures
 Wind and energy
 Complex Equipment (crane, winch, tanks, plant)
 Common and specific points (Form/Function)
Methods and Analysis
 Basic Design Methods (interactive process)
 Systems Mission – Performance – Economics Assessment
 Maritime Systems of Systems (e.g. fleet) and Subsystems (e.g
equipment/propulsion/control) Analysis and Performance
Decision Making Methods
 Stakeholder Preferences and Perceptions
 Ranking and Quantifying
 Design Trade-offs
 Identifying Design Strength and Weakness
 Industry Case Studies

Learning
outcome

Knowledge
The student should acquire knowledge in:
 Principles of maritime design, with the human component in the
form/function basic design process
 Overview of the big and complex structures that are used to
explore the blue ocean environment
 Introduction and training on the main literature methods used to
design, analyze and evaluate maritime systems
 Introduction to Decision Making theory and common techniques
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used to rank and quantify designs
Skill:
At the end of the course the student should be able to:
 Identify the main engineered maritime systems
 Understanding the mission and performance concept in these
systems
 Be acquainted with state of the art literature used to design and
analysis such systems
 Create a concept design of such structures, with preliminary
requirements, analyses and evaluation.
Competence:
 Understanding the mapping between Form/Function of a
maritime design problem
 Converging these basic design problem to an specific research
question within maritime design
 Filter state of art literature of methods and analyses to specific
problems of their research
 Identify these methods in real maritime systems, applying them
to solve a specific problem from their research
 Use mission-performance-economics methods to quantify and
evaluate her/his specific problem in design
Type of Course

Relevance in
study program

Prerequisites
Course Format
and Workload
Teaching
Examination
and assessment

The course is obligatory course on state-of-the-art knowledge of the
maritime industry for the PhD-program in maritime operations. The
course may be taken as a singular course.
The course gives insight in the design and methods of maritime systems,
with particular focus on state of art literature, principles of maritime
design, main methods and analysis of systems, systems of systems and
subsystems, as well as a prime on decision-making exemplified by real
industry case studies.
MSc in areas as maritime technology, nautical science, managing marine
operations or equivalent
The course will consist of lectures, literature reading, work on
assignments, exercises, and discussions.
The teaching is given as intensive seminars containing lectures, groupwork and self-studies.
The student will write a review paper reflecting the implementation of
contents covered in the course in the student ́s individual research
project. The paper must be equivalent in size and depth of an academic
article following academic standards for publications. The course
participants (PhD students) are also expected to solve and submit a list
of homework assignment based upon their own research problem during
the classes.
The homework and paper will be graded ‘Passed’ or ‘Not Passed’ (a
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Re-sit exam

Course work
requirements
Teaching and
examination
language
Syllabus
Overlapping

grade of B or better is required for passing).
There is no access to a re-sit examination in this course.
Students with valid grounds for absence will be offered a postponed
examination.
80% attendance in workshop/seminar is necessary. Presentation must be
given.
English.

To be announced at the start of each semester.
No overlapping.
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2012/5956/LIA000
Dato: 17.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
56/15

Sammenslåing av Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur
(IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSLfak)
Innstilling til vedtak:

1. Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) slås sammen til ett
institutt fra 1.1.2016

Begrunnelse:

Universitetsdirektøren legger i denne saken fram forslag til sammenslåing av Institutt for
språkvitenskap (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). Saken er hjemlet i universitets- og
høyskolelovens § 9-2, 4. ledd:
Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen
må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
Organiseringen skal forhandles med organisasjonene i henhold til hovedavtalen i staten §
13, nr. 2a, jf. § 8, nr. 2 – forhandling uten tvisteløsning.
- Sakens bakgrunn
I styresak S 19-11 «Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø og
forslag til studieprogramportefølje for studieåret 2012/2013» vedtok universitetsstyret å redusere
studietilbudet i språk og litteratur fra og med høsten 2012. Til sammen tolv studieemner innenfor
språk, kultur og litteratur ble lagt ned. Bakgrunnen for vedtaket var svak rekruttering til
språkfagene. I etterkant av dette har situasjonen for språk- og litteraturfagene vært fulgt opp av
fakultetsstyret, med sikte på å styrke rekrutteringen.
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I sak FS 10/2013 ble det i møte 18.3.2013 gjort følgende vedtak; Fakultetsstyret ber om
at det nedsettes et utvalg som skal utrede språkfagenes stilling ved HSL- fakultetet med
sikte på økt rekruttering. Følgende medlemmer ble oppnevnt.
Medlemmer
Professor, Rolf Gaasland, IKL, leder av utvalget
Professor, Antonio Fábregas, IS
Førsteamanuensis, Annelise Brox Larsen, ILP
Førsteamanuensis, Anitta Viinikka-Kallinen, IKL
Prodekan for studium og utdanning, Gro Bjørnerud Mo, UiO
Studentrepresentant, Åsne Øysteindotter Høgetveit, Russlandsstudier

Varamedlemmer
Professor, Hilde Sollid, ILP
Førsteamanuensis, Merete Andersen, IS
Førsteamanuensis, Merete Andersen, IS

Utvalget har lagt til grunn et mandat som gir anledning til å undersøke alle aspekter ved
den situasjonen språk- og litteraturfagenen står overfor, og at fakultetet ønsker forslag
både på utforming av undervisningstilbud og organisering og ledelse av virksomheten.
Utvalget har hatt fire arbeidsmøter. Til det første møte ble det invitert eksterne innledere.
I tillegg ble det tidlig i prosessen bedt om innspill fra ulike fagmiljøer. En enstemmig
rapport «Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSLfakultetet» ble ferdigstilt 21.8.2014, og ble lagt frem som orienteringssak for
fakultetsstyret i møte den 24.9. 2014, jf vedlegg 2. En av rapportens sentrale anbefalinger
er sammenslåing av Institutt for språkvitenskap (IS) og Institutt for kultur og litteratur
(IKL). Utvalget vurderer sammenslåing som en nødvendig premiss for å løse de
komplekse utfordringene og rekrutteringskrisen som språk- og litteraturfagene står
overfor.
Rapporten ble i etterkant av møtet sendt på høringsrunde til berørte institutter samt
tjenestemannsorganisasjonene; Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat med
høringsfrist 15.10. 2014. I høringssvarene fikk forslaget om sammenslåing tilslutning fra
flere hold. Instituttleder ved IKL gir entydig støtte til ny instituttstruktur, mens det er
uttrykt en viss usikkerhet fra IS. Instituttleder ved IS åpner likevel opp for sammenslåing,
med bakgrunn i positiv tilslutning fra fagmiljøene ved instituttet. Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har uttrykt støtte for sammenslåing. Når det gjelder
tjenestemannsorganisasjonene er Forskerforbundet splittet i sitt syn. Flertallet er
imidlertid positive eller nøytrale, mens Akademikerne i sitt tilsvar ikke tar stilling til
sammenslåingen.
Rapport, innspill fra høringsrunden ble lagt fram for fakultetsstyret i sak FS 02/2015 den
29.1.2015. Følgende vedtak ble gjort i denne saken: Fakultetsstyret anbefaler en
sammenslåing av Institutt for kultur og litteratur (IKL) og Institutt for språkvitenskap
(IS).
I samme sak ble dekanen bedt om å utrede/utarbeide forslag til ny organisasjonsstruktur
og bemanningsplan for et eventuelt nytt sammenslått institutt av IS og IKL. Det ble også
bedt om forslag til organisatorisk tilhørighet for faggruppene i kunstvitenskap og medieog dokumentasjonsvitenskap. Dette vil ikke være belyst i denne saken, jf vedtak i sak FS
19/2015.
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I tråd med fakultetsstyrets anbefalinger har dekanen utarbeidet et dokument, der det
redegjøres for organisering, administrasjon, bemanning, muligheter og utfordringer ved
en eventuell sammenslåing. Dokumentet ble sendt på høring til berørte institutter og
organisasjoner med høringsfrist 4.9.2015. Høringssvar og dekanens vurderinger og
utdypelser av sakens innspill er omtalt og presentert i sak FS 19/2015, der de viktigste
argumenter er rekapitulert og enkelte punkter er kommentert i lys av innspill fra
høringsrundene, se side 2-8 i saken, vedlegg 1.
Vedrørende sammenslåing av IS og IKL er dekanen av den oppfatning at en
sammenslåing i seg selv neppe kan løse alle de utfordringene som språkutvalget pekte på
i sin rapport, men at det er rimelig å anta at en sammenslåing kan gjøre det enklere å
videreutvikle studietilbudene som i dag er på IS og IKL. En samordning av språk- og
litteraturvitenskaplige miljøer i ett institutt anses å være et formålstjenlig virkemiddel for
å kunne videreutvikle det tradisjonelle filologiske studietilbud i møte med dagens
samfunnsendringer.
Med bakgrunn i fakultetsledelsens samlede vurderinger, saksinnspill, høringer og
rapporter har fakultetsstyrets gjort følgende vedtak den 24.9.2015 i sak 19/2015, jf
vedlegg 1:
Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge frem forslag til sammenslåing av IS
og IKL som sak for universitetsstyret høsten 2015
- Dagens organisering av HSL-fak
HSL-fakultetet er i dag organisert i sju institutter og fire sentre, og har til sammen 530,4
årsverk fordelt på institutter, sentre, fakultetsadministrasjon og ledelse. Ved Institutt for
språkvitenskap (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) er det registrert til sammen
121,05 årsverk, fordelt med henholdsvis 73,85 årsverk og 47,2 årsverk, se fordeling tabell
2 (Kilde DBH 2014).

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

Institutt for
språkvitenskap

Institutt for
kultur og
litteratur

Institutt for
lærerutdanning
og pedagogikk

Institutt for
filiosofi og
førstesemester

Institutt for
historie og
relegionsvitensk.

Institutt for
Institutt for
sosiologi,
arkeologi og
Barentsinstitutt
statsvit.skap og
sosialantropologi
samfunnsplanl.

Kvinnforsk

Senter samiske
studier

Senter
fredsstudier

Figur 1: Organisasjonskart HSL-fak
Tabell 1: Årsverk fordelt st.grupper ved IS

2014

Administrative stillinger

12,95

Støttestillinger

1

UFF stillinger
Sum

1

1

Tabell 2: Årsverk fordelt i st.grupper IKL
Administrative stillinger
UFF stillinger
Sum

2014
5
42,2
47,2

59,9
73,85

Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger
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Universitetsdirektøren vurderinger
Universitetsdirektøren ser at det har vært en omfattende og grundig prosess når det
gjelder språk – og litteraurfagenes stilling ved HSL-fak. Utviklingstrendene innen
språkfagene har medført behov for planmessige vurderinger av strategiske veivalg for å
gjenskape robuste studietilbud med gode fag- og læringsmiljø.
UiT er et breddeuniversitet som skal opprettholde bredde og mangfold i sitt samlede
utdanningstilbud. I dette ligger det et uttrykt mål at UiT skal utvikle og ivareta sin
studieportefølje, og samtidig fremme rekrutteringen av studenter.
Rekrutteringsutfordringene i språk- og litteraturfagene har utløst et behov for nytenkning
og endring ved enheten.
Fakultetsstyrene har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at fakultetet
drives effektiv og i overenstemmelse med lover, og de mål og rammer som er fastsatt av
overordnet myndighet og universitetsstyret. Videre er fakultetsstyret faglig myndighet for det
samlede emne- og programtilbudet, og skal koordinere faglige emner og undervisningsressurser
mellom programmene. Fakultetsstyret har også den endelige beslutningsmyndighet med hensyn
til deltakelse i andre fakultets programmer.
Fakultetsstyret har i denne saken identifisert utfordringene og pekt på relevante tiltak som kan
løse rekrutteringsutfordringene. For å implementere og gjennomføre tiltakene, vurderer
fakultetsstyret det som nødvendig å slå sammen IS og IKL. En organisasjonsendring med
sammenslåing av IS og IKL vurderes som en formålstjenlig løsning, som vil skape et forbedret
handlingsrom. Universitetsdirektøren deler dette synet.

Utover dette har universitetsdirektøren ingen ytterligere kommentarer, og stiller seg bak
fakultetsstyrets forslag til vedtak. Universitetsdirektøren tilrår sammenslåing av Institutt
for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur ved Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) gjeldende fra 1.1.2016.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Sissel Tjosaas
fung. personal- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:
1. Sak FS 19/2015, «Sammenslåing av IS og IKL og plassering av fagmiljø i kunstvitenskap
og MDV»
2. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling

Saksbehandler: Lillian Abelsen
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Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Arkivref: 2012/5956 JFO001
Dato: 17.09.2015

SAK FS-19/2015
Til:Fakultetsstyret
Møtedato:24.9.2015

Sammenslåing av IS og IKL og plassering av fagmiljø i kunstvitenskap og MDV
Bakgrunn

I sak FS- 2/2015 anbefalte fakultetsstyret en sammenslåing av Institutt for språkvitenskap
og Institutt for kultur og litteratur, og ga dekanen fullmakt til å utarbeide et konkret
forslag til ny organisasjonsstruktur og bemanningsplan for et fusjonert institutt (se
vedlegg). Bakgrunnen for vedtaket var fakultetsstyrets behandling av en rapport fra et
utredningsutvalg som på oppdrag fra styret hadde fremmet forslag for å utvikle
språktilbudet ved fakultetet. Utredningsutvalget, ledet av professor Rolf Gaasland, leverte
i august 2014 en innstilling der ett av de sentrale forslagene var sammenslåing av to av
instituttene som i dag har studietilbud innenfor språk og litteratur. Utredningsutvalget
anbefalte sammenslåing av IS og IKL for å kunne møte rekrutteringskrisen i språkfagene på en
besluttsom og handlekraftig måte. Utvalget mente at dette best kunne gjøres samlet under én
ledelse ved ett institutt. Samtidig argumenterte utvalget for at en innenfor ett institutt bedre kunne
se program- og emneporteføljen og de tilgjengelige vitenskapelige ressursene i sammenheng.
Endelig ønsket utvalget å etablere flere administrative fellesfunksjoner og et mer spesialisert
administrativt støtteapparat, noe som skulle bidra til en reduksjon i utgifter til ledelse og
administrasjon.

Rapporten fra språkutvalget ble først lagt frem for fakultetsstyret til en innledende
diskusjon i september 2014 og ble deretter sendt på høring til instituttene og
tjenestemannsorganisasjonene. I høringen fikk forslaget om sammenslåing tilslutning fra
flere hold. Ledelsen på IKL og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (som også har
språkfag) ga forslaget uforbeholden støtte, og i høringssvaret fra IS fremkom det at et
flertall av de ansatte var positive til en omorganisering. Det ble samtidig poengtert at
språkutvalget ikke hadde hatt som del av sitt mandat å utrede situasjonen for de to
fagmiljøene på IKL som ikke er språk- eller litteraturfag: Kunstvitenskap og medie-
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/dokumentasjonsvitenskap. Etter høringen sluttbehandlet fakultetsstyret språkutvalgets
rapport og fattet følgende vedtak:
”Fakultetsstyret anbefaler en sammenslåing av Institutt for kultur og litteratur (IKL) og
Institutt for språkvitenskap (IS). Dekanen gis fullmakt til å utrede/utarbeide konkret forslag
til ny organisasjonsstruktur og bemanningsplan for et sammenslått IS og IKL. I forslaget
må det særskilt tas stilling til fremtidig tilhørighet for faggruppene i kunstvitenskap og
medie- og dokumentasjonsvitenskap. Forslaget legges fram for fakultetsstyret i løpet av
vårsemesteret 2015”.
For å utrede spørsmålet om organisatorisk tilhørighet for faggruppene i kunstvitenskap og medieog dokumentasjonsvitenskap, opprettet dekanen en egen arbeidsgruppe ledet av prodekan Turid
Moldenæs. Gruppen fikk i oppdrag å utrede om de to miljøene bør være en del av det sammenslåtte
IS/IKL eller om de heller skal innlemmes i en annen faglig enhet på HSL- fakultetet.
Arbeidsgruppen leverte en enstemmig innstilling i april 2015 der det under visse spesifikke
forutsetninger ble anbefalt at de to fagmiljøene flyttes til det nåværende Institutt for historie og
religionsvitenskap (IHR) (se vedlegg).
Dekanen fulgte samtidig opp fakultetsstyrets anbefaling om sammenslåing av IS og IKL ved å
utarbeide et notat som kort redegjør for organisering, administrasjon, bemanning og faglige
utfordringer. De to dokumentene ble sendt ut for kommentarer hos berørte institutt og fagforeninger
med høringsfrist 4. september. Innspill som kom inn i denne høringsrunden følger vedlagt (se
vedlegg), og flere argumenter som er vektlagt i disse innspillene vil bli kommentert underveis i
saksfremlegget.
Dekanens vurderinger ang. sammenslåing av IS og IKL
Fakultetsstyret har allerede anbefalt sammenslåing av de to instituttene. Dekanen vil i det
følgende rekapitulere de viktigste argumentene som lå til grunn for denne anbefalingen og utdype
enkelte poeng i lys av innspill som er kommet opp i siste høringsrunde.
Utdanning
Dekanen er ikke av den oppfatning at en fusjon i seg selv vil kunne løse alle de utfordringene
språkutvalget pekte på i sin rapport, men mener at det er helt rimelig å anta at en fusjon vil gjøre
det enklere å kunne videreutvikle studietilbudene som i dag er på IS og IKL. Dette er det et stort
og veldokumentert behov for. På bachelorprogrammet i språk og litteratur gikk opptaket av
studenter ned fra 60 til 30 i perioden 2010 – 2015. Disse studentene fordeler seg på i alt 9
studieretninger (nordisk, engelsk, fransk, tysk, finsk, russisk, samisk, spansk og allmenn
litteraturvitenskap). Flere av studieretningene har så få studenter at det ikke er grunnlag for et
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studiemiljø.. Høsten 2015 ble det eksempelvis tatt opp 1 student i allmenn litteratur, 1 student i
tysk, 1 student i finsk og 2 studenter på nordisk. Slike tall har naturligvis ikke bare negative
konsekvenser for fagmiljø og studenter. Sett i et større perspektiv er krisen først og fremst knyttet
til hvor få kandidater UiT er i stand til å forsyne samfunnet og spesielt den nordnorske regionen
med. Antall kandidater uteksaminert per år fra 10 studieretninger i språk og litteratur var i
femårsperioden 2009–2013 i gjennomsnitt 1,8. Tilsvarende tall for 7 studieretninger på
mastergradsnivå var 1.3.
Differansen mellom opptakstall og kandidattall forteller også at frafallet fra studieprogrammene
er svært høyt, noe som kan tyde på at studentene ikke er fornøyd med kvalitet og/eller relevans.
Dette er meget bekymringsfullt.
En annen stor utfordring er at flere utdanningstilbud i språk og litteratur i for liten grad gjenspeiler
at flertallet av studentene som tas opp på programmene skal bli lærere og ha arbeid i det norske
skoleverket. Den integrerte lektorutdanningen er på UiT – som ved andre læresteder i landet –
blitt det foretrukne valget for studenter som ønsker å bli lærer i videregående skole.
Rekrutteringen til enkelte av studieretningene i lektorprogrammet er i dag langt bedre enn til de
tradisjonelle programmene i språk og litteratur. Høsten 2015 har eksempelvis 22 studenter i
lektorutdanningen valgt engelsk som masterfag, mens 21 har valgt nordisk (tilsvarende studenttall
for studieretningene i engelsk og nordisk i BA- programmet i språk og litteratur er 6 og 2).
Likevel tas det i liten grad hensyn til denne fordelingen av studenter i utformingen av
emnetilbudet. I samme sak som fakultetsstyret anbefalte sammenslåing av IS og IKL ble det
vedtatt at det skal lages forslag til nye emner rettet spesifikt mot den integrerte lektorutdanningen,
og at det øvrige emnetilbudet i språk og litteratur skal gjennomgås med sikte på bedre tilpassing
til lektorutdanningen og videreutdanningstilbud for lærere.
Utfordringer med stort frafall og behov for omfattende faglig revisjon gjør seg også gjeldende på
BA-programmet i språk og økonomi. En ekstern evaluering av programmet i 2014 slo fast at
programmet ikke fungerer i sin nåværende form, og i oppfølgingen av evalueringsrapporten
vedtok fakultetsstyret (sak FS30/2014) at antallet studieretninger skal reduseres og at
emneplanene skal endres slik at innholdet i programmet samsvarer med læringsmålene og blir et
reelt tilbud for studenter som ønsker å kombinere språk- og økonomifag.

Samtidig med dette skjer det en spennende nyorientering innenfor humaniora der det
åpner seg mange muligheter for tradisjonelle disipliner i møte med bl.a. ny teknologi og
nye samfunnsutfordringer. Et eksempel på et slikt vellykket og innovativt
undervisningssamarbeid mellom lingvistikk og litteraturvitenskap er det nyetablerte
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kurset "Språk og tekst i sosiale medium (NOR-2043)", som ble tilbudt første gang våren
2015. Kurset rekrutterte godt og vakte også en del oppmerksomhet i de lokale mediene.
En samling av noen av de viktigste humanistiske fagmiljøene vil sette UiT/HSL i en
bedre posisjon til å gripe mulighetene til et nytenkende studietilbud innen språk og
litteratur. I skjæringspunktet mellom lingvistikk og litteraturvitenskap ligger det et hittil
ikke nok utnyttet potensiale til å utvikle attraktive og relevante studietilbud som
responderer på aktuelle samfunnsutfordringer og som samtidig reflekterer de språklignarrative sidene i debatten om disse utfordringene. Her kan tilbud om klimadiskursen,
globaliseringsdebatten eller sykdomsfortellinger nevnes som noen eksempler
I tillegg til de konkrete faglige utfordringene knyttet til det faglige innholdet i studietilbudet er det
bred enighet om at det er nødvendig å gjøre noe med dagens styring av programmene i språk og
litteratur. Ledelsen på IS og på IKL er samstemte om at den nåværende ordningen med et stort
felles programstyre verken bidrar til å kvalitetssikre eller videreutvikle programmene, og at
utdanningsvirksomheten i fremtiden bør vies langt større oppmerksomhet fra ledelsens side. Det
er til dels ulike oppfatninger om hvordan dette best kan gjøres i praksis, men dekanen er igjen
overbevist om at det vil være lettere å få til nødvendige endringer innenfor rammene av et
sammenslått institutt.
I det siste høringsnotatet fra instituttlederen på IS og i et opprop undertegnet av ansatte på IS/IKL
(se vedlegg) blir det påstått at miljøer i språk og litteratur ikke hører naturlig sammen og at denne
typen konstellasjoner «hører fortiden til». Til dette kan det bemerkes at det ikke er uvanlig med
organisatoriske samlinger av miljøer i språk og litteratur, men det avgjørende sett fra dekanens
side er likevel ikke dette, men det enkle faktum at emner i språk og litteratur inngår i de
studieprogrammene som er bærebjelkene i utdanningsvirksomheten på IS og IKL. Både
studieretningene i den integrerte lektorutdanningen, BA- og MA programmene i Russlandsstudier,
BA-programmet i språk og økonomi og BA- programmet i språk og litteratur er bygd opp av
emner som eies av IS og IKL. I tillegg har IS og IKL i flere år samkjørt emnetilbudet på de

fleste studieretninger i masterprogrammet språk hhv litteratur, særlig fremmedspråkene
og samisk, slik at en student i språk også må ta litteraturemner for å få 30 stp emner. Et
overveiende flertall av studentene på de to instituttene befinner seg på disse programmene. Flere
av de nevnte studieprogrammene er også helt sentrale for nåværende og fremtidige satsinger på
UiT/HSL. Institusjonens strategi slår fast at UiT skal ha fremragende lærerutdanninger og
fakultetsstyret har, som tidligere nevnt, vedtatt at det må gjøres omfattende endringer for å bedre
studietilbudet både på lektorprogrammet og i BA-programmet i språk og økonomi. Dekanen
merker seg også at de mest realistiske alternativene som er lansert til det nåværende programmet i
språk og litteratur er andre program som forutsetter nye sammensetninger av emner fra de to
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instituttene, for eksempel egne fagspesifikke BA-program i engelsk, nordisk og russisk. I sum er
det ingen andre enheter ved HSL eller UIT som i like stor grad som IS og IKL har felles
utfordringer på utdanningssiden, og hoveddelen av utdanningsvirksomheten vil også i fremtiden
kreve omfattende samarbeid, koordinering og utviklingsarbeid på tvers av dagens instituttgrenser.
Å få dette til med to separate institutt med ulikt eierskap til emner og krav om parallell
saksbehandling til to instituttstyrer, vil være meget krevende.

Ønsker fra IS om å etablere nye tilbud i skjæringspunktet mellom språkvitenskap og
vitenskapsområder utenfor HSL er ikke godt utredet, men vil etter dekanens vurdering
ikke hindres av en fusjon. Som tidligere nevnt vil en samling av de språk- og
litteraturvitenskaplige miljøene under ett institutt heller kunne styrke mulighetene til å
videreutvikle tradisjonelle filologiske studietilbud i møte med dagens
samfunnsutfordringer. Dersom de språkvitenskapelige fagmiljøene skal utvikle nye
studietilbud vil disse måtte tilfredsstille nøyaktig de samme krav til faglighet, relevans og
rekrutteringspotensiale, uansett hvilken instituttstruktur man forholder seg til.
Forskning
Dekanen har i hele fusjonsprosessen vært tydelig på at det ikke vil være større gevinster å hente på
en sammenslåing av IS og IKL innenfor forskning og formidling. Mellom forskningsdisiplinene
språkvitenskap og litteraturvitenskap er det i dag relativt få berøringspunkter, og det begrensede
samarbeidet som er etablert mellom forskere på IS og IKL kan etter alt å dømme like godt
videreføres uten en organisatorisk samling. Forskningen på IS og IKL står ikke overfor utfordringer
som kan tenkes bedre løst gjennom en fusjon, og fusjonen er heller ikke motivert av planer om et
tettere forskningssamarbeid mellom faggrupper i språk og litteratur. Om hensynet til forskning ikke
er et argument for sammenslåing, er det etter dekanens vurdering heller ikke et argument mot.
Dekanen kan ikke se at det er noe som tilsier at en sammenslåing vil virke negativt inn på
forskningsaktiviteten. Dette punktet er blitt problematisert i den siste høringsrunden – både fra
instituttlederen på IS og i oppropet fra ansatte. Det vises her til at IS er et svært produktivt institutt
og det uttrykkes bekymring for at forskningen kan bli skadelidende ved en sammenslåing med IKL.
Det etterlyses også en nærmere utredning av hvilke følger sammenslåingen vil få for forskning.
Ser man på relevante mål på forskningsvirksomheten på de to enhetene er det ikke store forskjeller
mellom IS og IKL. Brukes publikasjonspoeng som indikator (slik de ansatte gjør i sitt opprop) er
IS både målt i absolutte tall og i gjennomsnitt per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling
(UFF) en noe mer produktiv enhet enn IKL. Men som det fremgår av tabellen under er IKL likevel
både internt på HSL og i UiT- målestokk et institutt der det publiseres relativt mye.
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IKL har faktisk i to av de fire siste årene hatt det tredje høyeste poenggjennomsnittet per UFF blant
instituttene på HSL, mens IS i samme periode har vært det nest mest produktive instituttet. Går man
ytterligere bak tallene ser man videre at grunnen til at IS i snitt publiserer noe mer per ansatt enn
IKL gjør, ikke er at de fleste ansatte på IS systematisk publiserer mer enn sine kolleger på IKL,
men at et knippe usedvanlig produktive forskere/miljøer trekker opp snittet for instituttet som
helhet. IS har flere toppforskere og toppforskningsmiljø enn IKL, men forskjellene i produktivitet
internt på IS er minst like store som forskjellene mellom IS på den ene siden og IKL på den andre.
En fusjon mellom IS og IKL er altså på ingen måte en sammenslåing mellom et forskningssterkt og
et forskningssvakt institutt som i seg selv bør gi grunn til større engstelse. Gode forskere i dag blir
ikke dårlige forskere i morgen som følge av en ny organisasjonsstruktur.
Forskningsvirksomheten på begge instituttene er dels organisert omkring enkeltforskere og dels i
mer eller mindre konsoliderte forskningsgrupper. De instituttvise støtteordningene for
enkeltforskere (annuum, reisemidler m.m.) er omtrent identiske på de to enhetene, og de
fakultetsvise stimuleringsordningene vil naturligvis forbli de samme enten IS og IKL fortsetter som
ett eller to institutt på HSL. Fordeling av rekrutteringsstillinger på HSL-fakultetet gjøres ikke ut fra
en instituttvis nøkkel, og andre midler som fordeles per institutt tar høyde for enhetens størrelse.
Alle avsatte midler og/eller inngåtte avtaler om tildeling av midler til enkeltforskere eller prosjekter
vil naturligvis bli videreført ved en fusjon. I samband med sammenslåinger på institusjons- og
instituttnivå er det dessuten vanlig å legge inn som premiss at sammenslåingen i seg selv ikke skal
ha noen omfordelende effekt internt (se nedenfor). Heller ikke de økonomiske rammevilkårene for
forskning blir derfor negativt påvirket av en omorganisering.
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Økonomi
Økonomisk ligger forholdene godt til rette for en sammenslåing av instituttene. Den økonomiske
situasjonen på de to enhetene er langt på vei den samme. Begge har positive avsetninger og et visst
økonomisk handlingsrom på kort/mellomlang sikt. Budsjetteknisk vil en sammenslåing innebære
at dagens budsjetter for IS og IKL blir til ett fra og med 2016. I tabellen under er budsjettildelingen
for 2015 fordelt på de ulike hovedpostene satt opp for instituttene hver for seg og samlet (tall i
tusen).
IS
Basisbevilgning

IKL

Samlet

22.410

22.620

45.029

Undervisningsbevilgning

4.454

4.325

8.779

Forskningsbevilgning

4.770

2.290

7.060

Strategisk forskningsbevilgning

8.578

4.475

13.052

40.212

33.709

73.921

Samlet

Lønns og driftsmidler til administrasjon budsjetteres på fakultetsnivå og vil ikke berøre instituttenes
budsjetter.
Ved utforming av felles budsjett må administrasjonen og instituttledelsen påse at det ikke skjer
endringer som har en direkte omfordelende effekt. Dette bør ikke være vanskelig gitt at det
økonomiske utgangspunktet til de to instituttene er relativt likt.
Bemanning, ledelse og administrasjon
På Institutt for språkvitenskap er det til sammen 32 fast vitenskapelig ansatte og 13 ansatte i
rekrutteringsstillinger. Instituttet har dessuten 7 teknisk-administrative stillinger på Senter for
samisk språkteknologi og Divvun. På Institutt for kultur og litteratur er det 32 fast vitenskapelig
ansatte og 11 rekrutteringsstillinger. Ved en fusjon mellom IS og IKL vil alle disse gruppene av
ansatte få sine stillinger videreført på det nye instituttet uten endringer i innhold, vilkår eller
arbeidsoppgaver. Dersom Kunstvitenskap og MDV ikke blir en del av det nye sammenslåtte
instituttet vil 10 faste stillinger og 4 rekrutteringsstillinger fra dagens IKL trekkes fra totalen. Et
nytt institutt vil altså på faglig side ha enten 64 fast vitenskapelig ansatte + 24 rekrutteringsstillinger,
eller 54 + 20 (uten kunstvitenskap og MDV).
Dagens ledelse og administrasjon ved IS og IKL består av to instituttledere, to kontorsjefer og fem
studiekonsulenter. Det følger av styrings- og ledelsesmodellen ved UiT at et sammenslått institutt
skal ha 1 instituttleder tilsatt i en åremålsstilling og 1 fast tilsatt kontorsjef. Størrelsen til et
sammenslått IS/IKL tilsier at det vil være fornuftig å ha en nestlederfunksjon som kan bistå
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instituttleder og kontorsjef i den daglige ledelsen av enheten. Erfaringer fra andre institutt av
omtrent samme størrelse tilsier også at instituttleder og kontorsjef vil ha behov for administrativ
bistand på personalområdet. Dette kan løses i form av en (del-)stilling, men kan også gis gjennom
utvidet støtte fra fakultetsadministrasjonen. Fakultetet vil i første omgang prøve ut den sistnevnte
modellen. Dette vil skje allerede fra høsten 2015 i forbindelse med at nåværende kontorsjef ved IS
går av med pensjon.
Fakultetsledelsen har hatt møter med de øvrige lederne på IS og IKL. Disse er gjort kjent med sine
rettigheter og plikter i samband med en eventuell fusjon. Formelle innplasseringssamtaler og
forhandlinger om avslutning av nåværende tilsettingsforhold/overgang til annen stilling vil først
skje etter at et evt. vedtak om fusjon er fattet av universitetsstyret.
IS og IKL har i dag en felles studieadministrasjon som består av fem fast ansatte studiekonsulenter.
Den klart største delen av den administrative virksomheten er dermed i praksis allerede fusjonert
og krever i seg selv ingen større omlegging. Alle de ansatte vil ved en sammenslåing av IS og IKL
få videreført sitt tilsettingsforhold uten endringer i innhold, vilkår eller arbeidsoppgaver. Det vil
naturligvis være opp til det nye instituttet å vurdere om det av andre grunner er ønskelig å se på for
eksempel arbeidsdelingen internt i administrasjonen, men dette berører ikke spørsmålet om fusjon.
Administrative forhold ved en evt. utskillelse av MDV og kunstvitenskap er redegjort for under.
Totalt sett vil fakultetet med dette legge opp til å spare ca. 1 stilling innenfor ledelse og
administrasjon på selve sammenslåingen av IS og IKL (uavhengig av plasseringen til MDV og
kunstvitenskap). Denne innsparingen er naturligvis kjærkommen i en tid der fakultetet er pålagt å
kutte de administrative kostnadene, og vil uten tvil hjelpe fakultetet i å nå innsparingsmål som er
satt for 2016 og fremover, men den er i seg selv ikke vektlagt som et tungtveiende argument for
sammenslåing av IS og IKL fra dekanens side.
Instituttets samlede størrelse er i siste høringsrunde blitt tatt opp som et problem. Instituttlederen
på IS frykter at et større institutt vil føre til større avstand mellom ansatte og ledelsen og en mulig
forverring av arbeidsmiljøet. Det er opplagt at det på større enheter kan være fare for at det utvikler
seg en uheldig distanse mellom ledelse og ansatte og at dette er en utfordring større enheter må
være seg svært bevisst. Funn fra arbeidsmiljøundersøkelser på UiT og HSL tilsier imidlertid ikke
at instituttstørrelse i seg selv er en utslagsgivende faktor for et godt arbeidsmiljø. I andre
sammenhenger kan økt størrelse også være en fordelaktig faktor.
Det er eksempelvis enklere for et større institutt å ta strategiske valg, fordi instituttet har bedre
mulighet til å finne rom for egne satsinger uten å måtte være avhengig av evt. støtte fra fakultetet.
Samlokalisering
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De ansatte på IS og IKL er i dag plassert i flere bygg, fra Breivika III til Teorifagbygget. Dekanen
mener spredningen av ansatte og faggrupper er uheldig. Ved en sammenslåing bør man i størst
mulig grad forsøke å få til en samlokalisering av vitenskapelig ansatte, ledelse og administrasjon i
Breivika III. Effekten av en organisatorisk fusjon blir langt større dersom den kombineres med en
fysisk samling av ansatte. En samlokalisering vil kreve ombygginger (fortetting) og flyttinger av
flere grupper av studenter og tilsatte – i flere etapper. Fakultetet har allerede anmodet Avdeling for
bygg og eiendom om å starte arbeid med fortetting for å få flere kontorarbeidsplasser i Breivika III
(dette er fornuftig uavhengig av spørsmålet om sammenslåing av IS og IKL). Endelige flytteplaner
vil derimot ikke bli lagt før det eventuelt foreligger et bindende vedtak om sammenslåing. I en
overgangsfase vil planlegging og gjennomføring av flyttinger kreve noe ekstra bruk av
administrative ressurser.
Vurderinger

ang.

plassering

av

fagmiljøene

i

kunstvitenskap

og

medie-

og

dokumentasjonsvitenskap
Et sammenslått IS og IKL vil i utgangspunktet også omfatte to faggrupper som verken er språkeller litteraturfag: Kunstvitenskap samt medie- og dokumentasjonsvitenskap. Flere av argumentene
som ovenfor er anført til støtte for fusjon av miljøer på IS og IKL berører ikke virksomheten i disse
fagmiljøene. De driver ikke studieprogram i samarbeid med miljøer på IS (eller IKL), og MDV har
i motsetning til de fleste av språkfagene heller ikke rekrutteringsproblemer. Arbeidsgruppa som
hadde i oppdrag å utrede fremtidig plassering av MDV og kunstvitenskap ble derfor bedt om å
vurdere om de to miljøene bør være en del av et fusjonert IS/IKL, eller om de med fordel kan flyttes
til en annen enhet på HSL. Etter en grundig prosess med møter og utredninger anbefalte
arbeidsgruppa flytting til Institutt for historie og religionsvitenskap av følgende grunner:
-

Fagmiljøet i medie- og dokumentasjonsvitenskap stiller seg overveiende positiv til en
flytting og ser flere muligheter for utvikling av egne utdanningstilbud i samarbeid med
IHR. De viktigste faglige berøringspunktene er mot historiefaget (mediehistorie, historiske
data).

-

Fagmiljøet i kunstvitenskap er noe mer delt i synet på om flytting til IHR i seg selv er
gunstig, men er samstemte i vurderingen av at kunstvitenskap bør være en del av samme
institutt som MDV. Kunstvitenskap har også klare faglige berøringspunkter med historie.

-

IHR blir av begge de to aktuelle fagmiljøene vurdert å være et institutt som har klart å
integrere mindre fagmiljø på en god måte.

-

Organisatorisk plassering er vurdert å ha liten (og ingen negativ) betydning for forskningen.

Samtidig ble det stilt som forutsetning for disse anbefalingene at også de berørte fagmiljøene på
IHR måtte stille seg positive til en sammenslåing, at alle fagmiljøene måtte kunne samlokaliseres i
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Breiviklia (der IHR i hovedsak er fysisk lokalisert) og at overføringen ikke skulle bidra til å redusere
størrelsen på noen av fagmiljøene, eller de ressursene miljøene har tilgjengelig for forskning og
utviklingsarbeid.
Overføring av ansatte og personalressurser til IHR
Alle forutsetningene knyttet til økonomi, stillinger og samlokalisering kan relativt enkelt kvitteres
ut fra fakultetets side. Dersom fagmiljøene i kunstvitenskap og MDV innlemmes i IHR vil i alt 10
faste vitenskapelige stillinger og 4 rekrutteringsstillinger bli overført fra dagens IKL til dagens IHR.
Det skjer ingen endringer i innhold, vilkår eller arbeidsoppgaver for noen av disse stillingene.
Studieadministrasjonen for programmene i kunstvitenskap og MDV er i dag fordelt mellom to
studiekonsulenter, som også har ansvar for flere andre studietilbud. Ved en flytting av
studieprogrammene til IHR vil fakultetet legge opp til at den ene av disse stillingene overføres til
IHR og gis ansvar for begge de to programmene. Dette vil i alle fall i en tidlig fase være tilstrekkelig
til å fylle en hel stilling. Fakultetsledelsen har hatt møter med de berørte studiekonsulentene og har
gitt utfyllende informasjon om rettigheter og plikter i en slik prosess. Formelle
innplasseringssamtaler vil først finne sted etter et evt. vedtak om flytting.
IHR har fra før 16 faste vitenskapelige stillinger (2 er p.t. vakante), 9 rekrutteringsstillinger, 1
instituttleder og en administrasjon som består av kontorsjef + 2 studiekonsulenter. I tillegg kommer
8,5 teknisk-administrative stillinger knyttet til Registreringssentralen for historiske data (RHD) i
Tromsø og Målselv. Et nytt, utvidet institutt vil dermed totalt ha 26 fast vitenskapelig ansatte, 13
rekrutteringsstillinger og 12,5 teknisk-administrative stillinger + en instituttleder.
Overføringen av de to fagmiljøene vil medføre et økt (personal-) ansvar for instituttledelsen ved
IHR, men fakultetet vurderer ikke dette til å være i et omfang som tilsier at lederstillingene må
endres, eller at IHR samlet sett vil ha behov for flere ressurser til ledelse og øvrig administrasjon
enn det instituttet har i dag. I sin høringsuttalelse uttrykker IHR-styret en viss bekymring for at
kontorsjefen vil få økt arbeidsbelastning som følge av at instituttet får flere nye ansatte. Isolert sett
er dette riktig, men sammenlignet med andre kontorsjefer på HSL vil ansvarsområdet ikke være
spesielt omfattende. Fakultetsledelsen legger også vekt på at IHR i utgangspunktet har romslig med
administrative ressurser totalt sett, og at enkelte oppgaver som ligger til kontorsjefstillingen vil
kunne delegeres til andre deler av instituttadministrasjonen dersom det er behov for det.

Økonomi
En overføring av fagmiljøene i kunstvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap innebærer
at budsjettildelingen til IKL må splittes. Både kostnader knyttet til lønn for de stillingene som
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overføres, samt driftskostnader som følger med stillingene og fagområdet må skilles ut, og
overføres til IHR. En slik budsjettsplitt kan gjøres på flere måter. Det viktigste vil være å sikre stor
grad av stabilitet i tildelingen i årene etter overføringen. Dette innebærer at en må ta hensyn til de
resultatmidlene som er og vil bli generert fra de to fagmiljøene. På grunn av at resultatmidlene
tildeles etterskuddsvis, vil det i en overgangsperiode (frem til og med budsjettet for 2017) være
behov for justeringer av resultatmidlene mellom IHR og IKL.
Det vil være en forutsetning at resultatmidlene som er knyttet til de fagmiljøene som overføres
følger med fagmiljøene til IHR. I budsjettsplitten må man derfor finne frem til en fordeling av
basistildelingen mellom de fagmiljøene som går ut av IKL, og de som blir igjen. Om det ikke er
snakk om fagmiljøer med store forskjeller i kostnadsbildet, vil det være mest hensiktsmessig og
korrekt å fordele basistildeling basert på andel stillinger. En slik splitting av basisbevilgningen,
samt en oversikt over resultatmidlene knyttet til fagmiljøene som vurderes overført til IHR, fremgår
av tabellen under (basert på 2015-budsjettet, tall i tusen).
IKL samlet

Andel

fagmiljøene

KV og MDV
Basisbevilgning

22.620

6.854

Undervisningsbevilgning

4.325

1.311

Forskningsbevilgning

2.290

754

29.235

8.759

Samlet

Det er tatt utgangspunkt i at 10 faste vitenskapelige stillinger skal overføres fra IKL til IHR. Totalt
antall ordinære stillinger på IKL er 33. De direkte lønnskostnadene knyttet til stillingene som
overføres er 7,6 millioner. Lønns- og driftsmidler knyttet til rekrutteringsstillinger er bundet til de
aktuelle stillingene, og vil overføres sammen med disse.
Øremerkede forskningsmidler og eksterne prosjekt tilknyttet MDV og kunstvitenskap vil også bli
overført, men er ikke spesifisert i tabellen.
Lønns og driftsmidler til administrasjon budsjetteres på fakultetsnivå og vil ikke berøre instituttenes
budsjetter.

Samlokalisering
Fagmiljøene i MDV og kunstvitenskap er lokalisert i Breivika III og i Teorifagbygget hus 4. Det
samme er studentene. Det er fullt mulig å flytte disse gruppene til Breiviklia der IHR er lokalisert.
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Dette krever to ting. For det første må IHR fortette og frigjøre cellekontorer som i dag benyttes til
gjester og emeriterte professorer. De sistnevnte gruppene vil fortsatt kunne gis tilgang på
arbeidsplasser på linje med det som er vanlig ved andre enheter på HSL. Dette vil kunne gi plass til
om lag halvparten av de nye ansatte som skal inn i bygget. De øvrige plassbehovene må løses ved
at noen av de andre enhetene som i dag disponerer arealer i Breiviklia (Studentsamskipnaden,
Kvinnforsk, eller IAS) flytter ut ansatte og overtar lokaler som blir ledig som følge av de
omrokkeringene som ellers er omtalt i denne saken. Fakultetet har informert de nevnte enhetene om
at dette kan bli aktuelt. For å unngå unødig uro og overflødig planarbeid ønsker imidlertid ikke
dekanen å ta stilling til konkrete flytteforslag før det er avklart om MDV og kunstvitenskap faktisk
skal bli en del av IHR.
Vurderinger av faglig-organisatorisk art
Fra litteraturvitere på IKL ble det i høringsrunden om språkutvalgets rapport uttrykt klar motstand
mot en utskillelse av MDV og kunstvitenskap fra IKL(/IS). En rendyrking av språk og
litteraturfagene ble fra litteraturviternes side sagt å tilhøre fortiden og å være i strid med globale
trender som går i retning av mer tverrfaglighet og interdisiplinært samarbeid. Dekanen mener at det
opplagt kan være interessante berøringspunkter mellom litteraturfagene på den ene siden og fag
som MDV og kunstvitenskap på den andre. I lys av de tidligere omtalte behovene for nytenkning
og utvikling av studietilbud i språk og litteratur mener dekanen også at det er positivt at
litteraturviterne ser et faglig potensiale i økt samarbeid med andre humanistiske fag/kulturfag.
Kunstvitenskap og MDV kunne slik sett vært et viktig bidrag til utvikling av et sammenslått IS/IKL.
Hvor reell disse utviklingsmulighetene er, er imidlertid et annet spørsmål. I et eget opprop fra ph.d.studenter på IKL blir det vist til at det for denne gruppen finnes felles møteplasser og samarbeid.
De fast ansatte i de to faggruppene vurderer derimot samarbeidet som marginalt, til tross for at
litteraturfagene har vært innenfor samme institutt som MDV og kunstvitenskap over mange år. De
ser samlet sett større muligheter for egne fag på IHR, dog med litt ulike begrunnelser (rapportens
side 8). Begge fagmiljøene er, som nevnt, opptatt av at IHR har vist seg å være et institutt som evner
å få små humanistiske fagmiljø til å fungere godt sammen, og MDV viser konkret til mediehistorie
og bruk av historiske data som viktige berøringspunkter med IHR (inkl. RHD). Det vises også til at
IHR gjennom teologiutdanningen har erfaring med praksis som kan komme MDV til gode.
Det siste punktet vil dekanen tone ned. Praksis i teologi skjer ikke i regi av IHR, men via et
samarbeid med Kirkelig utdanningssenter i Nord og Praktisk-teologisk seminar ved Universitetet i
Oslo. Det er derfor begrenset hvor mye kompetanse MDV ville kunne dra veksler på her. De øvrige
argumentene de to fagmiljøene har anført for innlemmelse i IHR, virker derimot i utgangspunktet
velfunderte, og på bakgrunn av rapporten fra arbeidsgruppa var det rimelig for dekanen å anbefale
plassering av MDV og kunstvitenskap på IHR. Forutsetningen arbeidsgruppa hadde stilt om at de
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involverte fagmiljøene måtte stille seg positiv til en fusjon har imidlertid blitt mer innfløkt å
håndtere etter høringsrunden. Mens det i rapporten fra arbeidsgruppa ble vist til at ansatte på IHR i
prosessen hadde lagt vekt på at en flytting ville styrke deres fagmiljø på visse områder, endte
instituttstyret på IHR opp med å gå imot en sammenslåing. På IKL derimot har instituttstyret og de
to fagmiljøene nå gått inn for flytting – også i en situasjon der IHR er skeptisk. Til grunn for disse
sprikende oppfatningene ligger det bl.a. ulike vurderinger av hvilke reelle faglige gevinster en
flytting vil gi, og hvor viktig dette er for de berørte miljøene. Instituttstyret på IKL betoner enda
sterkere enn tidligere at det er faglige berøringspunkter, (spesielt med historiefaget), og at en
plassering på IHR vil gi mer løfterike faglige utviklingsmuligheter enn innlemmelse i et
sammenslått IS/IKL. IHR-styret på sin side argumenterer for at de aktuelle tilknytningspunktene
ikke er mange, og heller ikke innenfor områder som er strategisk viktige for instituttet. De viser
også til at samarbeid like gjerne kan finne sted på tvers av instituttgrensene. IHR er dessuten
fornøyd med dagens organisering og den utviklingen instituttet har hatt siden fusjonen mellom
religionsvitenskap og historie i 2009.
Enkelte av de bekymringene IHR-styret kommer med i sin uttalelse mener dekanen at det ikke er
grunn til å ta hensyn til (se kommentarer ovenfor ang. administrasjon og ledelse). Når det kommer
til de faglige begrunnelsene fra IHR og IKL er disse hver for seg helt legitime, og det er derfor til
syvende og sist et spørsmål om hvilke legitime betraktninger som skal veie tyngst og hvor
optimistisk man skal velge å være med tanke på fremtidig samarbeid mellom miljøer som i dag er
fysisk og organisatorisk adskilt. Dekanen og fakultetsstyret har dessuten et ansvar for å vurdere
helheten i de ulike alternativene.
Samlet sett tror dekanen at det vil være bedre å innlemme kunstvitenskap og MDV i IHR enn å
fusjonere de to miljøene inn i et IS/IKL, som først og fremst vil måtte konsentrere seg om felles
utfordringer for språk og litteraturfagene på utdanningssiden.
Dekanen har ikke tatt stilling til hvilke navn som bør velges på de nye instituttene. Dette er et
underordnet spørsmål, som ikke bør påvirke utfallet av saken.
Ved UiT kan endringer av faglig-organisatorisk art kun vedtas av institusjonens styre.
Fakultetsstyret kan derfor utelukkende anbefale fusjoner og anmode universitetsdirektøren om å
fremme tilhørende forslag for universitetsstyret.

Forslag til vedtak
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1. Fakultetsstyret ber universitetsdirektøren om å legge frem forslag til sammenslåing av IS
og IKL som sak for universitetsstyret høsten 2015
2. Ved en sammenslåing av IS og IKL anbefaler fakultetsstyret at kunstvitenskap og MDV
flyttes til IHR

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør

Pkt. 1 i forslaget ble enstemmig vedtatt i fakultetsstyrets møte 24.09.2015.
Pkt. 2 i forslaget ble enstemmig avvist i fakultetsstyrets møte 24.09.2015.
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Sammendrag
Den foreliggende rapporten er bestilt av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø og har som sitt hovedformål å gi innspill til
den fremtidige utviklingen av språk- og litteraturfagene i lys av den rekrutteringskrisen
disse befinner seg i. Etter en nærmere beskrivelse av rekrutteringskrisens egenart – det
er først og fremst bachelor- og masterutdanningene i språk og litteratur som rekrutterer
svært få studenter – foreslås følgende overordnede strategi:

1. Utvalget anbefaler at Institutt for språkvitenskap og Institutt for kultur og
litteratur slås sammen til ett institutt for å legge bedre til rette for en mer
besluttsom og handlekraftig respons på rekrutteringskrisen fra institusjonens
side.
2. Utvalget anbefaler at dagens programstruktur omorganiseres slik at ressurser kan
frigjøres til strategiske satsninger for økt rekruttering.
3. Utvalget anbefaler at de ressurser som kan frigjøres gjennom omorganiseringen
av programstrukturen benyttes til en omfattende og målrettet satsning på mest
mulig fleksible studietilbud til et bredest mulig etter- og videreutdanningsmarked,
men særlig til lærere i videregående skole.
4. Utvalget presenterer til slutt to forslag til markedsføringsstrategier som kan
supplere eksisterende markedsføring: En nettverksbasert strategi som består i at
det nye sammenslåtte instituttet prioriterer etablering og vedlikehold av et størst
mulig nettverk av sentrale aktører i byens og landsdelens arbeids- og næringsliv
og en nettbasert strategi som består i å gjøre språk- og litteraturfagene mer
synlige på de delene av Internett som allerede fungerer som møte- og
markedsføringsarenaer for virksomheter og folk flest.
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I
Innledning
Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSLfakultetet) ved Universitetet i Tromsø (UiT) tok i desember 2012 initiativet til å opprette
en ”utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet”. Saken
ble behandlet i møter i fakultetsstyret den 6. februar og 18. mars 2013 før gruppen ble
oppnevnt i fakultetets brev av 1. oktober 2013. Gruppens medlemmer er:

•
•
•
•
•
•
•

Rolf Gaasland, professor i allmenn litteraturvitenskap, UiT (leder)
Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo
Antonio Fábregas, professor i spansk språkvitenskap, UiT
Annelise
Brox
Larsen,
førsteamanuensis
i
engelskog
fremmedspråkdidaktikk, UiT
Anitta Viinikka-Kallinen, førsteamanuensis i finsk og kvensk
litteraturvitenskap, UiT
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, studentrepresentant, Russlandsstudier, UiT
Olav Skare, leder for seksjon for utdanningstjenester, UiT (sekretær)

Den generelle bakgrunnen for etableringen av utredningsgruppen var den svake
rekrutteringen over mange år til språk- og litteraturfagene ved Universitetet i Tromsø.
Krisen toppet seg i 2011 da styret ved HSL-fakultetet etter forslag fra en arbeidsgruppe
anbefalte å legge ned tolv studietilbud med virkning fra høsten 2012 (Sak FS-13/2011).1
Universitetsstyret vedtok nedleggelsen i Sak S19-11 (15. juni 2011).

I punkt 9 av vedtaket i Sak FS-13/2011 ber styret ved HSL-fakultetet om” at den samlede
programporteføljen gjennomgås på nytt i 2014”. Den foreliggende rapporten kan

1

De tolv var: fransk, mastergradsprogram i litteratur; fransk, mastergradsprogram i språk;
fransk, integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag; tysk, mastergradsprogram i litteratur;
tysk, mastergradsprogram i språk; tysk, integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag;
allmenn litteraturvitenskap, mastergradsprogram i litteratur; lingvistikk, bachelorgradsprogram
i språk og litteratur; årsstudium i allmenn språkvitenskap; årsstudium i antikkens kultur; finsk,
integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag og finsk, bachelorgradsprogram i språk og
økonomi.
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betraktes som ett av forarbeidene til den kommende gjennomgangen av
programporteføljen.

I mandatet (vedlegg 1) bes utredningsgruppen blant annet:

[…] legge fram konkrete og helhetlige forslag for å utvikle språktilbudet ved
fakultetet. Målet er at dette foreslåtte tilbudet skal være attraktivt ved at det
forventes å rekruttere studenter, og at universitetet framstår som en sentral og
synlig arena for studie [sic!] av språk, litteratur og kultur.
Utvalget har lagt til grunn at ”språktilbudet ved fakultetet” omfatter de faggruppene ved
HSL-fakultetet som har sin forskning og undervisning knyttet til språk- og/eller litteratur.
Dette gjelder faggruppene i engelsk og norsk på Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk (ILP) og følgende faggrupper fordelt på Institutt for språk (IS) og Institutt for
kultur og litteratur (IKL): antikke studier, allmenn litteraturvitenskap, allmenn
språkvitenskap, engelsk, finsk og kvensk, fransk, nordisk, russisk, samisk, spansk og
tysk. 2 Faggruppene medie- og dokumentasjonsvitenskap og kunstvitenskap, som er
plassert på IKL, er ikke språk- og litteraturfag, og er derfor ikke omfattet av mandatet.

Utvalget har videre lagt til grunn at mandatet gir anledning til å undersøke alle aspekter
ved den situasjonen språk- og litteraturfagene nå befinner seg i, og at fakultetet ønsker
forslag om alt fra utforming av konkrete undervisningstilbud til organisering og ledelse
av virksomheten som helhet. Vi har merket oss at fakultetet eksplisitt ber om ”at utvalget
tenker radikalt nytt om tilbudet som skal gis i språk og litteratur sammenlignet med i dag”
(vår utheving).

Utvalget har hatt fire møter, alle i Tromsø. På første møtet, som fant sted i desember 2013,
deltok fire spesielt inviterte innledere: Stein Ovesen, stabssjef i Tromsø fylkeskommune;
Per Audun Beck, rektor ved Forsvarets studiesenter, Bardufoss; Frode Skuggedal,

2

I tillegg kommer at ansatte ved Institutt for historie og religionsvitenskap annenhver høst tilbyr
emner i hellenistisk gresk og i bibelhebraisk, og at det fins enkeltpersoner med språk- og eller
litteraturfaglig kompetanse i andre faggrupper og enheter enn de nevnte.
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nestkommanderende ved Hærens personalavdeling, Bardufoss, og Hanne Sigrun
Byhring, rådgiver ved Det naturvitenskapelige fakultet, UiT. Etter det første møtet ble
ansatte og ledere ved IS, IKL og ILP invitert til å levere skriftlige innspill til det oppdraget
utvalget er satt til å utrede. Det kom tilsammen 17 innspill som ble lest med interesse.

II
Situasjonsbeskrivelse
Utvalget har ikke sett det som sin oppgave å presentere noe fullstendig og detaljert bilde
av situasjonen på de delene av HSL-fakultetet som tilbyr studier i språk- og litteraturfag,
men vil likevel innledningsvis peke på enkelte karakteristiske trekk som har fungert
styrende for utvalgets arbeid og anbefalinger.

Rekruttering til emner
Selv om styret ved HSL-fakultetet har vurdert rekrutteringen til språk- og
litteraturfagene som kritisk, er det verdt å merke seg at situasjonen ikke er lik for alle
deler av virksomheten. Det tallmaterialet som har vært tilgjengelig for utvalget,
inneholder også lyspunkter: Rekrutteringen til engelsk og norsk (nordisk) ved ILP
(lærerutdanningene, trinn 1–7 og 5–10) kan beskrives som relativt tilfredsstillende,3 og
det fins fagområder på IS og IKL som har høye studenttall på sine emner. På det
fagområdet som tiltrekker seg flest studenter, engelsk, er det de fire siste årene registrert
et gjennomsnitt på rundt 100 studenter på hvert av de seks obligatoriske emnene som
inngår i studieretningen på 1000-nivået (vedlegg 2). På nordisk er det tilsvarende tallet
32. Også fagområdene russisk og spansk må kunne sies å rekruttere brukbart med
gjennomsnitt på henholdsvis 24 og 22 studenter pr. emne. For allmenn
litteraturvitenskap er det tilsvarende gjennomsnittstallet 14 studenter per emne.

3

For eksempel har rundt 30 prosent av studentene på lærerutdanningen (trinn 5–10) valgt norsk
eller engelsk som fag 1 de tre siste årene. Som fag 2 har 19 prosent i den samme studentgruppen
valgt norsk eller engelsk.
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Bildet er imidlertid dystrere for studieretningene fransk, tysk, finsk og kvensk og samisk.
Tysk og fransk har et gjennomsnitt på mellom seks og ti studenter per emne. For kvensk
og samisk ligger snittet på fem, mens det for finsk ligger på fire.4

Rekruttering til studieprogram
Enda alvorligere er bildet for den delen av virksomheten som er ment å være
grunnstammen i det akademiske undervisningstilbudet i språk og litteratur, nemlig
bachelor- og masterutdanningene i språk og litteratur.
studieretningenes

vedkommende

har

antallet

5

For de aller fleste

uteksaminerte

bachelor-

og

masterstudenter vært dramatisk lavt i mange år.

I femårsperioden 2009–2013 ble det i gjennomsnitt hvert år skrevet ut 18 bachelorvitnemål for programmets 10 ulike studieretninger, altså i snitt 1,8 vitnemål per
studieretning per år (vedlegg 3). Engelsk hadde flest uteksaminerte kandidater (23
prosent), fulgt av allmenn litteraturvitenskap og russisk (begge 16 prosent). Deretter
fulgte nordisk og spansk med 13 prosent hver. På mastergradsnivå ble det skrevet ut 63
vitnemål, altså 1,3 vitnemål per år. Engelsk uteksaminerte flest kandidater, ca. 29
prosent. I underkant av 27 prosent kom fra nordisk. Selv engelsk og nordisk, som samlet
sett har relativt god rekruttering, har svært få studenter på sine studieretninger i
bachelor- og masterprogrammet. Bare 11 prosent av registrerte studenter på
obligatoriske emner i studieretningen engelsk er på bachelorgradsprogrammet. Den
relative fordelingen er ikke veldig ulik på den nest største studieretningen, nordisk. For
begge studieretningene (nordisk og engelsk) utgjør lektorprogrammet og årsstudiene
bærekraften i emnene i den forstand at rundt 60 prosent av studentene på disse emnene
har slik studierett.

4

Tallene refererer til registrerte studenter på de enkelte emner. Frafall reduserer tallene
ytterligere.
5
I tillegg til bachelor- og masterutdanninger i språk- og litteratur (treårig bachelor pluss toårig
master), tilbyr HSL-fakultetet også andre programstudier der språk og litteratur inngår, først og
fremst femårig integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag (fra høsten 2014
lektorutdanning for trinn 8–13). Andre programstudier med språk- og litteraturkomponenter er
bachelor- og mastergradsprogrammene i russlandsstudier og bachelorgradsprogrammet i språk
og økonomi.
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Samtidig er det slik at det lektorprogrammet som rekrutterer studenter til fagene nordisk
og engelsk nesten ikke rekrutterer studenter til de øvrige språk- og litteraturfagene. Flere
av språk- og litteraturfagene tilbys ikke engang som fag i lektorprogrammet. Fransk og
tysk tilbys bare som fag 2, og finsk/kvensk tilbys verken som fag 1 eller 2. 6 Over
halvparten av språk- og litteraturfagene på IS/IKL er med andre ord svakt representert,
eller ikke representert, i lektorprogrammet, og av de fagene som er representert, er det
altså hovedsakelig nordisk og engelsk som rekrutterer studenter.

Instituttenes økonomi
Med dagens finansieringsmodell spiller studiepoengproduksjon en viktig rolle for både
universitetets, fakultetenes og instituttenes økonomi. En kunne dermed tenke seg at den
dårlige studentrekrutteringen førte til dårlig økonomi, særlig ved IS og IKL. Slik har det
imidlertid ikke vært. Hvis vi i denne sammenhengen ser bort fra ILP, som er et stort
institutt med høy studiepoengproduksjon, så har situasjonen for IS og IKL vært at de over
flere år har hatt få studenter pr. fast ansatt, men i samme periode likevel har opparbeidet
seg god økonomi. Både IS og IKL har hatt store avsetninger, også av såkalt frie midler, de
senere årene.

Den relativt sett gode økonomien har flere forklaringer: Nøkternt forbruk, ingen
ressurskrevende strategiske satsinger, ledighet i stillinger, perioder med økning i
resultattildelingen, eksterne forskningsmidler (hovedsakelig i forbindelse med senteret
for fremragende forskning i lingvistikk, CASTL) og ikke minst en høyere basistildeling
enn de andre instituttene på HSL-fakultetet er de viktigste faktorene. Den relativt sett
høye basisandelen har sin forklaring i at de to instituttene har mange små fag som hver
for seg krever en viss minimumsbemanning for å kunne tilby studietilbud fra bachelortil doktorgradsnivå – uavhengig av antall studenter. Innenfor fremmedspråkfagene er
undervisningen dessuten regnet for å være noe mer ressurskrevende, og disse fagene har
også kostnader knyttet til studieplanfestede studentreiser.
6

Antikkens kultur og litteratur, allmenn litteraturvitenskap og allmenn språkvitenskap tilbys
heller ikke som fag i lektorprogrammet, men disse er ikke undervisningsfag i skolen.
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Den økonomiske situasjonen er imidlertid ikke like gunstig lenger. I løpet av 2013–2014
er de frie avsetningene ved IKL og IS i sin helhet disponert til nye egenfinansierte
rekrutteringsstillinger og andre mindre tiltak, og ingen av de to instituttene ligger an til
å opparbeide seg nye frie avsetninger. I tillegg vil den høye basisfinansieringen etterhvert
bli redusert som en følge av at lønnsmidler for stillinger som har fått nedlagt deler av sine
studietilbud, vil bli trukket inn ved naturlige avganger. Fakultetets strategi med å
nedlegge bachelor- og mastertilbud som knapt tiltrekker seg studenter, har altså på kort
sikt resultert i at instituttene for noen studieretningers vedkommende er blitt
overbemannet, mens det på litt lengre sikt vil føre til en gradvis forverret økonomi for
instituttene som helhet i form av reduserte basis-bevilgninger.

III
Ny instituttstruktur
Med bakgrunn i situasjonsbeskrivelsen ovenfor vil det i de påfølgende kapitlene bli gitt
anbefalinger om hvordan språk- og litteraturfagene kan skaffe seg et handlingsrom for
rekrutteringstiltak; hvilke typer rekrutteringstiltak som er verdt å satse på og hvordan
språk- og litteraturfagenes studietilbud best kan markedsføres. Utvalget vil imidlertid
begynne med en anbefaling som har til hensikt å legge bedre til rette for gjennomføringen
av de tiltak som vil bli foreslått: Utvalget anbefaler at instituttstrukturen for språk- og
litteraturfagene forenkles ved at IS og IKL slås sammen.

Utvalget diskuterte også hvorvidt fagmiljøene i engelsk og norsk ved ILP burde inngå i et
sammenslått IS/IKL. En slik samordning ville uten tvil kunne vært fordelaktig på flere
måter, spesielt med tanke på koordinering av undervisningstilbudet i engelsk og nordisk
som er store fag på lektorutdanningene. Utvalget tror likevel at ideen om en
sammenslåing av språk- og litteraturmiljøene ved ILP og IS/IKL bør modnes og eventuelt
utredes videre på et senere tidspunkt.
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Det ligger to hovedbegrunnelser bak anbefalingen om et sammenslått språk- og
litteraturinstitutt:

1. Utvalget tror at den ovenfor beskrevne rekrutteringskrisen for språk- og
litteraturfagene på IS og IKL er såpass omfattende at den krever en besluttsom og
handlekraftig respons fra institusjonens side, og da særlig fra instituttnivåets side.
Så lenge ansvaret er fordelt på to institutter med tilhørende styrer, er det grunn
til å tro at vilkårene for en slik respons er dårligere enn de trenger å være.
2. De tiltak som utvalget mener er nødvendig å gjennomføre, er tiltak som krever at
hele emneporteføljen og alle vitenskapelige ansatte ses i sammenheng. Det vil
derfor være en fordel at én instans ”eier” den samlede emneporteføljen og alle de
tilhørende vitenskapelige ansatte.

Et sammenslått språk- og litteraturinstitutt vil være fordelaktig også på andre måter.

3. Et sammenslått institutt vil ha mer tyngde internt på HSL-fakultetet og vil trolig
kunne etablere flere fellesfunksjoner enn små institutter kan. Et samlet institutt
vil for eksempel kunne bygge opp et mer spesialisert (studie-)administrativt
støtteapparat som kan bistå ledelse og fagmiljø i utvikling av relevante
studietilbud rettet mot nye studentgrupper, for eksempel gjennom støtte til nye
fleksible studietilbud. At utgiftene til administrasjon og ledelse (instituttleder,
nestleder og kontorsjef) vil kunne reduseres noe ved etableringen av et
storinstitutt, er heller ingen ulempe.
4. På litt sikt vil det strategiske handlingsrommet normalt være større på et stort
institutt. Det henger sammen med at et sammenslått institutt vil få ledighet (ved
naturlig avgang) oftere enn et lite institutt, og derfor vil få flere anledninger til å
gjøre fagstrategiske valg. I praksis er det i dag slik at mulighetene til å gjøre faglige
prioriteringer først og fremst oppstår ved ledighet.
5. Det vil trolig være en fordel at språk- og litteraturfagene kan henvende seg til
omverdenen, det være seg studenter eller eksterne oppdragsgivere, med én
stemme. Så lenge språk- og litteraturfagenes studietilbud baserer seg på
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inndelingen i nasjonalspråkfag, vil det trolig være lettere å forstå den
organisatoriske logikken i at nasjonalspråkfagene skal være samlet på ett institutt
og ikke som i dag delt på midten og fordelt over to institutter.

IV
Samordning av studieretninger
Beskrivelsen i kapittel II ovenfor viser en alvorlig situasjon for søkningen til språk og
litteratur, men i særlig grad at det er rekrutteringen til disiplinprogrammene som er
kritisk. Det er rimelig grunn til å stille spørsmål ved programmenes eksistensberettigelse
når bare en brøkdel av studentene på programmenes emner er tatt opp på og
uteksamineres fra disse. Utvalget har diskutert dette nøye, men har likevel konkludert
med at programstrukturen bør bevares, ikke fordi utvalget tror at disse programmene
har et potensial for å øke rekrutteringen vesentlig, men fordi både den tradisjonelle
utdanningen av forskere (førsteamanuenser, professorer) og den nylig reviderte
lektorutdanningen (8–13) er modellert over denne typen studieløp.

Utvalget vil imidlertid anbefale en omorganisering av emneporteføljen innenfor dagens
programstruktur. Omorganiseringen, som vil bli presentert i det følgende, har som sitt
hovedformål å gjøre driften av programstrukturen mindre ressurskrevende slik at
instituttene kan skaffe seg et handlingsrom for målrettede satsninger på økt rekruttering,
men vil også etter utvalgets mening være et vesentlig bidrag til å styrke programmenes
faglig innhold – både de nasjonalspråkfaglige og de generiske aspektene ved språk- og
litteraturfagene.

Utvalgets forslag til omorganisering går i korthet ut på å samordne studieretningene ved
hjelp av søyler av obligatoriske fellesemner (HIF-emner) på tvers av studieretningene og å
øke antallet obligatoriske emner i strukturen. For å kunne beskrive samordningsforslaget
mer detaljert, er det nødvendig å ta utgangspunkt i måten programstrukturen for
bachelor- og masterstudier i språk og litteratur praktiseres på per i dag.
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Dagens modell
Studieløpet består av en tre-årig bachelor- og en to-årig masterutdanning.
Normalstudenten fordyper seg i to fag på bachelor-nivået, og viderefører ett av dem til
master-nivået. Et tenkt programstudium for en student som velger engelsk som fag 1
(med fordypning i litteratur på masternivå) og nordisk som fag 2, vil dermed kunne se
slik ut:

BACHELOR (dagens modell)
Sem.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Ex.fac.

Fagemne

Engelsk

Engelsk

Engelsk

3 (H) Engelsk

Engelsk

Engelsk

Nordisk

Nordisk

Nordisk

Nordisk (valgfritt)

Nordisk (valgfritt)

Engelsk

Engelsk

1 (H) Ex.phil.
2 (V)

4 (V)

5 (H) Nordisk (valgfritt)
6 (V)

Engelsk

MASTER (dagens modell)
Sem.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

7 (H)

Engelsk litteratur

Engelsk språk

Avhandling, engelsk

(valgfritt)
8 (V)

Engelsk litteratur

Engelsk språk
(valgfritt)

9 (H)

Engelsk litteratur

Engelsk språk
(valgfritt)

10 (V)

Avhandling, engelsk

Avhandling, engelsk

Avhandling, engelsk

Det er verdt å merke seg at fordypningskravet for fag 2 ifølge forskrift for studier ved UiT
bare er på 30 studiepoeng. Likevel anbefales studentene å ta 60 studiepoeng fordypning
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i fag 2, en anbefaling de fleste følger.7 Det er også verdt å merke seg at tre av de seks
enkeltemnene på masternivå er valgfri, men at litteraturstudenter ofte fyller de valgfrie
emnene med språkemner innenfor samme nasjonalspråk (og vice versa).

Samordnet modell
Den samordnede modellen, som vil være kompatibel med både lærerutdanningen 5–10
og den femårige integrerte lektorutdanningen i språk og samfunnsfag (8–13utdanningen), vil se slik ut (søylen av obligatoriske fellesemner i rødt):

BACHELOR (samordnet modell)
Sem.

10 studiepoeng

1 (H) Ex.phil.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

HIF-emne, fonetikk og

HIF-emne, litteratur

språkvitenskap

eller språklig
begynnerkurs i tysk,
spansk, fransk,
russisk eller finsk

Engelsk

Engelsk

3 (H) Engelsk

Engelsk

Engelsk

Nordisk

Nordisk

Nordisk

5 (H) HIF-emne, språk

Nordisk

Nordisk

Engelsk

Engelsk

HIF-emne, litteratur

2 (V)

4 (V)

6 (V)

HIF-emne, litteratur

eller språk
MASTER (samordnet modell)

Sem.

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

7 (H)

Engelsk

Engelsk

Avhandling, engelsk

8 (V)

Engelsk

Engelsk

9 (H)

HIF-emne, litteratur

HIF-emne, språk

10 (V)

Avhandling, engelsk

Avhandling, engelsk

7

Avhandling, engelsk

Dette kan ha sammenheng med at en må ha minimum 60 studiepoeng i et fag for å være
kvalifisert til å undervise i faget, og en må ha minimum to fag for å få full fast stilling i skolen.

Side153

14

Utvalget har følgende kommentarer til de ulike delene av samordningsforslaget:

Bachelor-nivået
Dagens førstesemesterordning gjenspeiler det forhold at mange hensyn er forsøkt
ivaretatt samtidig. Ordningen fortoner seg som problematisk særlig på den måten at de
som skal studere engelsk-, fransk-, nordisk- og samisk språk og litteratur må velge et
redskapsemne i enten språk eller litteratur, mens de som skal studere tysk, spansk,
russisk og finsk uten forkunnskaper i fagene er henvist til å velge bort begge
redskapsemnene for å gi plass til et begynneremne i det språket en skal studere. Etter
utvalgets syn er det særlig uheldig at nettopp studenter på begynnernivå i et
fremmedspråk ikke får anledning til å ta innføringsemnet i fonetikk og språkvitenskap.

Utvalgets forslag er at førstesemesterstudiet for studenter som er tatt opp på bachelorog masterstudier i språk- og litteratur organiseres i tre emner som er obligatoriske for
alle (men med en valgfrihet innenfor det tredje emnet): examen philosophicum (10
studiepoeng),

fonetikk

og

språkvitenskap

(10

studiepoeng)

og

innføring

i

litteraturvitenskap eller begynnerkurs i tysk, spansk, russisk eller finsk (10 studiepoeng).
Dagens examen facultatum (10 studiepoeng) foreslås fjernet.8 Forskrift for studier ved
UiT gir anledning til å fjerne examen facultatum i sin § 8: “I stedet for examen facultatum
og et fagemne med et omfang av 10 studiepoeng, kan det inngå fagemner med et samlet
omfang av 20 studiepoeng.” En ordning med førstesemesterstudier uten examen
facultatum praktiseres i dag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT.

Det er uheldig at de som velger begynnerkurset i tysk, spansk, russisk eller finsk, mister
innføringen i litteraturvitenskap, men dette vil kunne kompenseres for ved at det
obligatoriske HIF-emnet i litteratur i fag 1 plasseres i semester to, og gjøres til et
redskapskurs i litteraturvitenskap der de viktigste begrepene og prosedyrene for litterær

8

Examen facultatum består i dag av to hovedområder: Humaniora og samfunnsvitenskapenes
historie og vitenskapsteori. Utvalgets forslag innebærer dermed at innlæring av praktiske
ferdigheter prioriteres på dette stadiet i utdannelsen.
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analyse og fortolkning introduseres og praktiseres (se nedenfor). Ifølge ovennevnte
forskrift og paragraf skal det også i førstesemesterstudiet gis undervisning og veiledning
i informasjonskompetanse i førstesemesterstudiet. Dette er i dag en integrert del av
examen

facultatum.

Utvalget

anbefaler

at

undervisning

og

veiledning

i

informasjonskompetanse i den foreslåtte modellen integreres i HIF-emnet Fonetikk og
språkvitenskap.

Når det gjelder resten av bachelor-nivået, foreslår utvalget at studiet i språk og litteratur
bygges opp av et fag 1 med 90 obligatoriske studiepoeng og et fag 2 med 60 obligatoriske
studiepoeng. Utvalget foreslår videre at ett av emnene i fag 1 utformes som et HIF-emne
i litteratur; ett av emnene i fag 2 utformes som et HIF-emne i språk, og det tredje emnet
på 2000-nivået utformes som et HIF-emne i enten språk eller litteratur (valgfritt for den
enkelte). Det legges til grunn at HIF-emnene inngår som en del av fordypningen i både
fag 1 og 2.

Det faglige innholdet i disse emnene vil måtte diskuteres, men det må være en
forutsetning at HIF-emnene kan tilby generisk kompetanse, det vil si, enten
litteraturvitenskapelig eller språkvitenskapelig kompetanse. Bare slik kan den foreslåtte
søylen av HIF-emner meningsfullt deles av alle studieretningene. En nærliggende løsning
er å utforme HIF-emnene, i alle fall på 1000-nivået, som redskapsemner i henholdsvis
språkvitenskap og litteraturvitenskap. Begrepet redskapsemne refererer i denne
sammenhengen til emner som gir opplæring i begreper og prosedyrer for
analyse/tolkning. Utvalget legger til grunn at analyse/tolkning inngår i studiet av språk
og litteratur, og at innføringer i begreper og prosedyrer for analyse og tolkning derfor bør
være både relevant og påkrevd. Ettersom de mange begrepene og prosedyrene for
analyse og tolkning er utviklet på tvers av landegrensene, gir det mening at
nasjonalspråkfagene deler emner som dette.

Utvalget ser for seg at HIF-emnene på 2000-nivået bør utformes som innføringer i
teoretiske retninger innenfor henholdsvis språk- og litteraturvitenskapens historie.
Begrunnelsen for teoriemner er av samme slag som begrunnelsen for redskapsemner: I
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et akademisk studium, som har forskerutdannelse som ett av sine sentrale mål, gir det
mening at studentene tilbys elementær generisk kompetanse, i dette tilfellet kunnskap
om de viktigste teoridannelsene innenfor de disiplinene som studeres.

Utvalget har også vurdert spørsmålet om kulturkunnskaps-disiplinens plass i dette
systemet. Utvalgets holdning er at kulturkunnskap er en viktig del av språk- og
litteraturstudiene, og at dette aspektet bør søkes ivaretatt også i den samordnede
modellen. Det kan skje gjennom egne dertil egnede enkeltemner, men også ved å la
kulturperspektivet inngå i andre emner, også i redskaps- og teoriemnene. Mer generelt
vil den foreslåtte samordningen kreve at de enkelte faggruppene gjenåpner diskusjonen
om hvilke emner ens eget fag bør være representert ved på de ulike nivåene i
utdanningsløpet.

En mulig innvending mot den foreslåtte samordningen på bachelor-nivået, vil kunne
være at den bryter med kravene til faglig fordypning slik disse er definert i forskrift for
studier ved UiT. Innføringen av to HIF-emner i fag 1 – ett på 1000-nivået og ett på 2000nivået – vil nemlig i vårt eksempel redusere antallet studiepoeng på engelsk-emnene fra
90 til 70 (minstekravet til fordypning er 80 studiepoeng). Utvalget ser imidlertid ingen
faglig grunn til at ikke HIF-emnene i henholdsvis språk og litteratur skal kunne betraktes
som bidrag til fordypning i henholdsvis engelsk språk og litteratur. At de også, og
samtidig, kan bidra til fordypning i nordisk språk og litteratur (eller for eksempel finsk
og fransk språk og litteratur), svekker ikke denne vurderingen. Vurderingen er dessuten
godt innenfor gjeldende praksis på andre fagområder på HSL-fakultetet. For eksempel er
emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode obligatorisk og inngår i fordypningen
på hele fem bachelorgradsprogrammer på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. Det er
dessuten obligatorisk ved valg av sosiologi som fag 1 i lektorutdanningen.

Master-nivået
Utvalget foreslår at master-studiet i språk og litteratur bygges opp rundt obligatoriske
emner innenfor fordypningsfaget tilsvarende 60 studiepoeng, pluss en masteravhandling
tilsvarende 60 studiepoeng. Utvalget foreslår videre at to 10-poengsemner utformes som
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obligatoriske HIF-emner (ett i litteratur og ett i språk). Når det gjelder innholdet i de to
HIF-emnene, ser utvalget for seg at fordypning i (et utvalg av) disiplinens teoretiske
klassikere er et alternativ som både vil kunne være relevant for arbeidet med
masteravhandlingen og som dessuten vil kunne fungere som en nyttig forberedelse til en
eventuell forskerkarriere. Forslaget til masterutdanning styrker fordypningsfaget på tre
måter: ved at alle masterens studiepoeng i sin helhet vies fordypningsfaget; at begge
disiplinene (språk og litteratur) i fordypningsfaget må inngå i masterstudiet og ved at
den teoretiske dimensjonen ved fordypningsfagets to disipliner styrkes.

Fordeler ved samordning
Oppsummerende vil en eventuell samordning av studieløpene i bachelor- og
masterprogrammet for språk- og litteratur kunne gi flere gevinster:

1. Frigjøring av faglige og økonomiske ressurser. Samordningen vil gi en langt mer
effektiv utnyttelse av ressursene, og er, slik utvalget ser det, nøkkelen til å skaffe
seg et større handlingsrom for fremtidige strategiske tiltak for rekruttering. En
enda større gevinst kunne hentes ut dersom HIF-emnene også gjøres
multifunksjonelle. Det vil si, hvis de ikke bare er utformet som emner innenfor BAog MA-programmet, men også, og samtidig, tilbys som enkeltemner i andre
studentmarkeder, kanskje først og fremst etter- og videreutdanningsmarkedet for
lærere i videregående skole. Dersom emnene i tillegg er fleksible (nett- og/eller
samlingsbaserte), vil anvendeligheten og rekrutteringsgrunnlaget kunne øke
ytterligere.
2. Bedre og mer spesialisert språkutdanning. Forslaget om å gjøre alle emnene
obligatoriske, vil eliminere valgfriheten i programmet, men utvalget vurderer ikke
dette som en uheldig konsekvens. Tvert imot vil det gjøre programmet til en faglig
sett mer solid og gjennomført utdannelse i nettopp språk og litteratur. Den ferdig
uteksaminerte masterkandidaten vil ha tilegnet seg både dypere og bredere
kompetanse innenfor to språk- og litteraturfag – 180 studiepoeng i det ene og 60
i det andre – og vil i tillegg ha tilegnet seg generisk kompetanse i språk- og
litteraturvitenskapelig teori og metodikk. Kompetansen kvalifiserer på en god
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måte til jobb i videregående skole og legger et godt grunnlag for videre
kvalifisering til jobb på universitets- og høyskolenivå. Mindre grad av valgbarhet
vil også samle språkstudentene på færre emner. Dette vil bidra til større grupper
på emnene og dermed styrking av læringsmiljøet, trolig økt studiekvalitet og
redusert frafall. At modellen har større grad av obligatorikk, vil også være
økonomisk gunstig for instituttet ved at studenter ikke tar enkeltemner ved andre
institutter/fakulteter som del av bachelor- og masterstudiet i språk og litteratur.
Den foreslåtte modellen samsvarer med lektorutdanningsprogrammet (trinn 8–
13) med sine fag 1 og 2 og en lignende modell praktiseres per i dag ved
Universitetet i Göteborg. Modellen innebærer ikke at det blir umulig å kombinere
for eksempel engelsk og (for eksempel) kunstvitenskap. Det betyr bare at
bachelor- og masterstudiene i språk og litteratur ikke tillater en slik kombinasjon.
Det vil fortsatt være fullt mulig å studere enkeltemner innenfor både engelsk og
kunstvitenskap, og den som er oppmeldt på bachelor- og masterprogrammet for
kunstvitenskap, kan velge engelsk (eller et annet språk- og litteraturfag) som sitt
fag 2.
3. Robust programstruktur. Samordningen vil gjøre dagens utsatte programstruktur
mer robust, slik at den også i fremtiden kan inkludere de studieretningene som
anses som viktige for et breddeuniversitet i Tromsø, men som i dag har få ansatte
og få studenter. Omtrent halvparten av faggruppene ved IS/IKL har i dag under
fem vitenskapelig ansatte, fire av dem har tre ansatte eller mindre. Med de
kompetansekravene

som

stilles

av

NOKUT,

og

med

den

forskningsterminordningen som praktiseres ved HSL-fakultetet i dag, vil det være
en fordel dersom emner kan deles på tvers av de mange og små faggruppene. Om
det skulle virke radikalt å operere med til sammen åtte HIF-emner, er det
imidlertid

verdt

å

merke

seg

at

det

samlede

antall

obligatoriske

nasjonalspråkspesifikke emner for fag 1 (i vårt eksempel: engelsk-emner) i et
fullstendig bachelor- og masterstudium bare vil være redusert med ett i den
samordnede modellen. For fag 2 vil det samlede antall nasjonalspråkspesifikke
emner faktisk være økt med to i den samordnede modellen. Årsaken til dette er at
den samordnede modellen har flere obligatoriske emner enn dagens modell.
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4. Mer faglig samarbeid. Å etablere fellesemner i grensesnittet der de ulike
studieretningene kan dele disiplinfaglige anliggender, er etter utvalgets
oppfatning faglig fornuftig. En bachelor- og masterutdannelse med mange felles
teori- og metodeemner vil gjøre studentene bedre rustet til å skrive en
masteravhandling og senere en doktoravhandling. Det er dessuten å ta
konsekvensen av den praksis som allerede i mange år har vært gjeldende innenfor
språk- og litteraturfaglig forskning, både lokalt og nasjonalt, nemlig at
nasjonalspråkfagene og allmennfagene (allmenn litteraturvitenskap og allmenn
språkvitenskap) har nærmet seg hverandre. Det har skjedd både ved at
doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler/bøker har søkt teori og metodikk
på tvers av fag- og nasjonsgrenser, og ved at forskningsgrupper blir etablert på
tvers av faggrenser. Selv om den foreslåtte samordningen hviler på
nasjonalspråkfagenes inndeling og behov, kan det innvendes at det er en ulempe
for nasjonalspråkfagene at undervisningsspråket i HIF-emnene vil måtte være
enten norsk eller engelsk. I noen grad kan dette kompenseres for ved at for
eksempel tysk- og fransk-studenter kan skrive sine eksamensbesvarelser på
henholdsvis tysk og fransk, selv om undervisningsspråket er norsk eller engelsk,
og ved å innføre en valgfri komponent i pensum som gjør det mulig for den enkelte
student å innføre tekster fra sitt nasjonalspråkfag. Allerede i dag praktiseres en
slik samordning i lektorutdanningen 8–13 ved at språkfagene har et felles kurs i
fremmedspråkdidaktikk.

Som nevnt innledningsvis er antallet studieretninger innenfor bachelor- og masterstudiet
i språk og litteratur etter hvert blitt vesentlig desimert. Fem av de til sammen 11 språkog litteraturfagene tilbys ikke lenger som masterstudier; to av disse heller ikke som
bachelorstudier. Hvilke konsekvenser har forslaget til samordning for disse fagene? På
den ene siden vil en samordnet bachelor- og masterutdannelse i språk og litteratur
generelt gjøre det enklere for instituttet å inkludere såkalte små fag i sitt bachelor- og
mastertilbud, og det er ingenting i den samordnede modellen som tilsier at ikke alle
språk- og litteraturfagene skulle kunne inngå i den. På den andre siden er det vanskelig
for utvalget å anbefale fakultetet å bruke ressurser på å gjenopprette tapte bachelor- og
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masterløp så lenge bachelor- og masterløp generelt, og de desimerte spesielt, over lang
tid har produsert svært få kandidater. Utvalget tror imidlertid det er verdt å vurdere
enkelte beredskapsløsninger for de fem utsatte språk- og litteraturfagene, og har følgende
anbefalinger:

•

Antikkens språk og kultur og allmenn språkvitenskap tilbys per i dag verken som
bachelor- eller masterstudier. Begge er i praksis lagt ned som egne
studieretninger.9 Når det gjelder antikkens språk og kultur anbefaler utvalget at
HSL-fakultetet tar initiativ til et nasjonalt SAK-prosjekt for om mulig å sikre et
minimumstilbud innenfor et fagområde som er av stor verdi, men som
rekrutteringsmessig har dårlige kår ved alle de læresteder der det tilbys. Videre
anbefaler utvalget at kompetansen innenfor allmenn språkvitenskap, som er
betydelig etter 10 år med CASTL, vurderes brukt til undervisning i bachelor- og
masterløpenes HIF-emner i språk og eventuelt til emner innenfor andre
studieretninger dersom det ligger kompetansemessig til rette for det.

•

Fransk, tysk og allmenn litteraturvitenskap tilbys siden våren 2012 ikke lenger
som masterstudier, men alle tre tilbys som bachelor-studier, allmenn
litteraturvitenskap med brukbar rekruttering. Utvalget anbefaler at allmenn
litteraturvitenskap i fremtiden tilbys som årsstudium, og at allmennlitterater
vurderes brukt til undervisning i bachelor- og masterløpenes HIF-emner i
litteratur og eventuelt til emner innenfor andre studieretninger dersom det ligger
kompetansemessig til rette for det. For fagene fransk og tysk, som gir opplæring i
sentrale og store europeiske språk og dessuten er viktige fag i både ungdomsskolen
og videregående skole, anbefaler utvalget at de gis status som fag 1/masterfag i
femårig integrert lektorutdanning i språk og samfunnsfag (8–13). Forutsetningene
for at det skal kunne skje uten ekstra bruk av ressurser, er (a) at
samordningsmodellen implementeres og (b) at det legges inn et obligatorisk

9

Antikkens språk og kultur ble lagt ned også som årsstudium fra og med 2012, og vil miste sin
eneste ansatte innen våren 2015 som følge av naturlig avgang. Det er allerede vedtatt at stillingen
ikke skal erstattes. Allmenn språkvitenskap ble lagt ned også som årsstudium fra og med 2012,
men faggruppens medlemmer bidrar med undervisning på en engelskspråklig master innenfor
studieretningen engelsk språk.
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tilpasset utenlandsopphold i syvende semester der studentene avlegger 30
studiepoeng ved et avtaleuniversitet i Tyskland/Frankrike (tilsvarende den som
UiT har med Graduate School of Education ved Berkeley).10 Løsningen forutsetter
ikke

at

fransk

og

tysk

reetableres

som

masterfag

i

bachelor-

og

masterutdanningen for språk og litteratur.

Aktiv ledelse
Utvalget vil avslutningsvis i dette kapittelet påpeke at en vellykket samordning av
programstudiene vil avhenge av instituttledelsens vilje og evne til aktiv ledelse og
koordinering. Det vil særlig være avgjørende at undervisningskabalene ikke blir lagt
”nedenfra” – det vil si, av de enkelte faggruppene. De enkelte faggruppene må selvsagt ha
stor innflytelse på den faglige utformingen av enkeltemner, men dersom hensynet til
samordning skal være godt ivaretatt, må helheten i programporteføljen ses fra
instituttledelsens perspektiv. Dernest er det en forutsetning at vitenskapelig ansatte ikke
bindes til emneporteføljer som er reservert én studieretning. I fordelingen av ansatte på
de ulike undervisningsoppgavene bør realkompetanse og/eller forskningskompetanse
være avgjørende, ikke hvilken faggruppe den enkelte tilhører. Og ved avgang er det
avgjørende at ledige stillinger ikke automatisk erstattes av en tilsvarende stilling
innenfor samme faggruppe. Ledighet kan innebære tap av verdifull kompetanse, men
representerer også en av de beste mulighetene til nyorientering og nye strategiske valg.
Nye ansettelser bør først og fremst tenkes på som instituttets og ikke den enkelte
faggruppens ansettelser, og instituttet bør aktivt lete etter en type kompetanse som ikke
bare sikrer grunnbemanningen på instituttet, men som også kan være strategisk viktig
og anvendelig til mange formål innenfor instituttet.

Endelig vil det være helt avgjørende for samordningsstrategien at HSL-fakultetet tillater
instituttene å opparbeide seg frie strategiske midler øremerket rekrutteringsformål, og

10

Et alternativ til å ta de 30 studiepoengene ved et utenlandsk universitet, kan være å gjøre det
ved et annet norsk universitet. Utvalget vil i så fall anbefale at det inngås forpliktende
samarbeidsavtaler med de universitetene som måtte være aktuelle, for eksempel i regi av SAK.
Det vil være en stor fordel dersom samarbeidspartneren kan tilby nettbaserte
undervisningsopplegg slik at studenter kan velge å bo i Tromsø.
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ikke inndrar dem eller på andre måter lar dem gå til fratrekk i de samlede bevilgningene
til instituttene. Det anbefales også at HSL-fakultetet søker universitetet sentralt om en
fredningsperiode med tilhørende omstillingsmidler for å gjennomføre de tiltak
fakultetsstyret eventuelt vedtar.

V
”…ett deltagande humaniora”
Hvis samordningen av bachelor- og masterstudiene i språk og litteratur resulterer i
frigjorte ressurser, hva vil det da være fornuftig å bruke ressursene til? Snarere enn å
anbefale bestemte nye studietilbud, vil utvalget i det følgende anbefale en generell
strategi for den fremtidige forvaltningen av det språk- og litteraturvitenskapelige
studietilbudet – en strategi som vil kreve et ekstra handlingsrom i form av tid, penger og
ledige hender særlig de første årene, men som i beste fall vil kunne rekruttere vesentlig
flere studenter.

En første forutsetning for at en slik strategi skal kunne lykkes, er at et eventuelt nytt,
sammenslått

IS/IKL

snur

opp

ned

på

dagens

prioriteringer.

Mens

undervisningsvirksomheten til nå i hovedsak har vært styrt av hensynet til en
programstruktur som nesten ikke utdanner studenter, bør den i de nærmeste årene i
langt større grad styres av målsetningen om økt rekruttering. Den ovenfor anbefalte
standardiseringen og samordningen av bachelor- og masterstudiene vil ikke bare frigjøre
ressurser til en slik omprioritering, men også sørge for at hensynet til programstudiene,
lektorprogrammet inkludert, mer eller mindre ivaretar seg selv. Utvalget anbefaler at
målsetningen om økt rekruttering forankres og gjøres synlig i instituttets strategi- og
budsjettdokumenter, og gis høyeste prioritet i den delen av virksomheten som handler om
undervisning.

Å gi hensynet til økt rekruttering høyeste prioritet vil kunne åpne for en lang rekke tiltak,
og utvalget vil i utgangspunktet ikke utelukke noen. Utvalget vil likevel på generelt
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grunnlag advare mot å investere ressurser i nyetableringer i form av bachelor- og
masterstudier til det tradisjonelle studentmarkedet, med mindre det skulle dreie seg om
profesjonsutdannelser med utsikt til sikre og attraktive jobber. Utvalget ser i øyeblikket
ingen klare kandidater til slike utdannelser.

En kan imidlertid tenke seg at eksisterende emner eller studieretninger kunne vinne
studenter ved at de også ble tilbudt i andre programmer enn bachelor- og masterstudiene
for språk og litteratur. Russisk rekrutterer studenter ved å la sin emneportefølje inngå i
programmene i russlandsstudier, og engelsk og norsk rekrutterer som nevnt mange
studenter ved å la sine emneporteføljer inngå i lektorprogrammet trinn 8–13. En
rekrutteringsstrategi bør være åpen for denne typen samordninger. Utvalget har allerede
anbefalt at tysk og fransk gjøres tilgjengelige som fag 1, og anbefaler at det også arbeides
for å integrere fagene finsk/kvensk og samisk som fag 1/masterfag i lektorprogrammet (8–
13). Ettersom finsk/kvensk og samisk er både morsmål og minoritetsspråk i Norge,
Finland og Sverige, bør mulighetene for nordiske SAK-prosjekter undersøkes for disse
fagenes vedkommende.

Det er likevel grunn til å tro at det største vekstpotensialet ligger i andre studentgrupper
enn de som kommer til universitetet for å ta en bachelor eller master i språk og litteratur.
I praksis vil disse være i etter- og videreutdanningsmarkeder. De undersøkelser utvalget
har gjort, tyder på at markedet for etter- og videreutdanning for språk- og
litteraturfagene er stort, variert og langt på vei uutforsket. Det fins en lang rekke store
arbeidsgivere i og utenfor regionen som vil kunne etterspørre en type kompetanse som
språk- og litteraturfagene kan tilby. Eksempler på store regionale arbeidsgivere kan være
fylkeskommunen, Forsvaret, Avinor, Telenor, Norges sjømatråd, Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN) og NAV. Utvalgets møte med to av de nevnte aktørene,
fylkeskommunen og Forsvaret, ga grunnlag for optimisme med hensyn til fremtidige
rekrutteringssatsninger. Begge aktørene ønsket studietilbud i språk og litteratur for sine
mange ansatte, og særlig fylkeskommunen ga uttrykk for at den også kunne bidra
finansielt til etablering av slike tilbud. Begge aktørene etterlyste et mer offensivt og
oppsøkende universitet.
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Selv om den skisserte satsningen bør kunne henvende seg til ethvert tenkelig publikum,
peker en rekrutteringsmulighet seg ut: Det synes nokså klart at lærere, særlig i
videregående skole, er et stort og gjenvinnbart studentmarked som en bør satse mye på
å rekruttere fra både på kort og lang sikt. Verken IS eller IKL har, i motsetning til ILP, hittil
rekruttert studenter i særlig grad fra dette markedet. Utvalget vil sterkt anbefale at et
eventuelt nytt sammenslått IS/IKL i samarbeid med ILP aktivt undersøker muligheten av å
etablere en omfattende portefølje av etter- og videreutdanningstilbud særlig til lærere i
videregående skole, men kanskje også til lærere i ungdomsskolen. Det fins flere miljøer,
både på språk- og litteratursiden, som har en faglig innretning som kunne passe for en
slik satsning. HIF-emnene i litteraturteori og –metodikk på IKL ble i sin tid etablert med
en didaktisk profil som gjør dem velegnet til en slik satsning (samtidig som de kan inngå
i bachelor- og mastertilbudet). Ettersom de tilbyr generisk kunnskap innenfor disiplinen
litteraturvitenskap, vil de kunne være aktuelle for alle typer litteraturlærere. Innenfor
språkforskningen vil en kunne tenke seg lignende emner, men en kunne også tenke seg
at forsknings- og utviklingsmiljøene knyttet til Giellatekno og Divvun kunne anvendes til
denne typen formål.

Etter- og videreutdanningstilbud er ingen ny tanke verken på IS eller IKL. Det ser
imidlertid ut til at tidligere og nåværende kontakt med arbeids- og næringsliv enten har
fungert slik at representanter for arbeids- og næringslivet selv har henvendt seg til språkog litteraturfagene, eller at Universitetets etter- og videreutdanning (U-VETT), nå Senter
for karriere og arbeidsliv, har henvendt seg til representanter for arbeids- og
næringslivet på vegne av blant andre språk- og litteraturfagene eller at enkeltinitiativer
har kommet fra ildsjeler blant de vitenskapelige ansatte. Ingen av disse formene for
initiativ har lyktes i å etablere språk- og litteraturfagene som noen vesentlig aktør i etterog videreutdanningsmarkedet. Utvalget vil sterkt anbefale at arbeidet med etter- og
videreutdanning i fremtiden bør være initiert og drevet fra det organisatoriske nivået som
har ansvaret for å utforme studietilbudene og som skal høste eventuelle gevinster av
satsningen. Dette nivået er instituttnivået, og dette nivåets faglige leder er instituttleder.
Instituttleder bør de nærmeste årene i sterk grad måles på sin evne til å gjøre språk- og
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litteraturfagenes

kompetanse

relevant

og

tilgjengelig

i

et

etter-

og

videreutdanningsmarked.

Utvalget vil gjerne også understreke at rekrutteringsarbeid i denne forstand ikke bare
dreier seg om å finne nye studentmarkeder, men kanskje først og fremst om å skape dem.
Instituttleder, eller en person som instituttleder delegerer denne oppgaven til og
samarbeider nært med, må derfor være en som aktivt oppsøker og pleier kontakt med
regionens arbeids- og næringsliv, samt med sentrale nasjonale aktører (eksempelvis det
relevante departementet). Kontakten med arbeids- og næringsliv bør så langt det er
mulig formaliseres gjennom både langsiktige intensjonsavtaler og konkrete avtaler om
undervisningstilbud. Forpliktelser om regelmessig kontakt på spesifiserte arenaer bør
inngå i intensjonsavtalene. Utvalget vil igjen understreke at kontakten med videregående
skoler (og dermed også fylkeskommunene) bør prioriteres.

Utvalget legger til grunn at ikke alle deler av den vitenskapelige staben vil være like
motivert eller egnet for en satsning av denne typen. Det betyr at det også vil påhvile
instituttleder et stort ansvar for å identifisere og satse på de vitenskapelig ansatte som er
særlig motivert og egnet for slike prosjekter. Instituttleder har ansvar for å inngå avtaler
med hver enkelt ansatt om relevant kompetanseutvikling som legger til rette for en
målrettet undervisningssatsning som over tid kan balanseres mot forskningsterminer
eller andre goder.

En satsning på etter- og videreutdanning vil også avhenge av relevant administrativ
støtte. De administrative støttefunksjonene for rekrutteringsarbeid og fleksibilisering
som eksisterer i dag, er (med noen få unntak) plassert i fakultetsadministrasjonen og i
RESULT. Utvalget anser det som avgjørende at ikke bare den faglige ledelsen av arbeidet
med etter- og videreutdanning skal være lokalt forankret på instituttet, men at det samme
skal gjelde for det administrative støtteapparatet. Utvalget anbefaler derfor at et eventuelt
nytt sammenslått IS/IKL utstyres med administrative ressurser til rekrutterings- og
fleksibiliseringsformål. Dette kan gjøres ved omplassering av ressurser fra sentral- og
fakultetsadministrasjonen

og/eller

ved

en

omorganisering
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utdanningsadministrasjon. Det er også grunn til å tro at samordningen og
standardiseringen av bachelor- og masterstudiene vil kunne frigjøre ressurser i
utdanningsadministrasjonen. Dagens studiekonsulenter på IS og IKL har utdanning av
høyere grad, og vil både være kompetente til, og trolig også interessert i mer spesialiserte
og utfordrende oppgaver.

En av hovedoppgavene til både den faglige ledelsen og det administrative støtteapparatet
vil måtte være å finne eksterne midler til etablerings- og driftskostnader for etter- og
videreutdanningsprosjekter. Etableringskostnader for fleksibilisering bør for eksempel
søkes dekket av dertil egnede prosjektmidler, for eksempel fra Norgesuniversitetet. Det
bør undersøkes om de nordlige (eventuelt alle landets) fylkeskommuner kan bidra, for
eksempel i samarbeid med Fremmedspråksenteret, til etableringen av en nettbasert
etter- og videreutdanningsportefølje som kunne gjøres tilgjengelig for alle landets lærere
i videregående skoler. Det bør undersøkes om de myndighetene som gir oppdrag, og
dermed også finansiering, til etter- og videreutdanningsopplegg på ILP også kan gi
oppdrag og finansiering til språk- og litteraturfagene på IS/IKL. Et eksempel kan være å
søke midler for å tilby etterutdanning for språklærere i temaet tidligstart. Det har vært
drevet forsøk med tidligstart for andre fremmedspråk i Norge siden 2004, og fra 2010
med egen læreplan. Det vil si at en starter med andre fremmedspråk i 5. klasse istedenfor
slik

som

nå,

i

8.

klasse.

Dette

samsvarer

godt

med

sentrale

funn

i

andrespråktilegnelsesforskningen (SLA). Deler av språkmiljøet ved UiT har deltatt aktivt
i disse forsøkene. Denne spisskompetansen kan for eksempel videreforedles ved at UiT i
samarbeid med ProTed og universitetsskolene søker seg en mer sentral rolle i forskning,
formidling og undervisning innenfor dette feltet. Her kunne forskningsmiljøene innenfor
språkfagene få et felles løft.

Endelig vil utvalget igjen understreke nødvendigheten av at studietilbud til etter- og
videreutdanningsmarkedet må være fleksibiliserte – i praksis nettbaserte. Det markedet
disse tilbudene skal være tilgjengelig for, vil hovedsakelig bestå av studenter som
allerede er i jobb, som kanskje ikke bor i byen eller regionen, og som ikke i noen av
tilfellene har anledning til å studere på campus. Det sier seg selv at dersom
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studietilbudene er nettbaserte, så vil henvendelser til dette markedet ha vesentlig større
sjanse for å lykkes.

Språk- og litteraturfagene har i dag nesten ingen nettbaserte studietilbud, på tross av at
Det humanistiske fakultet i sin tid var et foregangsfakultet når det gjaldt å utforske
mulighetene for fleksibilisering av studietilbud, 11 og på tross av at avansert teknologi for
nettbasering aldri før har vært lettere tilgjengelig og aldri før har hatt større suksess på
verdensbasis enn i dag.12 Det betyr at språk- og litteraturfagene trenger å utvikle både
pedagogiske løsninger som passer for nettbasering og en delingskultur som kan hjelpe
frem en satsning på fleksibiliserte studieopplegg. Ikke minst vil det også være nødvendig
å finne frem til gode prosedyrer og relevant teknologi for selve nettbaseringen. Det vil
være avgjørende at instituttet etablerer gode og forpliktende samarbeidsrutiner med
universitetets IT-avdeling og med RESULTs avdeling for videoproduksjon.

Oppsummerende er det utvalgets syn at en omfattende satsning på etter- og
videreutdanning, særlig rettet inn mot lærere, er språk- og litteraturfagenes beste sjanse
til å rekruttere hardt tiltrengte studenter, men også til å gjøre seg gjeldende i en større
offentlighet. I en situasjon der språk- og litteraturfagenes samfunnsmessige legitimitet og
relevans synes truet, er det mer enn før nødvendig for sektoren å godtgjøre sin relevans
og verdi, ikke ved å insistere på den, men gjennom å gi relevante og verdifulle bidrag til
en bredest mulig offentlighet. Horisonten for denne satsningen bør være økt rekruttering,
men også håpet om det Anders Ekström og Sverker Sörlin kaller ”ett deltagande
humaniora”.13

11

Det humanistiske fakultet etablerte i 2001 et prosjekt kalt” Ordinær og fleksibel undervisning
på nett” (OFUN).
12
Et aktuelt eksempel er fenomenet Massive Open Online Courses (MOOC) som fikk sitt
gjennombrudd i 2011 da Stanford University, USA, utformet tre kurs i informatikk som hver fikk
100 000 nettstudenter. MOOCs bygger som regel på fritt tilgjengelig programvare, og tillater både
enkle og avanserte former for interaksjon mellom student og lærer.
13
Ekström, Anders og Sverker, Sörlin: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle.
Stockholm: Norsteds, 2012, s.
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VI
Strategi for markedsføring og rekruttering
Utvalget har i sitt arbeid særlig vært opptatt av organisering og omstilling av studietilbud,
men erkjenner selvsagt også at de studietilbudene språk- og litteraturfagene har, og de
som eventuelt skal etableres, krever en markedsføringsstrategi. Ettersom det på UiT
allerede eksisterer rutiner for markedsføring av de emner og studieprogrammer som til
enhver tid tilbys, er spørsmålet om andre tiltak kan supplere disse.

Utvalget har to forslag til markedsføringsstrategier som vil kunne supplere eksisterende
rutiner for markedsføring. Det første – nettverksbasert markedsføring – er allerede
beskrevet ovenfor. Det består i at et eventuelt nytt storinstitutt prioriterer etablering og
regelmessig vedlikehold av et størst mulig kontaktnett med sentrale aktører i byens og
landsdelens arbeids- og næringsliv – eksempelvis Tromsø kommune, Troms
fylkeskommune, Forsvaret, UNN, Avinor og Norges sjømatråd. Nettverksbasert
markedsføring vil særlig være innrettet mot et etter- og videreutdanningsmarked, men
utvalget vil også anbefale at det satses mye på å bygge relasjoner til et miljø som vil kunne
rekruttere til bachelor- og masterstudiene i språk og litteratur, nemlig elever i
videregående skole. Kontakten med elever i videregående skole kan praktiseres på
mange måter, men utvalget tror generelt at den for fremtiden bør være mer
aktivitetsbasert og gjensidig forpliktende enn den har vært til nå. Kontakten mellom
fagmiljøene ved universitetet og praksisveilederne i skolen bør styrkes ytterligere slik at
kvaliteten på lektorstudentenes praksis i skolen stadig forbedres og kommer elever og
fagmiljø til gode.

Hospiteringsordninger på universitetet for elever i videregående skole er én mulighet;
deltakelse fra universitetslærere på prosjektarbeid i videregående skole et annet.
Henvendelsene til elever i videregående skole kan dessuten med fordel ses i
sammenheng med satsningen på etter- og videreutdanning av lærere: Etter- og
videreutdanningstilbud som praktiseres slik at de gir studiepoeng til lærere og samtidig
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hjelp med særoppgaven til elevene, vil kunne gi et stort utbytte for alle involverte parter.
Det er samtidig klart at det må gjøres en betydelig innsats med tanke på rekruttering
allerede i grunnskolen – i god tid før elevene bestemmer seg for valgfag i ungdomsskolen
ettersom det er en klar sammenheng mellom valg av fremmedspråk i ungdomsskolen og
videre valg i videregående skole.

UiT har i mange år praktisert en variant av denne typen markedsføring gjennom en egen
avdeling for samfunnskontakt, tidligere plassert ved U-VETT, nå i fellesadministrasjonen.
Utvalget tror at denne typen nettverksbasert markedsføring vil være mer effektiv og
målrettet dersom den utøves fra det nivået i organisasjonen som tilbyr de studiene som
skal markedsføres, og vil anbefale at instituttet for fremtiden tar ansvaret for å bygge og
vedlikeholde egne nettverk.

Det andre forslaget – nettbasert markedsføring – praktiseres også ved UiT. Universitetet
presenterer seg, som alle andre utdanningsinstitusjoner, gjennom sitt eget nettsted der
fakultetene, instituttene og de enkelte vitenskapelige ansatte har rom for å presentere
seg og sine undervisningsopplegg og forskningsinteresser. Utvalget har likevel grunn til
å tro at språk- og litteraturfagene kunne vært mer synlige på Internett, særlig de delene
av Internett som allerede fungerer som møte- og markedsføringsarenaer både for
virksomheter og for folk flest, og har følgende anbefalinger:

•

Det anbefales at et eventuelt nytt storinstitutt gjør seg synlig på de mest aktuelle
sosiale medier, særlig Facebook og Twitter. Den informasjonen som ligger på
uit.no må også ligge på Facebook-siden, og både Facebook- og Twitter-profilen må
oppdateres med aktualiteter langt oftere enn tilfellet er med uit.no-sidene.
Studenter og/eller stipendiater kan engasjeres for å drifte Facebook- og Twitterprofilene.

•

Det anbefales at en portefølje av gratis videoforelesninger etableres og legges ut
på sosiale medier – i alle fall både på Facebook-siden og på instituttets
hjemmesider på uit.no. Det bør være en målsetning at alle studieemner til enhver

Side169

30

tid er representert, enten i sin helhet eller ved smakebiter, med minst én videoforelesning.
•

Det anbefales at en portefølje av gratis podcasts gjøres tilgjengelig på Internett
(Facebook-siden så vel som instituttets hjemmesider på uit.no). Innholdet kan for
eksempel være korte forelesninger, men en kunne også tenke seg podcastene
organisert som ukentlige ”radio”-programmer med nyheter og intervjuer fra
instituttet etter modell fra podcasts som ”The Guardian’s Science Weekly
Podcast”.

•

Det anbefales at det gjøres rom for et team med bloggere på de nevnte arenaene.
Språk- og litteraturfagene har i dag flere slike bloggere, men ingen av dem blogger
på de lokale språk- og litteraturfagenes egne arenaer.

Alle de nevnte forslagene er lite kostnadskrevende. De nevnte nettstedene er gratis, og
utvalget forutsetter at teknologien til å ta opp lyd og bilde kan suppleres gratis eller til
lave kostnader av UiT. Dersom et eventuelt nytt storinstitutt lykkes i å organisere og
differensiere de administrative oppgavene slik at kompetente konsulenter kan frigjøres
til utviklingsprosjekter, vil driften av denne typen nettsatsning kunne være et fint og
utfordrende utviklingsprosjekt.

Rapportens innstilling er enstemmig.

Tromsø, 21. august 2014

Rolf Gaasland
(sign.)

Gro Bjørnerud Mo
(sign.)

Anitta Viinikka-Kallinen
(sign.)

Antonio Fábregas
(sign.)

Åsne Ø. Høgetveit
(sign.)
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Annelise Brox Larsen
(sign.)

Olav Skare
(sign.)

Vedlegg 1

Utvalgets oppgave og mandat
Målsetting
Utvalgets overordnete oppgave er å legge fram konkrete og helhetlige forslag for å utvikle
språktilbudet ved fakultetet. Målet er at dette foreslåtte tilbudet skal være attraktivt ved at det
forventes å rekruttere studenter, og at universitetet framstår som en sentral og synlig arena for
studie av språk, litteratur og kultur. Det skal gis et forskningsbasert utdanningstilbud og det skal
finnes et fagmiljø som tilfredsstiller krav til studier på ulike nivå (NOKUT). Utvalget skal i sitt arbeid
ta utgangspunkt i det tilbudet som finnes ved Universitetet i Tromsø, men kan på fritt grunnlag
foreta vurderinger og gi forslag om hvilket språktilbud som bør gis i framtida – når det gjelder
hvilke språk (disipliner), på hvilket nivå (emne, program), og i hvilke kombinasjoner eller
sammensetninger.
I sitt arbeid må utvalget ta hensyn til fagområder som Universitetet i Tromsø har et særlig nasjonalt
ansvar for. Dette gjelder særlig for samisk, men også kvensk/finsk. For disse fagene er det også
viktig å vurdere tiltak som bidrar til å øke studentgrunnlaget, men det må også legges vekt på
fagenes særegne utfordringer knyttet til deres status i skolen/samfunnet og at det særlig for samisk
er en utfordring å rekruttere til høyere grad og forskerutdanning.
Studietilbudene
Tilbudene i språk har tradisjonelt vært bygd opp omkring lavere og høyere grad, hvor
skole/utdanning har vært oppfattet som «markedet» for utdannede kandidater. Utviklingen ved
Universitetet i Tromsø, og ved andre læresteder, gjør at det forventes at utvalget tenker radikalt
nytt om tilbudet som skal gis i språk og litteratur sammenlignet med i dag. Det må derfor vurderes
hvordan språktilbud kan være en integrert del av ulike utdanningsprogrammer, og hvordan tilbud i
språk skal bidra til å styrke kompetanse hos studenter som er tatt opp i andre programmer. Det kan
også vurderes om andre elementer i språkutdanning, som praksis og studier ved andre
institusjoner, også i utlandet, kan bidra til å styrke språkfagenes anseelse blant studenter. Det må
vurderes hvilke muligheter som finnes for å utvikle tilbud i samarbeid med andre institusjoner.
Forslaget kan differensiere mellom ulike språkfag, men utvalget må redegjøre for sin overordnete
tenkning og hva som eventuelt er bakgrunnen for å differensiere.
Utvalgets forslag skal danne grunnlag for en grundig debatt ved universitetet. Det er derfor av stor
betydning at forslagene og utvalgets avveininger mellom ulike alternativ kommer godt fram. Det
må derfor legges fram materiale som illustrerer utviklingen for ulike språkfag ved Universitetet i
Tromsø, og om utviklingen nasjonalt for å avdekke om utviklingen i Tromsø skiller seg fra andre
institusjoner. Eksempler fra andre institusjoner på utvikling av nye tilbud vil være et tjenlig
grunnlag for vurderinger, men det må i tillegg tas hensyn til hvilke muligheter som foreligger for
utvikling ved en relativt liten institusjon som Universitetet i Tromsø.
Teknologi og fleksibilisering
Universitetet i Tromsø har en ambisjon om å utvikle tilbudet innenfor fleksible studier. Flere av
språkfagene har tidligere deltatt i forsøk med å utvikle slike tilbud, men flere av disse har blitt
avviklet. HSL-fakultetet har samtidig sterke miljøer innenfor samisk språkteknologi som deltar i
utvikling av ordbøker, program for oversettelse, og begynnertilbud i samisk. Det er også utviklet
analyseverktøy for andre språk enn samisk.
Utvalget må vurdere hvilke muligheter som foreligger i å bruke nye teknologiske løsninger som en
del av språkutdanningen. Det må legges spesielt vekt på å drøfte hvordan dette gir mulighet til å
fange opp nye grupper av studenter, og hvilke utfordringer som kan følge av å ta i bruk andre
undervisnings- og veiledningsformer. Det må også vurderes om og hvordan ny teknologi kan bidra
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til en kvalitativt bedre undervisning, og hva som kreves av utstyr og fagpersonell for å få utviklet
slike tilbud ved Universitetet i Tromsø.
Forskning
Undervisningen ved HSL-fakultetet skal være forskningsbasert, og fagmiljøene skal ha en
kompetansemessig sammensetning som gjør at kravene til NOKUT tilfredsstilles.
Utvalget må vurdere det forskningsmessige grunnlaget for å gi språkutdanning og hvordan
endringer i utdanningstilbudet også kan gi utfordringer for forskningsaktiviteten og personalets
kompetanse. Utvalget bes om å komme med forslag til hvordan forskningsaktiviteten kan knyttes
sammen og styrke hverandre innenfor språkfagene.
Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon
Det nasjonale fakultetsmøtet i humaniora har med støtte fra Kunnskapsdepartementet satt i gang
prosesser med sikte på å oppnå samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom ulike språkfag
ved de norske universitetene. Hensikten har vært å få vurdert hvordan fagmiljø kan styrkes og
hvilke muligheter som ligger i et tettere samarbeid, for eksempel om emner ut over grunnivå.
Utvalget må vurdere om SAK-prosessene gir mulighet til å styrke fagtilbudet ved Universitetet i
Tromsø, eller hvilke alternative samarbeidsordninger som kan være mer hensiktsmessige. Dette
kan dreie seg om et bilateralt samarbeid med en annen norsk institusjon, og/eller ved å utvikle
tettere samarbeid om utdanningstilbud med institusjoner i utlandet. Utvalget oppfordres til å
tenke nytt på dette området, for eksempel ved at institusjonene inngår forpliktende avtaler om
bruk av hverandres ressurser og sammen forsøker å utnytte fagtilbud på en måte som styrker
rekruttering til og oppmerksomhet om tilbud i språk.
Intern organisering
Dagens tilbud i språkfag ved HSL-fakultetet gis ved tre institutter. To av instituttene har et særlig
ansvar for disiplinene, det tredje for språkundervisning (norsk og engelsk) i lærerutdanning.
Utvalget må foreta en vurdering av hvordan organiseringen av forskning og utdanning fremmer og
skaper barrierer for utvikling av språktilbudet ved fakultetet. Et viktig poeng er å undersøke og
drøfte hvorvidt en annen organisering kan gjøre fagmiljøene mer robuste og bedre i stand til å
utvikle utdanningstilbud og delta i forskningsarbeid. Det må også vurderes om dagens
organisering er hensiktsmessig for å utvikle samarbeid
Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmer til utvalget.
Innstillingen skal leveres innen 1. mai 2014.
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Emnekode NOR-1011
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Emnekode NOR-1112
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

3
8
7

8
26

6
25

11
37

6
12
8

V12

7
36

14
36

V11

6
13
10

H12

3
11
8

H11

3
4
12

V10

1
8
4
1
6
20

H10

2
16
4

Total
18
55
43
0
8
42
30 158

10 %
40 %
21 %
1%
29 %
100 %
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9
40

4
15
12

V13

V14

Total
13
52
27
1
11
38
39 131

3
20
5

H13

11 %
35 %
27 %
0%
27 %
100 %

Emnekode NOR-1110
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Emnekode NOR-1010
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Vedlegg 2
Fordeling av studierett på obligatoriske emner på ulike fagretninger innen språk og litteratur
Nordisk
Emnekode NOR-1012
H10 H11 H12 H13 Total
Emnekode NOR-1111
BA - språk og litteratur
1
2
4
2
9 7%
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
4
7
9
21
41 34 %
Lektor - 8-13
Årsstudium
10
9
11
6
36 30 %
Årsstudium
Utvekslig
1
1 1%
Utvekslig
Enkeltemne/annet
9
12
5
9
35 29 %
Enkeltemne/annet
TOTALT
25
30
29
38 122 100 %
TOTALT
15
37

7
20

9
32

3
12
8

H12

H13

13
44

4
22
5

7
55
27
0
44
133

Total
5%
41 %
20 %
0%
33 %
100 %

V10 V11 V12 V13
V14 Total
3
8
7
3
21
3
5
11
13
16
48
10
10
7
7
5
39
0
3
7
10
10
5
35
19
22
36
37
29 143

V10 V11 V12 V13
V14 Total
5
3
8
4
3
23
6
7
11
13
19
56
14
11
8
11
3
47
0
6
7
12
9
6
40
31
28
39
37
31 166

12
10

9
4

H10 H11

15 %
34 %
27 %
0%
24 %
100 %

14 %
34 %
28 %
0%
24 %
100 %

H10 H11 H12 H13 Total
10
15
8
4
37 10 %
6
6
1
4
17 5 %
9
11
28
27
75 20 %
43
42
47
35 167 45 %
2
4
1
3
10 3 %
1
0
10
13
24 7 %
10
11
9
9
39 11 %
81
89 104
95 369 100 %

V10 V11 V12 V13 V14 Total
14
20
14
10
7
65 13 %
1
10
7
10
8
36 7 %
10
22
18
35
31 116 24 %
29
46
32
36
29 172 35 %
5
1
6
13
5
30 6 %
0
0
0
0
0
0 0%
14
11
16
7
19
67 14 %
73 110
93 111
99 486 100 %

ENG-1122
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT

ENG-1015
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT
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H10 H11 H12 H13 Total
13
16
9
3
41 9 %
7
7
1
6
21 5 %
23
25
42
32 122 28 %
55
45
48
38 186 43 %
5
7
5
5
22 5 %
1
0
0
0
1 0%
10
8
14
12
44 10 %
114 108 119
96 437 100 %

Engelsk
Eng-1016
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT

ENG-1110
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT

ENG-1014
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT

ENG-1120
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Lektor - 5-10
Enkeltemne/annet
TOTALT

V10 V11 V12 V13
V14 Total
15
17
10
9
7
58 14 %
1
9
8
11
2
31 7 %
14
18
17
33
30 112 26 %
41
30
28
34
27 160 38 %
5
2
0
5
1
13 3 %
0
0
0
0
0
0 0%
9
8
12
10
10
49 12 %
85
84
75
102
77 423 100 %

V10 V11 V12 V13
V14 Total
13
18
9
7
7
54 10 %
1
8
7
10
11
37 7 %
14
18
16
26
33 107 20 %
29
32
32
28
35 156 30 %
17
15
6
9
4
51 10 %
0
0
0
0
0
0 0%
24
21
19
26
28 118 23 %
98 112
89
106
118 523 100 %

H10 H11 H12 H13
Total
12
16
5
5
38 10 %
7
7
0
6
20 5 %
22
22
38
30
112 28 %
42
44
47
38
171 43 %
6
4
8
4
22 6 %
1
0
0
0
1 0%
5
9
14
8
36 9 %
95 102 112
91
400 100 %

Emnekode TYS-1002
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

3
2
0
2
1
8
16

Emnekode TYS-1110
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

2
1
0
2
0
7
12

V11

H11

1
1
0
2
0
1
5

H11

Tysk
Emnekode TYS-1003
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

0
1
0
1
0
2
4

1
1
0
2
0
6
10

V13

0
0
0
1
3
7
11

H13

H13

Total
3
2
0
4
0
13
22

Total
3
2
0
3
4
15
27

Total
1
2
0
3
0
3
9
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14 %
9%
0%
18 %
0%
59 %
100 %

11 %
7%
0%
11 %
15 %
56 %
100 %

11 %
22 %
0%
33 %
0%
33 %
100 %

Emnekode TYS-1101
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Emnekode TYS-1001
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Emnekode TYS-1011
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

V11 V13 Total
2
0
2 12 %
1
1
2 12 %
0
0
0
0%
2
2
4 24 %
0
0
0
0%
6
3
9 53 %
11
6
17 100 %

V11 V13 Total
2
0
2
7%
1
1
2
7%
0
0
0
0%
2
2
4 15 %
0
0
0
0%
9
10
19 70 %
14
13
27 100 %

H11 H13 Total
2
0
2 14 %
2
0
2 14 %
0
0
0
0%
2
1
3 21 %
0
0
0
0%
2
5
7 50 %
8
6
14 100 %

Emnekode TYS-0100
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

4

1
12
17

H10

H12

2
6

1

2
1
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Total
6 26 %
1 4%
0 0%
1 4%
1 4%
14 61 %
23 100 %

SPA-1110
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

SPA-1111
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Spansk
SPA-1011
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

7
6
1
0
0
7
21

V10

4
1
3
0
1
5
14

H10

6
1
3
0
0
5
15

H10

5
4
4
2
0
4
19

V11

5
2
4
0
0
3
14

H11

8
3
4
0
0
3
18

H11

0
3
3
1
1
3
11

H13

Total
17
7
14
5
2
17
62
27 %
11 %
23 %
8%
3%
27 %
100 %
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V12 V13 V14 Total
12
6
3
33 28 %
1
5
2
18 15 %
5
4
4
18 15 %
10
7
7
26 22 %
0
0
0
0 0%
5
5
4
25 21 %
33
27
20 120 100 %

8
1
4
4
0
6
23

H12

H12 H13 Total
13
4
31 43 %
1
2
7 10 %
4
5
16 22 %
4
1
5 7%
0
1
1 1%
4
0
12 17 %
26
13
72 100 %
SPA-1013
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

SAM-1014
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

V10 V11 V12 V13
V14 Total
6
6
11
6
5
34 23 %
4
2
2
5
3
16 11 %
1
4
5
4
3
17 12 %
0
2
11
5
5
23 16 %
0
0
0
0
0
0 0%
23
12
5
5
10
55 38 %
34
26
34
34
26 145 100 %

H10 H11 H12 H13
Total
7
5
11
1
24 30 %
2
3
2
1
8 10 %
3
4
4
4
15 19 %
0
0
5
1
6 8%
0
0
0
1
1 1%
12
3
6
5
26 33 %
24
15
29
13
80 100 %

0

H10

V10

FRA-1121
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

FRA-1111
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

2
4

2

1

1

4
6

H10

Fransk
FRA-1012
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

V11

H11

H11

1
4

1
2

2
4

1
1

3
6

2
1
1

5

2
1
1
5

V13

2
3
1
4

2
3
1
3
1
10

V14

Total
5
2
0
5
1
5
18

2
12

V14

Total
8
7
4
10
0
11
40

28 %
11 %
0%
28 %
6%
28 %
100 %

Total
10
3
2
4
0
14
33
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3
9

2

3
1

1
1
3
8

4

6

3

H13

5
11

H13

1
1

6

2
1
3

4
13

V12

H12

H12

20 %
18 %
10 %
25 %
0%
28 %
100 %

30 %
9%
6%
12 %
0%
42 %
100 %

FRA-1211
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

FRA-1011
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

FRA-1021
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

5
9

2
2

3
7

2
1
1

4

2
1

2
7

3

1
1

10
17

V12

H12

V13

H13

4
11

2

3
2

4
9

1

4

V14

29 %
8%
4%
17 %
0%
42 %
100 %
Total
10
9
2
9
0
10
36
21
66
3
4
1
3

7
2
1
4
0
10
24

Total

V10 V11 V12 V13
Total
1
1
3
5 19 %
2
1
1
4 15 %
1
1 4%
5
2
7 27 %
0 0%
1
2
4
2
9 35 %
3
5
10
8
26 100 %

7
8

1

V10 V11

1
1

H10 H11

15 %
14 %
3%
14 %
0%
55 %
100 %

FRA-0100
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

H10

0

4
4

12
20

14
18

H12

2
2

H11
3
4

Total
9
10
0
0
0
39
58
16 %
17 %
0%
0%
0%
67 %
100 %
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13
20

H13

RUS-1110
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

RUS-1313
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

Russisk
RUS-1025
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

6
3
0
0
0
12
2
23

V10

4
3
0
0
0
9
2
18

H10

3
3
1
0
0
9
4
20

H10

5
2
0
1
0
14
3
25

V11

5
2
0
0
0
10
0
17

H11

7
2
1
0
0
10
5
25

H11

7
6
0
4
0
12
3
32

V12

3
4
0
2
0
9
4
22

H12

5
4
0
2
0
8
3
22

H12

2
4
0
1
0
3
4
14

V14

Total
13
13
0
4
0
29
9
68

Total
18
14
2
5
0
28
15
82

Total
27
21
0
9
0
48
15
120

19 %
19 %
0%
6%
0%
43 %
13 %
100 %

22 %
17 %
2%
6%
0%
34 %
18 %
100 %
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7
6
0
3
0
7
3
26

V13

1
4
0
2
0
1
3
11

H13

3
5
0
3
0
1
3
15

H13

23 %
18 %
0%
8%
0%
40 %
13 %
100 %

RUS-0100
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

RUS-1001
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

RUS-1210
BA - språk og litteratur
BA - språk og økonomi
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
BA - russlandsstudier
Enkeltemne/annet
TOTALT

H10 H11 H12 H13
Total
6
6
5
5
22
2
6
6
3
17
0
0
2
1
1
4
16
15
10
7
48
11
16
14
7
48
37
43
36
23
139

16 %
12 %
0%
0%
3%
35 %
35 %
100 %

V10 V11 V12 V13
V14 Total
4
6
7
3
3
23 18 %
3
1
6
6
4
20 16 %
0
0
0
0
0
0 0%
0
1
4
3
1
9 7%
0
1
0
0
0
1 1%
11
13
10
7
3
44 34 %
6
8
9
6
2
31 24 %
24
30
36
25
13 128 100 %

H10 H11 H12 H13
Total
4
9
5
3
21 26 %
3
2
5
5
15 19 %
0
1
0
0
1 1%
0
0
2
2
4 5%
0
0
0
0
0 0%
10
13
7
4
34 43 %
2
1
1
1
5 6%
19
26
20
15
80 100 %

4
5

1
1

H11

FIN-1013/FIN-1020
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

1

1
1
6
8

V11

V11

FIN-1210
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

Finsk
FIN-1001/FIN-1014
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

H13

V13

V13
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Total
0 0%
2
2 33 %
3
4 67 %
5
6 100 %

Total
1 9%
0 0%
6
10 91 %
6
11 100 %

Total
1 7%
1 7%
6
12 86 %
6
14 100 %

FIN-1110
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

FIN-1012/FIN-1025
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

FIN-1002/FIN-1015
BA - språk og litteratur
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

0

H11 H13

1
2

H11 H13
1

1
5
6

V11 V13

Total
0
0%
1
1 100 %
0
0%
1
1 100 %

Total
1 20 %
1
1 20 %
2
3 60 %
3
5 100 %

Total
0
0%
1
8%
6
11 92 %
6
12 100 %

KVE-1004
H13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk
2
2 50 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
2
2 50 %
TOTALT
4
4 100 %
KVE-1120
H13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk
1
1 100 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
0 0%
TOTALT
1
1 100 %

KVE-1110
V13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk4
4 36 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
7
7 64 %
TOTALT
11
11 100 %

KVE-1005
H13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk2
2 100 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
0 0%
TOTALT
2
2 100 %
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KVE-1002
V13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk
4
4 67 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
2
2 33 %
TOTALT
6
6 100 %

Kvensk
KVE-1001
V13 Total
ST-KVENSK - årstudium i kvensk4
4 57 %
Utveksling
0 0%
Enkeltemne/annet
3
3 43 %
TOTALT
7
7 100 %

1
1
0
0
1
3

1
1
0
0
0
2

0
1
0
0
0
1

V10

H10

SAM-1110
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

SAM-1112
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

V10

Samisk
SAM-1010
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

H12

V12

V12

0
1
2
0
3
6

1
1
3
0
3
8

1
1
3
0
2
7

1
0
0
0
1
2

1
0
0
0
3
4

Total
0
2
2
0
3
7

V14

V14

25 %
17 %
25 %
0%
33 %
100 %

21 %
14 %
21 %
0%
43 %
100 %
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0%
29 %
29 %
0%
43 %
100 %

Total
3
2
3
0
4
12

Total
3
2
3
0
6
14

SAM-1113
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

SAM-1011
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

SAM-1012
BA - språk og litteratur
Lektor - 8-13
Årsstudium
Utveksling
Enkeltemne/annet
TOTALT

H10 H12 Total
0
1
1 13 %
1
1
2 25 %
0
2
2 25 %
0
0
0
0%
0
3
3 38 %
1
7
8 100 %

H10 H12 Total
0
1
1 14 %
1
1
2 29 %
0
2
2 29 %
0
0
0
0%
0
2
2 29 %
1
6
7 100 %

V10 V12 V14 Total
1
1
1
3 20 %
1
1
0
2 13 %
0
3
0
3 20 %
0
0
0
0
0%
1
3
3
7 47 %
3
8
4
15 100 %

HIF-1110
BA - språk og litteratur
Årsstudium
Enkeltemne/annet
TOTALT

6
4
3
13

V10

6
4
4
14

V11

5
8
2
15

7
4
2
13

V12

2
12
0
14

H12

9
4
2
15

V14

Total
17
29
9
55
Total
30
25
12
67

31 %
53 %
16 %
100 %
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2
9
1
12

V13

3
6
2
11

H13

45 %
37 %
18 %
100 %

HIF-1111
BA - språk og litteratur
Årsstudium
Enkeltemne/annet
TOTALT

ALI-1111
BA - språk og litteratur
Årsstudium
Enkeltemne/annet
TOTALT

7
3
5
15

H11

ALI-1130
BA - språk og litteratur
Årsstudium
Enkeltemne/annet
TOTALT

H10

ALI-1120
BA - språk og litteratur
Årsstudium
Enkeltemne/annet
TOTALT

Allmenn litteraturvitenskap
ALI-1110
V10 H11 H12 H13 Total
BA - språk og litteratur
8
5
4
3
20 43 %
Årsstudium
3
2
6
6
17 37 %
Enkeltemne/annet
4
1
3
1
9 20 %
TOTALT
15
8
13
10
46 100 %
34 %
48 %
18 %
100 %

V10 V11 V12 V13
V14 Total
6
6
5
4
8
29 44 %
3
3
4
9
4
23 35 %
5
2
2
1
4
14 21 %
14
11
11
14
16
66 100 %

V10 V11 V12 V13
V14 Total
6
4
8
9
7
34 43 %
5
4
5
9
4
27 34 %
3
5
5
1
4
18 23 %
14
13
18
19
15
79 100 %

H10 H11 H12 H13
Total
9
5
5
0
19
3
8
11
5
27
3
1
2
4
10
15
14
18
9
56

Vedlegg 3
Oppnådd kvalifikasjon
(utskrevne vitnemål) i språk og
litteratur ved UiT i perioden
2009-2013 (rapport FS695.002)
Språk og litteratur - bachelor
Nordisk
Engelsk
Tysk
Spansk
Fransk
Russisk
Finsk
Samisk
Allmenn språkvitenskap
Allmenn litteraturvitenskap

2009
5
0
0
1
2
0
0
0
1
6

2010
0
6
3
3
1
7
4
3
0
3

2011
2
3
0
1
0
2
0
0
1
4

2012
2
6
1
2
0
3
1
0
0
1

2013 Total
2
11
5
20
0
4
4
11
1
4
2
14
0
5
0
3
0
2
0
14
88

Språk - master
Nordisk
Engelsk
Tysk
Spansk
Fransk
Russisk
Finsk
Samisk
Lingvistikk

2009
1
1
0
0
0
1
1
1
0

2010
2
0
0
0
2
2
0
1
1

2011
3
0
0
0
1
0
0
2
1

2012
1
0
2
0
0
0
0
1
0

2013 Total
0
7
0
1
0
2
3
3
0
3
0
3
0
1
1
6
0
2
28

Litteratur - master
Nordisk
Engelsk
Tysk
Spansk
Fransk
Russisk
Finsk
Samisk
Allmenn litteraturvitenskap

2009
1
3
0
0
0
0
0
0
0

2010
4
5
0
0
1
1
1
0
1

2011
1
2
0
0
0
0
0
0
1

2012
3
3
0
0
0
0
2
0
1

2013 Total
1
10
4
17
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
3
35
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/4434/ABR002
Dato: 21.09.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
57/15

Finansiering av studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for ny
treårsperiode, høsten 2016 - våren 2019
1. Innstilling til vedtak: Universitetsstyret setter årlig av midler til studentutveksling
mellom NArFU og UiT Norges arktiske universitet for treårsperioden, fra og med høsten
2016 til og med våren 2019.
For studieåret 2016-17 settes det totalt av kr. 834 600 De neste to studieårene skal den
årlige rammen justeres etter Lånekassens satser for basisstøtte (se punkt 2.a nedenfor).
2. Bevilgningen brukes på følgende måte:
a) Stipend i ett semester etter Statens lånekasses satser til inntil 10 NArFU-studenter
som studerer norsk og som skal ta NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for
internasjonale studenter.
b) Tilskudd til maksimalt 8 russiske studenter per år for studier ved andre fagområder en
norsk (kr 7000 per måned per student).
c) Tilskudd til inntil 10 UiT-studenter per år for utvekslingsopphold ved NArFU (kr
1000 per måned, maksimalt kr 5000 per student)
Begrunnelse:
Denne styresaken dreier seg om videreføring av stipendordningen “Avtalefestet studentutveksling
med Det nordlige arktiske føderale universitet” som har eksistert ved UiT siden 1993. Ordningen
innebærer at UiT Norges arktiske universitet (UiT) skal finansiere utvekslingsstipend for et
bestemt antall studenter fra Det nordlige arktiske føderale universitet (NArFU) i Arkhangelsk som
tar ett utvekslingssemester ved UiT og UiT-studenter som vil tilbringe ett semester ved NArFU.
Denne stipendordningen ble først opprettet for å gjøre det mulig for norskstudenter ved NorskPomor universitetssenter i Arkhangelsk å komme til UiT for å fortsette sine studier i norsk.
Norsk-Pomor universitetssenter ble etablert av UiT i 1993. Den viktigste oppgaven for senteret
var å gi studenter fra Pomoruniversitetet undervisning i norsk språk og kultur som en del av sin
utdanning. Både driften av senteret og norskopplæringen ble i starten finansiert av UiT, dels over
eget budsjett, og dels ved annen midlertidig prosjektfinansiering. Organisatorisk var senteret
tilknyttet Pomoruniversitetet. Etter noen år kom de fleste av de nordnorske
utdanningsinstitusjonene med i driften og i 2002 opprettet Kunnskapsdepartementet et
sendelektorat i norsk språk. Fra 1993 og frem til 2009 med opprettelsen av NArFU, fungerte
Pomorsenteret som et knutepunkt mellom nordnorske og russiske studenter, forskere og
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næringsliv. Frem til 2009 var finansiering fra UiT del av et utvekslingssamarbeid med
Pomoruniversitetet. Ordningen ble videreført med det nye Nordlige arktiske føderale universitetet
som Pomoruniversitetet ble en del av etter fusjonen av universiteter og høgskoler i Arkhangelsk i
2009.
Frem til 2003 ble studentutvekslingen definert som et prosjekt og finansiert ved at UiT
regelmessig søkte og fikk innvilget økonomisk støtte fra utdannings- og forskningsprogrammet
for Sentral- og Øst-Europa og Barentsprogrammet. Etter ti år opphørte denne finansieringen fordi
prosjektet var å anse som et permanent utdanningssamarbeid.
Universitetsstyret vedtok i 2003 for første gang å finansiere selve utvekslingen av russiske
studenter over eget budsjett. Universitetsstyret vedtok å sette av kr 650 000 per år i en
treårsperiode til å dekke livsopphold i Tromsø for studenter fra Pomoruniversitetet. Kostnadene
var beregnet etter satsene i Statens lånekasse for utdanning. For å bidra til at utvekslingen skulle
gå begge veier, ble det også besluttet å sette av kr 50 000 i reisestøtte til utreisende studenter fra
UiT, totalt 10 stipend årlig.
Den sentrale utdanningspolitiske og strategiske rollen Pomoruniversitetet og Norsk-Pomor
universitetssenter hadde hatt som samarbeidspartner i Nordvest-Russland siden tidlig på 90-tallet,
ble særlig fremhevet da ordningen ble behandlet av universitetsstyret for videreføring i 2006 (for
perioden 2007 – 09) i 2009 og 2013. I vedtaket fra 2006 inngikk også et tilskudd (ikke
fullfinansierende) av russiske studenter fra andre fagområder enn norsk. NArFU har som strategi
at studenter fra alle fagenheter skal dra på utveksling til utlandet. Denne ordningen ble på
videreført ved universitetsstyrets vedtak i 2009 og i 2013.
Da videreføring av ordningen ble behandlet i universitetsstyret siste gang i 2013, ble det også
tillagt betydning at NArFU var blitt et føderalt universitet og hadde inntatt rollen som pådriver i
sin landsdel for overgangen til et Bologna-harmonisert system innen høgre utdanning i sin region.
En annen viktig faktor for å videreføre ordningen var NArFUs status som UiTs viktigste
samarbeidspartner og i det russiske nord. Universitsstyret ønsket med stipendordningen å bidra til
kontinuitet og styrking av samarbeidet om studentutveksling.
I de 20 årene studiesamarbeidet mellom UiT og Pomoruniversitetet/NArFU har foregått, har flere
hundre studenter mottatt stipend gjennom denne ordningen. De fleste av stipendmottakerne har
vært russiske studenter som har kommet til Tromsø. Stipendmottakere fra UiT har stort sett vært
studenter fra russlandsstudiet som har tatt en emnepakke på 30 studiepoeng i Arkhangelsk i
russisk historie og kultur. Emnene inngår i bachelorgraden i Russlandsstudier ved UiT. Denne
emnepakken har vært tilbudt i Arkhangelsk siden 2007, først ved Pomorsenteret, og etter 2009
ved NArFU. I perioden 2010 - 15 har i alt 50 NArFU-studenter mottatt stipend for å ta NOR0100. I samme periode har totalt 19 studenter fra andre fagområder fått delfinansiert stipend. De
sistnevnte studentene har tatt emner innenfor jus, samfunnsfag, humaniora, økonomi, real- og
naturfag og teknologi.

For å kunne sikre en gruppe studenter finansiering på årlig basis, er stipendordningen av særlig
stor betydning for norskstudentene ved NArFU. Vårsemesteret med NOR-0100 Norsk språk,
litteratur og kultur for internasjonale studenter (30 studiepoeng) ved UiT inngår i studentenes
russiske grad. Norskkompetansen som disse studentene får har utvilsomt hatt stor betydning for
samarbeidet på Nordkalotten. En undersøkelse foretatt av Senter for internasjonalisering av
høyere utdanning (SIU) viste at de fleste studentene som tok videreutdanning i norsk de første ti
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årene av utvekslingsordningen, gikk inn i stillinger i yrkeslivet der norskkompetansen var en
etterspurt kvalifikasjon.

Framtidsutsikter for samarbeidet
Russland har undertegnet Bologna-deklarasjonen og forpliktet seg til å oppfylle de fundamentale
Bologna-målsetningene, deriblant overgang til ny europeisk utdanningsstruktur. Som føderal
høyere utdanningsinstitusjon i det nordvestlige Russland har NArFU ligget i front i denne
omstillingsprosessen. NArFU har utviklet et internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid
som, ved siden av omlegging til et mer Bologna-harmonisert utdanningssystem, er et av NArFUs
prioriterte satsingsområder.
Et resultat av NArFUs arbeid med å gjøre studiene sine mer internasjonalt orienterte, er
utviklingen av det engelskspråklige studietilbudet ved institusjonen. Mangelen på
engelskspråklig studietilbud gjorde at det lenge var svært begrensede muligheter for utveksling til
Arkhangelsk for studenter fra andre fagområder enn russisk. Denne situasjonen har endret seg i
løpet av de siste to årene. NArFU tilbyr nå cirka 77 engelskspråklige emner for internasjonale
studenter innenfor flere ulike fagområder, som humaniora, samfunnsfag, informatikk, helsefag og
naturfag. I tillegg er de administrative rutinene rundt internasjonal studentmobilitet organisert på
en måte som gjør samarbeidet om studentutveksling enkelt. En stadig voksende engelsk
emneportefølje samt god administrativ organisering av studentutveksling, er faktorer som bidrar
til at NArFU er relevant som utvekslingsdestinasjon for UiTs studenter.
Universitetsdirektørens vurderinger
Det nordlige arktiske føderale universitet i Arkhangelsk har i over 20 år vært UiTs viktigste
samarbeidspartner i det russiske nord. Både UiT og NArFU har i sine land inntatt sentrale
posisjoner som kunnskapssentra for og om nordområdene. Samarbeidet mellom de to
institusjonene er i stadig utvikling, og begge parter deltar aktivt. Sett i lys av den geopolitiske
situasjonen, anser universitetsdirektøren det som viktig å bidra til at den gode relasjonen mellom
institusjonene holdes ved like og at aktiviteten videreføres på samme nivå som tidligere.
Studentmobilitet er også kulturutveksling og bidrar på en god måte til kontinuitet i forholdet
mellom de to institusjonene spesielt og mellom folkene i nord generelt.
Hjelp med finansiering av utvekslingsoppholdet av stor betydning for russiske studenter. For
opptak til studier ved UiT fra land utenfor EØS-sonen, må studenten dokumentere at han eller hun
disponerer for studieperioden i Norge et beløp tilsvarende Lånekassens grunnbeløp. Studenter fra
Russland har mulighet til å konkurrere om de andre stipendtypene som gjelder studenter i nord,
det vil si north2north, Barentsplus og Nordområdestipendprogrammet. Imidlertid er antallet
stipender innenfor disse programmene for få i forhold til antall institusjoner, og søkere som
benytter seg av dem.
Universitetsdirektøren tilrår å øke månedssatsen for de delfinansierte stipendene fra kr 5000 til kr
7000 per måned for å følge nivået til andre utvekslingsprogram som finansierer studenter fra
Russland, som Barentsplus og north2north.
Også studenter fra UiT som har reist til Arkhangelsk har til nå mottatt reisestøtte. I de siste
periodene har denne støtten vært på1000 kr per måned, totalt 5000 per student. Norske studenter
har mulighet for lån og stipend fra Lånekassen også under utvekslingsopphold. Reisestøtten i
Arkhangelsk-ordningen skal være et lite incentiv og signal om at UiT ønsker at utvekslingen med
NArFU skal gå begge veier. Universitetsdirektøren vurderer NArFU som et godt alternativ for de
studentene som ønsker å dra på utveksling til Russland. På denne bakgrunn anbefaler
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universitetsdirektøren å beholde ordningen på dagens nivå med en årlig ramme på totalt 50 000 kr
også i neste periode.
For å kunne sikre en gruppe studenter finansiering på årlig basis, er stipendordningen av særlig
stor betydning for norskstudentene ved NArFU. Vårsemesteret med NOR-0100 Norsk språk,
litteratur og kultur for internasjonale studenter (30 studiepoeng) ved UiT inngår i studentenes
russiske grad. I den forrige perioden (2013 – 16) sikret stipendordningen årlig full finansiering
for 10 norskstudenter i en gruppe som består av 12 – 14 studenter. Delfinansierende stipend ble
årlig holdt av til 8 studenter fra andre fagområder enn norsk. Norskstudiet er fremdeles
bærebjelken i samarbeidet om studiemobilitet. Universitetsdirektøren vil derfor anbefale at
størstedelen av stipendene fortsatt forbeholdes denne studentgruppen.
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL) vurderer finansieringsordningen
som svært velfungerende. HSL-fakultetet bekrefter i et notat datert 28.09.2015 at emnet NOR0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter kommer til å bli tilbudt videre
og understreker at samarbeidet med NArFU har vært utmerket og er særlig viktig i en periode, da
det politiske forholdet mellom Norge og Russland er avmålt. HSL-fakultetet ønsker således at
ordningen videreføres uten endringer.
Også viserektor for internasjonalt samarbeid ved NArFU melder i en e-post datert 29.09.2015 at
institusjonen ønsker ordningen videreført med samme fordeling mellom fullfinansierte og
delfinansierte studenter som i forrige periode.
På bakgrunn av dette, anbefaler Universitetsdirektøren å videreføre finansieringsordningen for
NArFU- studentene slik den har vært i perioden 2013 -16 slik at UiT sikrer full finansiering til
maksimum 10 studenter fra norskstudiet. Dersom universitetsstyret finner at ordningen også skal
gjelde studenter fra andre fagområder, vil universitetsdirektøren foreslå å sette av 8 stipendier på
7000 kr per måned. Universitetsdirektøren tilrår at den økonomiske rammen for de fullfinansierte
stipendiene justeres årlig slik at den til tilsvarer Lånekassens satser for basisstøtte.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Heidi Adolfsen
studiedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Astrid Sollid Brokke
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/3236/ALO000
Dato: 20.10.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
58/15

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen – Prinsipper og mål for
arbeidet med Adm2020
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner prinsippene for administrativ organisering som beskrevet i
saksdokumentet
2. Følgende konkrete mål settes for arbeidet: Antall administrative ansatte skal ikke
overstige 30% av det totale antallet UFF og administrative stillinger

Begrunnelse:
Et gjennomgående tiltak i statsbudsjettet for både 2015 og 2016, er en «avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreform» som omfatter offentlig forvaltning. Regjeringen vil la reformen inngå som
en fast del av budsjettarbeidet, og ønsker på den måten å stimulere forvaltningen til å
avbyråkratisere og bruke ressurser mer effektivt også i årene framover (Prop. 1 S (2015-2016)
s.89). Reformen medførte for UiT en reduksjon i driftsinntekter i 2015 på 14,7 mill. kroner og i
forslag til statsbudsjett for 2016 på 14,5 mill. kroner. Over en fireårsperiode betyr dette en
reduksjon i bevilgningen på et sted mellom 60 og 70 mill. kroner (inkl. HiH og HiN).
Universtetsstyret behandlet avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen i sak 5-15, hvor det ble
besluttet følgende:
1.

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av reduksjonen i
driftsutgiftene slik det fremgår av dette saksfremlegget.
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp reformarbeidet ved UiT.
Universitetsdirektøren har valgt å organisere arbeidet som et prosjekt kalt Adm2020 med en bred
sammensatt prosjektgruppe for å koordinere arbeidet internt og med involvering gjennom allerede
etablerte møtearenaer. Gruppen har representasjon far alle nivåer i organisasjonen og fra
fagforeningene. Prosjektgruppen er i gang med sitt arbeid, men fremdriften er berørt av pågående
fusjonsprosesser.
UiT har allerede en gjennomgående strategi relatert til arbeidsmiljø og organisasjon, hvor det er
uttrykt at UIT skal etablere en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at vi når
våre mål. Arbeidet i prosjektet Adm2020 tar utgangspunkt i dette. For å lykkes med arbeidet er
det ønskelig med en bred og konstruktiv tilnærming, med mål om å etablere gode og effektive
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administrative tjenester som støtter opp under kvaliteten i utdanning, forskning og formidling.
Kravet om effektivisering- og avbyråkratisering berører hele organisasjonen, både på langs og på
tvers av nivåer og enheter. Tabellen under synliggjør behovet for et arbeid som inkluderer hele
organisasjonen.
Fordelingen av personell i kategorien administrative stillinger finansiert over eget grunnbudsjett
mellom sentraladministrasjonen og fakulteter/enheter er som følger:

Prosent

Antall
2014

Fordeling administrative stillinger*

Sentraladministrasjonen (nivå 1)
183,6
Fakulteter og enheter (nivå 2)
511,54
Totalt
695,14
*Stillingskategorien som er benyttet i sammenligning med øvrige UH-institusjoner.

2014
26,5%
73,5%
100%

Utredning
I mandatet for prosjektgruppens arbeid er det skissert følgende mål for arbeidet:








Flyteffektivitet i arbeidsoppgaver og prosesser hvor brukeren (ansatte og studenter) settes
i sentrum
Sette organisasjonen i stand til å ta inn forbedringsforslag fra ansatte og fra pågående og
framtidige forbedringsprosesser
Etablere mer robuste administrative miljøer
Digitalisering og standardisering av arbeidsoppgaver/-flyt, og mer kostnadseffektiv
forvaltning
Likt tjenestenivå uavhengig av enhet og lik behandling av studenter
Fortsatt tilgang til brukernære tjenester for studenter, ansatte og ledere
Økt administrativ fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

Videre framkommer det i mandatet at prosjektgruppen skal utarbeide et konkret mål for reduksjon
i administrativ ressursbruk. Prosjektgruppen har videre sett det som hensiktsmessig å utarbeide
overordnede prinsipper for organisering av den administrative virksomheten.
Ad. forslag til konkrete mål for reduksjon i administrativ ressursbruk:
Data fra arbeidsmiljøundersøkelser viser at ansatte ved UiT jobber mye og at det oppleves
tidspress og grupper av ansatte opplever utfordringer knyttet til forholdet jobb – fritid. Dette er en
utfordring UiT som arbeidsgiver må ta på alvor, og nye oppgaver og måter å jobbe på må
medfører at det er ting vi ikke skal gjøre og/eller at arbeidsprosesser forenkles. Dette er et
langsiktige arbeid og resultatene vil først kunne realiseres i et lengre tidsperspektiv.
I kartleggingsarbeidet har prosjektgruppen innhentet informasjon fra pågående prosesser og
arbeid ved andre institusjoner, både i Norge og utenfor landets grenser. Innhenting av erfaringer
fra lignende prosesser er en viktig del av arbeidet, og det er gjort en benchmarking basert på
DBH-tall, mot institusjoner vi ønsker å sammenligne oss med. Noen data fra dette arbeidet er
gjengitt i tabellen under:
Kategori/Indikator

UiT

UiO
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UiB

NTNU NMBU

2

Prosent vitenskapelige stillinger av antall årsverk totalt
Prosent administrative stillinger av antall årsverk totalt
Prosentvis adm. årsverk av sum adm.- og UFFårsverk
Antall studenter per adm.ansatt*
Publikasjonspoeng per adm.ansatt**

2014 2014 2014
56,4 55,3 59,9
26,4 26,2 23,0
31,9 32,1 27,8
17,00 18,11 18,52
1,62 2,38 2,38

2014
58,9
22,8
27,9
20,27
2,61

2014
52,6
20,8
28,3
17,48
2,19

*Antall studenter delt på adm. årsverk eget grunnbudsjett
** Publiseringspoeng delt på adm. årsverk, all finansiering

De UH-institusjonene man her sammenligner seg med har en annen profil på undervisningen og
forskningen en det UiT har, noe som kan bidra til å forklare noe av resultatene. Det er derfor
viktig at man har et overordnet blikk på dette og fokuserer på hovedtrekkene i tallmaterialet. Med
unntak av prosent vitenskapelige stillinger av antall årsverk totalt kommer UiT ut blant de
dårligste i sammenligningen. I kategorien prosent administrative stillinger av antall årsverk totalt
ser man at UiT sammen med UiO kommer dårligst ut, og at de tre andre har mellom 3,4 - 6%
bedre forhåndstall. I kategorien prosentvis adm. årsverk av sum adm.- og UFF-årsverk kommer
UiO dårligst ut, med UiT som nest dårligst. De tre andre universitetene i sammenligningen har 3,6
- 4,1% bedre forhåndstall.
For å se antall administrative ansatte i sammenheng med kjernevirksomheten, er det regnet ut
forhåndstall til studentantallet og produksjonen av publikasjonspoeng. I den første beregningen
antall studenter per adm.ansatt ser man at forholdstallet er ganske likt for de fem institusjonene,
men at UiT sammen med NMBU kommer dårligst ut. I den siste kategorien publikasjonspoeng
per adm.ansatt kommer UiT klart dårligst ut, nært 1 publikasjonspoeng dårligere per
administrativ ansatt sammenlignet med NTNU, som har det beste forhåndstallet.
Konklusjonen basert på de data prosjektgruppen har framskaffet, er at vi har et
forbedringspotensialet i forhold til de fire øvrige institusjonene innenfor flere områder, og at dette
underbygger behovet for å se på administrasjonen ved UiT og hvordan den utnyttes og
dimensjoneres. Dette kan ha mange årsaksforklaringer, og sammenligninger av denne typen kan
inneholde feilkilder og usikkerhet rundt hva som ligger i tallene. Det overordna bilde er likevel
relativt tydelig på at UiT har et potensiale for forbedring, både i forhold til ressursbruk knyttet til
administrasjon, men antagelig også i forhold til produksjonsøkning (Se S 30/15 Forsknings- og
utdanningsmeldingen 2014).
Prosjektgruppen har diskutert fastsettelsen av et konkret mål med utgangspunkt i datamaterialet
og vurdert hvordan man best setter mål som er forståelig og relevant å styre etter. Prosjektgruppen
har valgt å fremme et mål som er koblet på kjernevirksomheten, og på bakgrunn av dette fremmes
følgende konkrete mål for arbeidet:


Antall administrative ansatte (årsverk) skal ikke overstige 30% av det totale antallet UFF
og administrative stillinger
Hva betyr dette målet i praksis, eks.:
 Fordelingen var i 2014 på 31,9%. Med 1639,5 UFF årsverk kan ikke antall adm.
årsverk oversige 722,5 for at andelen adm. stillinger skal være innenfor 30% av
summen. Det ville medført 46,2 færre administrative stillinger i 2014.
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I det videre arbeidet med Adm2020 vil det være viktig å identifisere tiltak som gjør det mulig for
UiT som organisasjon gjøre nødvendige grep for å nå målet.
Ad. prinsipper for administrativ organisering:
UiT strategi Drivkraft i Nord setter klare ambisjoner for vår virksomhet, og det er betimelig å
stille spørsmål om vår administrative organisering er egnet til å nå de målene, og gjør oss rustet til
å møte fremtidens utfordringer. Det er i mandatet til prosjektgruppen for Adm2020 gitt i oppdrag
å skille tydeligere mellom tjenesteproduksjon/spesialfunksjoner på den ene siden og
rådgivertjenester/ lederstøtte på den andre. Dette i tillegg til de ulike målene i mandatet, har gjort
at prosjektgruppen ser det som formålstjenlig å etablere overordnede prinsipper for den
administrative organiseringen ved UiT. Prinsippene vil danne utgangspunktet for det videre
arbeidet i prosjektgruppen og underliggende prosjekter i regi av Adm2020 og i annet
organisatorisk utviklingsarbeid ved UiT. Prinsippene vil også være et utgangspunkt for arbeidet
med å integrere administrasjonene ved høgskolene i Harstad og Narvik i forbindelse med
fusjonene.
Forslag til overordnede organisasjonsprinsipper:








UiT skal ha én administrasjon
o Administrasjonen skal støtte opp under utdanning, forskning, formidling og
kunstnerisk utviklingsarbeid
o Organisering av administrasjonen skal sikre tilstrekkelig robuste og sterke
miljøer. Små og sårbare administrative miljø skal unngås
o Administrative oppgaver og prosesser kan organiseres uavhengig av den faglige
linjen hvis dette gir en bedre oppgaveløsning
o Administrativ oppgaveløsning skal standardiseres på tvers av nivå og enheter med virkeområde for hele organisasjonen
UiT skal ha en hensiktsmessig styrings- og ledelsesstruktur. Dette innbefatter at:
o Det skal være tilgjengelig lederstøtte som muliggjør styring og ledelse
o Rammeverk for strategi-, budsjett- og rapporteringsarbeid skal være standardisert
i hele organisasjonen
o Kontroll skal være risikobasert og ikke innbefatte mer enn ett kontrollnivå
UiT skal drive kontinuerlig forbedring, digitalisering og forenkling av arbeidsoppgaver
Kompetansehevning skal brukes aktivt i utvikling av administrasjonen
Drift og utvikling av administrasjon skal hensynta en ambisjon om likhet i tjenestetilbudet
til ansatte og studenter

Universitetsdirektørens vurdering
UiT har vært i en rivende utvikling de siste årene bl.a. gjennom to fusjoner og to nye på trappene,
og det har vært en vekst i antall studenter, ansatte, ekstern virksomhet mv. UiT er et
flercampusuniversitet med store geografiske avstander, noe vi enda tydeligere vil oppleve etter
fusjonene med høgskolene i Harstad og Narvik. I tillegg ser vi økte krav til institusjonen, gjennom
sentrale pålegg som reduksjon av «tidstyver», digitaliseringsreformen og krav om felles
systemløsninger og økt standardisering både i forhold til rutiner, arbeidsprosesser og digitale
løsninger (se Meld.st. 18 (2014-2015) kap. 6). Samtidig med dette skal UiT følge opp Drivkraft i
nord og arbeide for å bli internasjonalt ledende innenfor fem satsningsområder.
Alt dette gjør at det er nødvendig med en gjennomgang av de administrative prosessene og
oppgavene for å samkjøre, effektivisere og forbedre disse. Universitetsdirektøren har liten tro på
at en sentral utredning vil gi oss det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å utvikle en
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administrasjon som kan møte framtiden. Dette vil være et stegvis og kontinuerlig arbeid. Arbeidet
vil kreve involvering blant de som jobber med de ulike oppgavene og er et arbeid som vil ta tid.
Vi har de siste årene langt ned en betydelig innsats for å gjøre institusjonen i stand til å jobbe med
forbedringsarbeid gjennom prosjektet Forbedringsprosessen. Denne kunnskapen og de
erfaringene vi har høstet gjennom dette prosjektet skal vi bygge videre på.
Utfordringene vi står ovenfor vil kreve at vi våger å tenke nytt, både i forhold til ledelse,
arbeidsdeling, delegasjonsgrad og organisering innenfor en enhetlig administrasjon for at UiT skal
kunne drives effektivt. I henhold til Lov om universiteter og høgskoler er universitetsdirektøren
leder for universitetets samlede administrative virksomhet, innenfor de rammene styret fastsetter.
Den konkrete målsetningen for arbeidet med Adm2020 og de overordnede prinsippene for
administrativ organisering gir oss et klart rammeverk for den administrative utviklingen i tiden
fremover. Regjeringen har også vært tydelig på at man forventer at håndteringen av reformen er
en del av en planlagt prosess ((I Prop. 1S (2015-2016) s.89). Arbeidet med Adm2020 og
utarbeidelsen av et konkret mål og overordnede prinsipper for administrativ organisering er UiTs
tilnærming til dette.
Lykkes vi ikke å ta ned ressursbruken innenfor administrasjon, vil kuttet i bevilgningen i verste
fall ramme vår undervisnings- og forskningsvirksomhet, noe som vil være imot hensikten med
effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen. Universitetsdirektøren mener det er særs viktig at
man unngår en slik effekt.
UiT er ikke den eneste institusjonen som jobber med denne problematikken, og
universitetsdirektøren anser det derfor som viktig at UiT kobler seg på de nasjonale prosessene og
deltar i samarbeidsprosjekter i sektoren der hvor det er naturlig.
Universitetsdirektøren anser både konkretiseringen av mål for arbeidet og prinsipper for
administrativ organisering som strategisk og prinsipielt viktige for UiTs virksomhet og imøteser
styrets diskusjon og innspill.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandlere: André Løvik og Viggo Johannessen
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2010/23/ATV002
Dato: 29.09.2015

SAKSFRAMLEGG
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
59/15

Oppnevnelse av styremedlemmer til Tromsø Forskningsstiftelse
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner som representanter til styret i Tromsø forskningsstiftelse:
- Rektor Anne Husebekk, leder
- Professor Kjell Arne Røvik, styremedlem
- Professor Marit Reigstad, Styremedlem
- Professor Tore Henriksen, varamedlem

Begrunnelse:
Tromsø Forskningsstiftelse ble opprettet av Trond Mohn i stiftelsesdokument av 28. mars 2007.
Stiftelsesdokumentet og vedtekter for stiftelsen følger vedlagt. Stiftelsen har som formål å støtte
og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved Universitetet i Tromsø. Stiftelsen har i to omganger mottatt gaver
fra Trond Mohn, og Universitetsstyret ble orientert om stiftelsen i sak OS 5/15
Styret skal ha fem medlemmer der Universitetet oppnevner tre medlemmer og stifter og
eventuelle senere medstiftere oppnevner to medlemmer. Universitetet oppnevner styreleder.
I dag er styret slik sammensatt:
- Styreleder: Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø, oppnevnt i 2013
- Styremedlemmer oppnevnt av Universitetet i Tromsø:
o Karin Andreassen, professor ved Institutt for geologi, oppnevnt i 2011
o Kjell Arne Røvik, professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og
samfunnsplanlegging, oppnevnt i 2013
- Styremedlemmer oppnevnt av stifter
o Kjell Kolbeinsen, Sparebanken Nord-Norge
o Kåre Rommetveit, Bergen Forskningsstiftelse
- Varamedlem: Marit Reigstad, professor, Institutt for arktisk og marin biologi.
Fakultetene og UB/TMU er i brev forespurt om kandidater til styret i stiftelsen. Følgende forslag
er kommet inn:
- Fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi: professor Arne Smalås og professor Alfred
Hanssen.
- Fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: professor Marit Reigstad og professor
Monica Alteskjær Sundset
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Fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: professor Kjell Arne
Røvik (gjenoppnevnes)
- Fra Det kunstfaglige fakultet: Førsteamanuensis Geir Davidsen
- Fra Det juridiske fakultet: Professor Tore Henriksen
Ved fristens utløp var det ikke kommet forslag fra Det helsevitenskapelige fakultet,
Universitetsbiblioteket eller Tromsø Museum.
Ved opprettelse av stiftelsen satte stifter som betingelse at rektor skulle delta i styret for stiftelsen.
Universitetsdirektøren legger til grunn at det er ønskelig at både det naturvitenskapelige og det
samfunnsvitenskapelige/humanistiske fagmiljøet er representert i styret for Tromsø
Forskningsstiftelse, og at det er en viss kontinuitet i styrets arbeid. Professor Jon Arne Røvik har
bare sittet én periode, og direktøren foreslår at han gjenvelges. Professor Marit Reigstad har vært
vara til styret og er representant for et av våre verdensledende fagmiljøer. Hun foreslås derfor som
styremedlem. Som varamedlem foreslås Professor Tore Henriksen fra det juridiske fakultet. Han
leder K.G.Jebsen-senteret for havrett og representerer dermed et av våre fremste
forskningsmiljøer.

Dato: 13.10.2015

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Aase Tveito
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/4848/PVS000
Dato: 16.10.2015

ORIENTERINGSSAK
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
17/15

Karriereutvikling og rekruttering som virkemidler for å gjøre UiT
internasjonalt ledende

Bakgrunn
Dagens regjering har som uttalt politisk mål å skape flere internasjonalt fremragende miljøer i
UH-sektoren. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet sin strategi for 2014-2020 sier
at UiT skal være internasjonalt ledende innfor kunnskapsområdene:






energi, klima samfunn og miljø,
teknologi,
helse, velferd og livskvalitet,
samfunnsutvikling og demokratisering, og
bærekraftig bruk av ressurser.

Dette er en ambisiøs strategi, og selv om UiT har noen fagmiljøer innen satsingsområdene
ovenfor som allerede i dag er ledende internasjonalt, vil mange miljøer måtte løfte seg
kvalitetsmessig for at institusjonen skal nå sitt mål. I en rapport finansiert av Norges
Forskningsråd om status for norsk gjennombruddsforskning (2014)1 er det påpekt flere forhold
som ligger til grunn for generell lav norsk forskningskvalitet:











Det mangler insitamenter for mobilitet blant forskere.
Svakt utviklede oppstartspakker for internasjonal rekruttering.
Ressurser avsettes ikke slik at de fremmer kvalitet.
En stor andel av forskningen foregår i små miljøer og støtter primært undervisningen.
Til forskjell fra Danmark/Nederland/Sveits, så benyttes ikke grunnfinansieringen ved
universitetene som springbrett for ambisiøse forskningsplaner og Forskningsrådsmidler
som en tilleggsfinansiering som det konkurreres om.
Rekruttering av vitenskapelig ansatte fremstår som rutinepreget og usystematisk.
Veien til opprykk synes å være for kort og for bundet til lokale miljøer.
Det er for svakt utviklede mekanismer for å fremme kvalitet hos fast vitenskapelig
ansatte.
Systemet med telling av antall publikasjoner har medført økt produktivitet, men har IKKE
medført økt antall høy-impact publikasjoner.

1

Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990-2013. Benner &
Öquist. 2014.
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Det er estimert at kun 20 % av fakultetsmedlemmene søker finansiering hos
Forskningsrådet. Dette indikerer betydningen av lokal akademisk kultur.
 Det prioriteres for lite ressurser til å utvikle fokuserte forskningsagendaer som fremmer
kvalitet.
Hovedkonklusjonen til Benner og Öquist er at til tross for at forskningskvalitet har vært på den
politiske agendaen i to tiår, så har norske universiteter ikke nådd virkelig eksellent vitenskapelig
kvalitet i et internasjonalt perspektiv. Det er lite som tilsier at denne konklusjonen ikke også
gjelder UiT.
For at UiT skal nå sine målsetninger om å bli internasjonalt ledende innen sine satsingsområder,
vil det måtte jobbes strategisk, systematisk og godt innen mange områder og på alle nivåer i
organisasjonen. I denne orienteringssaken vil universitetsdirektøren orientere styret om et utvalg
av virkemidler som UiT vil benytte for å følge opp UiTs strategi innen to viktige områder,
karriereutvikling og rekruttering.
Karriereutvikling
En arbeidsgruppe satt sammen av Universitets- og høgskolerådet beskriver i sitt
inspirasjonsdokument «Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren» (2015)2
fire faser i en vitenskapelig karriere:
 fase 1 - de som er organisert i doktorgradsutdanning
 fase 2 - ansatte på kvalifiseringsnivå
 fase 3 - fast ansatte i kombinerte stillinger
 fase 4 - internasjonalt ledende professorer
De fire fasene bygger på inndelinger som er i tråd med EUs arbeid på feltet, og vil benyttes ved
UiT for å avgrense virkemidlene til ulike faser.
Fase 1
Doktorgrad

Fase 2
Kvalifisering

Fase 3
Fast i kombinerte

Rekruttering

Fase 4
Ledende professorer
Kalling/direktetilsetting

Innstegsstillinger
Oppstartspakker
Arctic MSCAIF program
Bolig
Forbedring rekrutteringsprosess
Forbedring tilsettingsprosess
Medarbeidersamtale
Karriereplan/utviklingsplan
Opprykk
Arctic MSCA-IF program
Mentorordning
Internasjonal mobilitet
Lederopplæring
Forskningsgruppe
FoU-termin

Karriere

Forskeropplæring

Figur 1. Oversikt over noen virkemidler innen karriere og rekruttering og hvordan disse er rettet
mot ulike karrierefaser.
Det er mange ulike virkemidler som UiT benytter per i dag for å fremme karrieren til de faglig
ansatte (fig. 1). Noen av disse bør videreutvikles og tilpasses bedre til de ulike karrierefasene. Det
2

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. UHR. 2015
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er også virkemidler UiT i dag enten ikke benytter eller i liten grad benytter som bør innføres eller
benyttes mer systematisk. Vi bør jobbe mer systematisk med karriere ved UiT for å fremme
kvalitet i både forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning, formidling og innovasjon.
Gjennom å satse mer helhetlig på karriere, vil man over tid bygge en kultur ved institusjonen for å
tenke karriere innen alle karrierefasene. Høy kompetanse på karriereutvikling i organisasjonen vil
øke institusjonens attraktivitet. Denne utviklingen av de ansatte og organisasjonen vil være
avgjørende for å nå målsetningen om å være internasjonalt ledende innen de fem tematiske
områdene.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen utvalgte virkemidler innen karriereutvikling som UiT
ønsker å videreutvikle/innføre for å utvikle ledende miljøer:
Lederutvikling
Leder har en viktig rolle i langt de fleste virkemidlene som beskrives i dette notatet. Utvikling og
opplæring av den enkelte leder, og etablering av lederstøttefunksjoner, vil ha stor betydning for i
hvor stor grad virkemidlene tas i bruk og innrettes strategisk. Ved UiT er det etablert
opplæringsprogrammer for ledere. Lederutvikling på nivå tre i organisasjonen (instituttledere og
forskningsgruppeledere) bør særlig styrkes. Utviklingen av lederprogrammene fremover må
omfatte endringene som skjer i strategisk arbeid med karriereutvikling og rekruttering.
Medarbeidersamtaler
Kartleggingen i arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) viser at om lag 70 % av alle ansatte
ved UiT hadde gjennomført medarbeidersamtale i løpet av en 2 årsperiode. Samtalen benyttes i
mindre grad (under 60 %) blant vitenskapelig ansatte, og mest (over 80 %) blant
teknisk/administrative ansatte. I alle fasene (1-4) i det vitenskapelige karriereløpet vil
medarbeidersamtalen være en nødvendig arena for å avklare ambisjoner, evaluere utviklingen,
justere og legge nye planer for fremtiden. Det bør (i) utarbeides veilednings- og
opplæringsmateriell for å oppnå en mer strategisk bruk av medarbeidersamtalen som et verktøy
for blant annet karriereutvikling og (ii) gjøres nye vurderinger av hva som skal til for å øke
bruken av virkemidlet.
Karriereplan/utviklingsplan
Det er per i dag ikke tradisjon ved UiT for å utarbeide karriereplaner for de ansatte. Et bevisst
forhold til egen karriere og hva som bør gjøres for å fremme egen karriere og utvikling er viktig.
Dersom karriereplanen også ses i forhold til forskningsgruppens planer, vil dette bli et enda
sterkere verktøy. Karriereplaner bør utarbeides i samarbeid med nærmeste leder og oppfølgingen
av denne kan blant annet diskuteres i medarbeidersamtalene. Det bør (i) etableres maler for
karriereplaner, (ii) gis opplæring i bruk av karriereplaner og (iii) vurderes om karriereplaner bør
bli ordinær praksis ved UiT.
Opprykk
Opprykksordningen er en veletablert ordning som med fordel kan brukes mer strategisk for å
bygge kompetanse på områder som skal prioriteres. Førstelektorprogrammet og
opprykksprosjektet er gode eksempler fra UiT på strategisk bruk av opprykk for å løfte
organisasjonen innen utvalgte områder. Det bør vurderes om det er andre områder ved
institusjonen der det skal lages et strukturert opplegg for opprykk. Ordningen har vært gjennom
en forskriftsendring og det utarbeides nye utfyllende bestemmelser for UiT.
Forskningsgrupper
UiT har ved de fleste fakulteter hatt fokus på forskningsgrupper som et virkemiddel for å bygge
kvalitet i forskningen. Forskningsgrupper er svært uensartede ved UiT både når det gjelder fokus,
størrelse, organisering og hvor velfungerende gruppene er. UiT bør videreutvikle satsingen på
forskergrupper gjennom blant annet innretningen av lederutviklingsprogrammer.
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Internasjonal mobilitet
Internasjonal mobilitet kan virke fremmende på ansattes karriere av flere årsaker, blant annet ved
at mobilitet bidrar til læring av nye metoder, bygging av nettverk og fremvekst av nye ideer. På
noen konkurransearenaer er også internasjonal mobilitet en uuttalt forutsetning for suksess.
Veiledere og ledere bør bevisstgjøres på viktigheten av mobilitet i blant annet
lederutviklingsprogram, og mobilitet bør bli en del av den ansattes karriereplan, noe som
diskuteres i medarbeidersamtalene og som er en integrert del av forskningsgruppenes planer.
Vurderinger knyttet til internasjonal mobilitet ligger også til grunn for innstegsstillinger.
Kriteriene for vurdering av ordninger som opprykk, kalling og FOU-termin bør videreutvikles
med tanke på mobilitet. UiT har allerede innført fast praksis for utlysning av stillinger via
Euraxess og etablert status som HR Excellence in Research. Begge er virkemidler innrettet mot å
øke og bedre den internasjonale mobiliteten. Det eksisterer attraktive nasjonale og internasjonale
eksterne finansieringsordninger som er innrettet mot å øke mobiliteten til forskere. Disse bør UiT
utnytte bedre.
FoU-termin
FoU-termin er et viktig virkemiddel for å bygge kvalitet i forskning. Ordningen gir rom for
fokusert arbeid knyttet til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid både ved institusjonen og ved
institusjoner i andre land. Ordningen er et strategisk virkemiddel, og det bør vurderes om man kan
benytte ordningen enda mer målrettet for å bygge forskningskvalitet.
Mentorordning
UiT har tidligere kun benyttet mentorer i avgrensede programmer som førstelektorprogrammet og
opprykksprosjektet. Den nylig vedtatte likestillingsplanen legger også opp til etablering av
mentorordning for kvinnelige ph.d.- og postdok-kandidater. Erfaringene man har gjort ved bruk
av mentorer som karriereveiledere er svært positive, og UiT vil vurdere om ordningen med
interne mentorer også bør benyttes i forhold til andre utvalgte grupper (innstegsstillinger, ERCmottakere, etc.) og/eller om man skal etablere en mer generell ordning for nytilsatte.
Rekruttering
Den internasjonale konkurransen om unge talenter, etablerte forskere og internasjonalt ledende
forskere innen akademia er sterk. Mobiliteten til disse gruppene forskere er stor og vilkårene som
tilbys fra andre institusjoner kan være meget attraktive. Det er mange virkemidler UiT bør
videreutvikle og innføre for å kunne bli bedre på å rekruttere faglig ansatte. Forbedring av
tilsettingsprosessen for vitenskapelige stillinger er et eksempel på tiltak innrettet mot å bedre
rekrutteringen som allerede er iverksatt. Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen utvalgte
virkemidler innen rekruttering som bør videreutvikles/innføres:
Innstegsstillinger
Formålet med innstegsstillinger er å rekruttere talentfulle internasjonale førsteamanuenser for
kvalifisering til fast ansettelse. KD har tildelt UiT 25 innstegsstillinger fordelt over 6 år. Det
følger ingen finansiering med ordningen. Virkemidlet retter seg mot fase tre i karriereløpet. Det
skal allerede ved tilsettingstidspunktet legges opp til et karriereløp mot å bli internasjonalt etablert
professor. Det stilles klare krav til kandidaten i perioden. Den nye likestillingsplanen legger opp
til at UiT på institusjonsnivå skal ha minst 40 % kvinner i innstegsstillingene. Ved UiT har
innføring av innstegsstillinger vært lagt frem for utvidet ledermøte for kommentarer og innspill,
og man er nå i gang med å lage utfyllende bestemmelser som skal sendes på høring til enhetene.
Kalling/direktetilsetting
Direktetilsetting praktiseres i dag primært for bistilling (prof II). Ordningen kan brukes unntaksvis
i faste hele stillinger for velrenommerte, etablerte professorer som har et eksternt karriereløp bak
seg, alternativt som er eksternt vurdert (ERC o.l). Formålet er å gi hurtig og effektiv rekruttering
av særskilt attraktive professorer, som befinner seg i fase fire i karriereløpet. Ordningen gir ikke
åpen konkurranse og truer likebehandlingsprinsippene og må derfor brukes med forsiktighet. I
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forbindelse med økt fokus på rekruttering av internasjonalt ledende professorer må det avklares
om det er behov for å revidere de utfyllende bestemmelsene knyttet blant annet til bruk av
kalling/direktetilsetting.
Oppstartspakker
Som ledd i rekruttering via innstegsstillinger i fase tre i karriereløpet, skal det også etableres
oppstartspakker. Oppstartspakker er også et aktuelt virkemiddel i fase fire i karriereløpet, som
ledd i å rekruttere særskilt attraktive professorer. Oppstartspakker kan for eksempel inneholde:
- Tilknytning til eller ledelse av forskningsgruppe
- Tilknyttede rekrutteringsstillinger
- Teknisk og administrativ støtte
- Driftsmidler
- Hjemreiser
- Skjerming fra andre oppgaver
- Medfølger sin karriere (dual careers)
- Lønn/arbeidsvilkår
- Bolig
Oppstartspakker kan tilbys av alle nivåer i organisasjonen. Det må arbeides mer med å synliggjøre
handlingsrommet enhetene og enhetslederne har til å utvikle slike pakker.
Verdensledende miljøer
UiT fikk i 2014 kr 5,6 millioner til å rekruttere internasjonalt ledende forskere som kan bidra til å
etablere verdensledende miljøer ved UiT. Etter en intern konkurranse med ekstern
evalueringskomité, ble ett fagmiljø tildelt rekrutteringsmidlene. Det er signaler fra KD om at
institusjonen årlig vil motta midler for å bygge verdensledende miljøer. UiT vil etablere en
praksis for hvordan disse midlene skal benyttes i årene fremover.
Arctic Marie Curie Skłodowska Actions – Individual Fellowships program
Programmet er tenkt startet opp i slutten av 2015 og er et virkemiddel både for å rekruttere gode
forskere i fase to og å bygge karrieren til forskere i fase tre og fire. Konkret er programmet et
strukturert opplegg for å identifisere og velge ut gode forskere i fase to som inviteres til UiT for å
jobbe fram en søknad til Marie Skłodowska-Curie sin ordning for Individual fellowships sammen
med en utvalgt forsker i fase tre eller fire.
Veien videre
Det er tett sammenheng mellom det å rekruttere, beholde og karrieremessig utvikle dyktige
medarbeidere. UiT vil, som det er gjort rede for i orienteringssaken, igangsette flere koordinerte
prosesser for å forbedre arbeidet som gjøres innen rekruttering og karriere. Ovenfor er kun et
utvalg virkemidler nevnt, og mange av de mer generelle virkemidlene for alle grupper ansatte og
studenter (eksempelvis generelle vilkår, velferd, bolig, støttetjenester, etc.) er ikke omtalt.
Merittering av utdanning er også en del av arbeidet med karriereutvikling ved UiT. En egen sak
om merittering av utdanning vil legges fram for universitetsstyret vårsemesteret 2016.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Pål Vegar Storeheier
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2015/2985/SJO063
Dato: 16.10.2015

ORIENTERINGSSAK
Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
27.10.2015

Sak:
18/15

Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 2. tertial 2015

Innledning
Denne orienteringen gis som utfyllende informasjon til det fremlagte og godkjente regnskapet for
2. tertial 2015. Som vedlegg til orienteringen ligger det utfyllende og mer detaljert tallmateriale
og illustrasjoner.
Statsbudsjettet 2016
I det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2016 er det fusjonerte UiT – Norges arktiske
universitet, tildelt 2 993 mill kroner. Budsjettforslaget gir rom for å videreføre aktiviteten på
samme nivå som i inneværende år. Forslaget innebærer en økning på 123 mill kroner fra 2015.
Korrigert for øremerkede tildelinger og forventet pris- og lønnsstigning, er det ingen realvekst. I
forslaget videreføres tiltaket for avbyråkratisering og effektivisering. For UiT utgjør det en
reduksjon på 14,5 mill kroner, totalt 29,2 mill kroner for 2015 og 2016.
Hovedtrekkene i regnskapet
Regnskapet pr 31.08.15 viser samlede inntekter på 1 940 mill kroner mens kostnadene utgjør
1 999 mill kroner. 21% av inntektene kommer fra eksternfinansiert virksomhet. Det negative
regnskapsresultatet er i samsvar med forventningene og årsbudsjettet tilsier ytterligere bruk av
avsetninger i 3. tertial.

Inntekter- 1.000 kroner
Bevilgning
Bidrag- og
oppdragsvirksomhet (BOA)
Sum
Kostnader – 1.000 kroner
Lønn
Drift
Sum
Resultat

Endring siste år
Kroner
%
-1 679
-0,1

Regnskap
31.08.14
1 536 455

Regnskap
31.08.15
1 534 776

310 922
1 847 377

404 713
1 939 489

93 791
92 112

23,2
4,7

1 240 305
669 251
1 909 556
-62 179

1 322 248
676 718
1 998 966
-59 477

81 943
7 467
89 410
2 702

6,2
1,1
4,5

Tallmaterialet viser også følgende:
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Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ligger 93,8 mill kroner over fjorårets på samme
tidspunkt, og aktivitetsnivået på eksternfinansiert virksomhet er særlig høyt ved Helsefak,
NT-fak og BFE-fak.
Kostnadsstrukturen viser en liten økning i generelle driftskostnader mens
personalkostnadene er økt med hele 6,2% sammenlignet med fjoråret. Denne tendensen
har vært tydelig over flere år.
Alle fagenhetene med unntak av BFE-fakultetet har positive avsetninger i
bevilgningsøkonomien på rapporteringstidspunktet. Fakultetet har valgt å ikke følge den
vedtatte økonomimodellen ved UiT og det er derfor vanskelig å analysere fakultetets
økonomi og årsakssammenheng videre på instituttnivå.
Budsjettkvaliteten på enhetene er ennå ikke tilfredsstillende verken for
bevilgningsøkonomien eller prosjektøkonomien. Budsjettene har følgelig sterke
begrensninger som styringsverktøy. Universitetsdirektøren vil ha sterkere fokus på dette
framover.

Ved utgangen av 2. tertial var de samlede avsetningene 415,2 mill kroner. Av dette var 263,3 mill
kroner avsetninger i bevilgningsøkonomien.
Fordeling av avsetninger 31.08.15
4%

10 %

Ubrukte midler
Statsoppdrag
Øremerkede
avsetninger

33 %
53 %

Prosj.saldo/andre
avsetninger
NFR -prosj

For institusjonen som helhet utgjør avsetningene i bevilgning 10,8 % av årsbevilgningen, men
andelen varierer sterkt mellom de enkelte enhetene. Ifølge enhetenes budsjett for året som helhet
foreligger det planer om bruk av 200 mill kroner av disse avsetningene i løpet av siste tertial
2015. Dette ansees som lite realistisk selv om det kan forventes et visst merforbruk i 3. tertial.
Byggeprogrammet og investeringer i infrastruktur
De vedtatte rammene for byggeprogrammet er 395,4 mill kroner. Oppdaterte prognoser tilsier at
samlede kostnader kan beløpe seg til 405,1 mill kroner. Ved utgangen av 2. tertial var 180,9 mill
kroner av kostnadene regnskapsført og 214,5 mill kroner av vedtatt ramme gjenstår.
Byggeprogrammet er forutsatt finansiert over UiTs eget budsjett og har likviditetsmessig
ryggdekning i de samlede avsetningene i bevilgningsøkonomien. Disse avsetningene er i
utgangspunktet øremerket til planlagte aktiviteter ved UiT og utgjør 327,6 mill kroner ved
fagenhetene. I tillegg er 60 mill kroner av programmet forutsatt finansiert gjennom salg av egne
boliger. Av dette er 11 mill kroner realisert. Universitetsdirektøren vil i tiden framover følge opp
bruken av avsetningene ved fagenhetene for å sikre at universitetet har tilstrekkelig
likviditetsmessig dekning for å fullføre byggeprogrammet i samsvar med vedtatt ramme.
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Status egnefinansiering UiT, pr. 31.8.15 -1.000 kroner

328 000
Internt fordeling
49 000

Nybygg
Boligsalg

263 000

224 000

Avsetninger
NOK i hele tusen

FINANSIERING

FORPLIKTELSER

I tillegg til det vedtatte byggeprogrammet er det gjennomført investeringer i datahall for 30 mill
kroner. Ytterligere kostnader er beregnet til 10 mill kroner før hallen er ferdig. Disse
investeringene finansieres av UiT og er pr nå delvis dekket inn gjennom ekstern leieavtale over 10
år med 2,1 mill kroner pr år. UiT jobber mot annen ekstern leietaker for utleie av restarealet.
Investeringen utgjør en likviditetsmessig belastning inneværende og neste år.
Statsbygg fikk i 2014 oppdrag fra UiT å prosjektere nybygg for lærerutdanningen og har
utarbeidet estimat for prosjektkostnadene til å ligge mellom 350 og 540 mill kroner. Nybygget er
forutsatt gjennomført som kurantprosjekt og lokalisert til campus.
Beregnet husleie i et eventuelt nybygg er beregnet til vel 30 mill kroner dersom bygget skal
nedbetales over 20 år. En eventuell beslutning om videreføring av prosjekteringen innebærer en
beregnet kostnad for UiT i størrelsesorden 40 – 50 mill kroner. En slik kostnad vil også komme i
tillegg til det vedtatte byggeprogrammet og vil belaste likviditeten ytterligere. Ved en eventuell
realisering av bygget vil imidlertid disse kostnadene innarbeides i byggeprosjektet.
Leiekostnadene i et eventuelt nybygg for lærerutdanningen er stipulert til mellom 23 og 39 mill
kroner avhengig av valgt nedskrivningstid og endelig kostnadsramme. Til sammenligning er
dagens leiekostnadene for lokaler i Mellomveien på 13,4 mill kroner. De eventuelle
merkostnadene vil resultere i ytterligere årlig ramme for enhetene.
Oppsummering
Utfordringene innen økonomien i tiden fremover vil være knyttet til følgende områder:
- Forbedring av kvaliteten på budsjett og regnskap gjennom løpende dialog med enhetene
og innarbeiding og bruk av økonomimodellen som styringsverktøy
- Løpende kontroll av investeringer i byggeprogrammet og øvrig infrastruktur med sikte på
en forsvarlig finansiering og risikostyring
- Dialog med Høgskolene i Narvik og Harstad med sikte på å innarbeide disse miljøene inn
i UiTs økonomiforvaltning og struktur
- Tilpasning av UiTs interne fordelingsmodell i Kunnskapsdepartementets forslag til ny
finansieringsmodell for UH-sektoren
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Tabellvedlegg til orienteringssak om økonomistatus 2. tertial 2015
Tabell 1 - Regnskap og budsjett pr. 31.08.15 – totaløkonomien – 1.000 kroner
Årsbudsjett Regnskap Budsjett pr
2015
pr 31.08.15 31.08.15
Avvik

Avvik i %

Totale inntekter

3 011 866

1 939 489

1 919 488

-20 001

-1 %

Totale kostnader

3 361 546

1 998 966

2 136 903

137 937

6%

Resultat (mer-/mindreforbruk)

-349 680

-59 477

-217 415

-157 938

Tabell 2 - Fordeling av inntekter og kostnader i bevilgning og BOA – 1.000 kroner
Endring siste år

Inntekter

Regnskap
31.08.14

Regnskap
31.08.15

Bevilgning

1 536 455

1 534 776

-1 679

-0,1

310 922

404 713

93 791

23,2

1 847 377

1 939 489

92 112

4,7

1 240 305

1 322 248

81 943

6,2

669 251

676 718

7 467

1,1

1 909 556

1 998 966

89 410

4,5

-62 179

-59 477

2 702

Bidrag- og oppdragsvirksomhet (BOA)
Sum

Kroner

%

Kostnader
Lønn
Drift
Sum
Resultat

Tabell 3 – Regnskap og budsjett bevilgningsøkonomien – 1.000 kroner

Årsbudsjett 2015

Regnskap
31.08.15

Budsjett
31.08.15

Avvik budsjett-regnskap
%

Kroner

Totale inntekter

2 438 941

1 534 776

1 548 553

13 777

0,9

Totale kostnader

2 712 175

1 609 264

1 728 182

118 918

6,9

-105 141

Resultat (mer-/mindreforbruk)

-273 234

-74 488

-179 629

Avsetninger fra 2014 (bev)

337 788

337 788

337 788

64 554

263 300

158 159

Avsetninger som overføres til neste
periode

Tabell 4 – Regnskap og budsjett bidrags – og oppdragsvirksomhet – 1.000 kroner
1.000 kroner
Andre bidragsinntekter
EU-inntekter
NFR-inntekter
Oppdragsinntekter

Regnskap
31.08.15
228 158
23 487
146 756

Budsjett 31.08.15
222 355
16 715
125 866

Avvik budsjett - regnskap
Kroner
%
-5 802 774
-2,6
-6 771 742
-40,5
-20 890 462
-16,6

6 311

5 999

-312 638

-5,2

Totale inntekter

404 713

370 935

-33 778

-9,1

Totale kostnader

389 702

408 721

19 019

4,7

15 011

-37 786

136 877

136 877

151 888

99 091

Resultat (mer-/mindreforbruk)
Avsetninger fra 2014

Avsetninger som videreføres til
neste periode
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Tabell 5 - Avsetninger i bevilgning og BOA pr 31.08.15 – 1.000 kroner

Avsetninger

Bevilgning
UB 31.08.15
Ubrukte midler
Statsoppdrag

Øremerkede
avsetninger

Helsefak

27 667

NT-fak
HSL-fak
BFE-fak

BOA
UB 31.08.15
Andre avsetninger

NFR -prosjekt

83 424

59 201

9 244

34 282

7 529

19 257

3 145

32 998

108 442

34 864

1 964

-20 397

9 379

12 806

5 619

Kunstfak

4 791

10 622

871

439

Jurfak

4 876

9 447

1 123

592

Finnfak

-2 740

6 253

-2 251

-912

2 510

17 655

4 439

2 738

42 499

220 803

136 817

15 070

Andre enheter
UiT totalt

Tabell 6 - Inntekter og avsetninger pr enhet 31.08.15 – 1.000 kroner

Resultat pr 31.08.2015
Enhet:

BEV

Avsetninger pr 31.08.2015

BOA

BEV

BOA

31* - Helsefak

14 703

1 265

111 091

68 445

32* - NT-fak

-9 578

-5 796

41 811

22 401

33* - HSL-fak

8 014

3 167

141 441

36 831

34* - BFE-fak

-12 339

24 362

-11 019

18 424

35* - Kunstfak

4 434

-107

15 413

1 310

36* - Jurfak

5 936

-743

14 323

1 715

37* - Finnfak

-4 053

1 658

3 513

-3 163

313

-3 400

11 309

6 638

-10 894

-609

8 856

538

7 547

-50

-21 866

1 200

26* - ADM

-3 464

-4 736

19 538

-443

27* - BEA

-73 204

0

-64 248

0

41* - TMU
45* - UB
24* - UiT-felles
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BOA-inntekter 2. tertial 2015
- relativ fordeling etter kilde

36 %

6%

2%

Andre bidragsinntekter
EU-inntekter
NFR-inntekter
Oppdragsinntekter

56 %

BOA i
% av bevilgning
40
30
20
10
1

-10
31 - Helsefak
34 - BFE-fak
37 -Finnfak

32 - NT-fak
35 - Kunstfak
41 - TMU

33 - HSL-fak
36 - Jurfak
45 - UB

Avsetninger i bevilgningsøkonomien pr 31.08.15
i % av grunnbevilgning
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%

Avsetninger i BEV

Øremerkede avsetninger
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19/15

Statsbudsjettet 2016 - UIT Norges Arktiske universitet
Statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem av Regjeringen den 7.oktober 2015. Fra UIT var det knyttet
forventninger til følgende områder;
- Innføring av nytt finansieringssystem
- Nye rekrutteringsstillinger og nye studieplasser
- Bevilgning til bygg (MH II, museumsbygg, lærerutdanningsbygg) og utstyrsbevilgning til
MH II
Det er verdt å bemerke at UITs budsjett viser en nominell vekst på 4,4% som er over
gjennomsnittet for universitetene. Når vi inkluderer alle korreksjoner, viser budsjettet en
nullvekst. Det er likevel verdt å bemerke at UIT i noen grad fikk innfridd våre forventninger når
det gjelder rekrutteringsstillinger (13 nye, hvorav 8 er midlertidige), studieplasser (15 nye, hvorav
10 i medisin og 5 i psykologi) og bygg.
Når det gjelder finansieringssystemet, så er innføring av nytt finansieringssystem utsatt til 2017.
Det er likevel verdt å merke seg at det er gjort endringer i insentivene RBO (resultatbasert
omfordeling av forskningsmidler) når det gjelder EU-midler. EU-indikatoren er gitt høyere vekt, i
tillegg til at tildeling fra flere områder innenfor EU som gir uttelling i finansieringssystemet.
Totalt sett slår dette negativt ut for UIT siden indikatoren gis høyere vekt, og at UITs produksjon
er redusert sammenlignet med foregående år.
Totalt får UIT en redusert tildeling over RBO med 17 mill kr, mens vi får en vekst i
utdanningsinsentivene med 15,8 mill kr.
Vedlagt presentasjon oppsummerer resultatene for UIT.
Endringer i nasjonale styringsparametre
I brev fra Kunnskapsdepartementet av 12.10.2015 viser de til Statsbudsjettet for 2016,
Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 (Blått Hefte), hvor det er gjort endringer i
nasjonale styringsparametre for 2016. Alle styringsparametre vil nå kunne tallfestes slik at det kan
gjøres sammenligninger mellom institusjoner, i tillegg til at den enkelte institusjon kan følge egen
utvikling over tid. Kilder til tallfesting av parametrene hentes fra DBH (Database for høyere
utdanning), NIFU/FoU-statistikken, Studiebarometeret og Forskningsrådet. Under gis en oversikt
over endringene i styringsparametrene innen hvert av sektormålene.
Sektormål 1: Høg kvalitet i utdanning og forskning
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Fra 2015-tildelingsbrevet utgår følgende styringsparametre:
- Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet
studieprogrammene
- Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart
- Samspill mellom forskning og utdanning

som

er

definert

for

Nye styringsparametre fra 2016:
- Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret)
- Score på hvordan studenten oppfatter studiekvalitet (Studiebarometeret)
- Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH)
- Verdi av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU)
- Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (DBH)
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
Fra 2015-tildelingsbrevet utgår følgende styringsparametre:
- Samarbeid med samfunns- og næringsliv
Nye styringsparametre fra 2016:
- Andel masterkandidater ansatt i relevant arbeid 172 år etter fullført utdanning
(NIFU/Kandidatundersøkelsen)
- Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (DBH)
- Antall forretningsideer per faglig årsverk (DBH)
Sektormål 3: God tilgang til utdanning
Fra 2015-tildelingsbrevet utgår følgende styringsparametre:
- Fleksibel utdanning
Nye styringsparametre fra 2016:
- Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH)
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
Fra 2015-tildelingsbrevet utgår følgende styringsparametre:
- Langsiktig økonomisk planlegging
- Solide fagmiljøer
Nye styringsparametre fra 2016:
- Antall studiepoeng per faglig årsverk (DBH)
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Det må gjøres et internt arbeid ved UIT for å følge opp endringene i de nasjonale
styringsparametrene, både i forhold til Årsrapporteringen og hvordan UIT bruker den informasjon
som kommer gjennom denne rapporteringen.
Departementet viser til at Blått Hefte er å anse som foreløpig tildelingsbrev for 2016. Blått hefte
finnes kun elektronisk og kan lastes ned her:
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kd/orientering-om-forslag-tilstatsbudsjettet-2016-uh.pdf

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen
Vedlegg: Presentasjon av resultater for UIT – Statsbudsjettet 2016
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Statsbudsjettet 2016
UiT –Norges arktiske universitet
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Hovedtall forslag 2016
Prop 1 S ( 2015 - 2016)
Vedtak 2015:
UiT - Norges arktiske universitet
HiN
HiH
Samlet 2015

2 446 355
204 997
148 672
2 800 024

Forslag 2016:
UiT - Norges arktiske universitet

2 922 805

Nominell økning
Realvekst

4,4%
0%
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Hovedposter
Vedtak 2015 samlet for HiH, HiN og UiT
Diverse justeringer:
Lønns- og prisjustering (2,9%)
Konsekvensjusteringer:
- studieplasser 2011
- studieplasser RNB 2012
-nye studieplasser 2014
- nye studieplasser RNB 2015
Inventar/ utstyr MH 2
- videreføring av rekrutteringsstillinger fra 2015
Nye studieplasser 2016
Nye rekrutteringsstillinger 2016
Styrking av universitetsmuséet
Overføring av driftsmidler til Rettsgenetisk senter
Utfasing av midler til F/F Helmer Hansen
Reduksjon som følge av enhet for samordning av innkjøp
Avbyråkratisering og effektivisering
Forslag 2016::
med prisjust. og videreføring
Forslag inkl. resultatmidler 2015
Realvekst (mill. kr)
Realvekst (%)
Resultatbasert uttelling
Utdanningsinsentiver
Forskningsinsentiver

2 800 024
82 382
1 675
3 210
12 028
4 590
20 000
3 787
1 540
5 065
1 200
6 200
-3 000
-128
-14 479
2 924 094
2 922 805
-1 289
0,0 %

15 765
-17 054
-1 289
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Universitetene i sektoren –sammenligninger (mill kr.)
Vedtak 2015*

Forslag 2016

Nominell endring

NTNU*

5 612

5 916

5,4 %

UiA

1 117

1 191

6,6 %

UiB

2 970

2 963

-0,2 %

719

760

5,7 %

UiO

5 008

5 144

2,7 %

UiS

1 183

1 271

7,4 %

UMB

1 112

1 141

2,6 %

UiT*

2 800

2 923

4,4 %

20 521

21 309

3,8 %

UiN*

Sum

*) inkl fusjonerte institusjoner
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Generelt
175 mill til SAKS-midler, inkl 15 mill kr til UNINETT for nasjonal skytjeneste
og bedre adm tjenester for sektoren og 10 mill kr samarbeid innenfor og
mellom instituttsektoren og univ.sektoren.
2,8 % lønns/prisvekst
Avbyråkratiseringsreformen og 0,5 % kuttet videreføres, totalt 158,8 mill
kr i 2016. For UIT: 14,8 mill kr
Horizon 2020: 135 mill kr til sektoren i 2016
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Fripro og verdensledende miljøer
Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er eit av dei viktigaste verkemidla for å betre
kvaliteten på og gjennomslagskrafta til norsk forsking. Regjeringa foreslår å
styrke FRIPRO med 50 mill. kroner i 2016.
Regjeringa foreslår 25 mill. kroner for å etablere fleire nye senter for framifrå
utdanning. Dette er eit sentralt område i langtidsplanen for forsking og
høgre utdanning og særs viktig for å medverke til å utvikle verdsleiande
fagmiljø i Noreg.
Regjeringa ønskjer ein meir formålstenleg struktur med høgre utdanningsog forskingsinstitusjonar som er karakteriserte av solide fagmiljø og
utdanningar av høg kvalitet. Regjeringa foreslår å prioritere 175 mill. kroner
til gjennomføring av strukturreforma i 2016. Av desse midlane er 100 mill.
kroner nye midlar i 2016.
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Stipendiater og studieplasser
Hovedtall:
288 nye stip.stillinger;
125 ihht langtidsplanen
113 som tiltakspakke mot ledighet
50 til lærerutdanning
62 mill til lærerutdanning 4->5 årig inkl stipendiater
350 PPU studieplasser
55 studieplasser i medisin og psykologi (hhv 25 og 30).
UIT:
• 15 nye studieplasser til UIT, hvorav 10 i medisin (Kat A, 6 år) og 5 i
psykologi (Kat B, 6 år).
• 13 nye stipendiatstillinger til UIT, hvorav 5 er langsiktige stillinger i UITs
budsjett og 8 er midlertidige stillinger i 2016-budsjettet. Budsjettposten
får 1/3 virkning i 2016-budsjettet.
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Bygg
Generelt:
75+60 mill til renovering av bygg, selvforvaltende institusjoner. Fordeles mellom inst på et senere tidspunkt.
UIT:
Ordinære bygg under oppføring i 2016:
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Nytt bygg for medisin og helsefag
(MH2) 1 339,7 mill. kroner 21 057 m2 + 12 000 m2 (parkeringsanlegg).
Bevilgning 2016: 440 mill kr
Bevilgning til utstyr 2016 : 20 mill kr
Prosjekt for selvforvaltende institusjoner under programmering:
Sikring og bevaring av samlingane ved museene; Det er i samarbeid med Statsbygg laget planer for
utbetring av eksisterande bygg og nye bygg ved alle dei 5 institusjonane som har universitetsmuseum. De
bygningene som universitetsmuseene rår over i dag, er mindre egnet for fysisk utstillingsvirksomhet. Både
permanente og midlertidige utstillinger trenger stor plass for moderne formidling av kultur- og naturarven.
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Magasin- og utstillingslokale for
universitetsmuseet.
Bruttoareal, ikke fastsatt.
Kurantprosjekt som er under programmering eller prosjektering:
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Nybygg for lærerutdanningen, ca. 11 800 m2.
NB: Det forventes at nybygg, kurantprosjekt for nybygg lærerutdanningen må finansieres innenfor UITs
egen budsjettramme, det si ingen økt bevilgning som følge av økte kostnader ved nybygget.
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Finansieringssystemet
Generelt:
Nytt finansieringssystem innføres ikke for 2016, kun noen justeringer i eksisterende struktur. Basis videreføres
som for tidligere år.
Finansieringssystemet – konsekvenser UIT:
Utdanningsinsentivene:
Studiepoeng og dagens kategorier og satser videreføres og priskorrigeres (6 kategorier).
Insentiv og sats for utveksling videreføres (samme sats i 2016 som i 2015).
Nye UIT får en vekst på 15,765 mill kr over utdanningsinsentivene sammenlignet med 2015.
RBO:

Ingen endringer i insentiver som inngår i RBO fra 2015 til 2016, men endringer fra og med 2017 er varslet.
Fortsatt lukket ramme og omfordeling mellom institusjonene basert på resultater og relativ konkurranse
mellom institusjonene og resultater fra 2014.
Endringer i vekting mellom insentivene som inngår i RBO og som gir seg utslag i satser sammenlignet med
2015- budsjettet;
Midler fra EUs rammeprogram for forskning får økt vekt (fra 0,18 til 0,21) og økt innhold i indikatoren
som gir uttelling i resultat. Sats for 2016 øker til1 239 pr 1 000 EU-kroner mot 893 i 2015.
Økt vekt i EU-indikatoren slår ut i små justeringer på de andre indikatorene (Doktorgradskandidater,
NFR-midler og publiseringspoeng).
Siden det er lukket ramme vil dette også påvirke satser pr indikator. 2016-sats pr dr.gradskandidat
øker med 23 400 kr pr kandidat og NFR-midler går ned med ca 10 kr pr 1 000 NFR-krone
sammenlignet med 2015.
UIT får redusert uttelling over RBO med 17,054 mill kr sammenlignet med 2015.
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Fra Helse- og omsorgsdep. – rettsgenetisk senter
Det foreslås å flytte 6,2 mill. kroner til Kunnskapsdepartementets kap. 260,
post 50 knyttet til driftstilskudd til Rettsgenetisk senter (RGS) ved
Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).
Regjeringen vil åpne opp for flere akkrediterte leverandører av DNAanalyser, jf. omtale under kap. 710 Folkehelseinstituttet og Justis- og
beredskapsdepartementets programkategori 06.40 Politi og
påtalemyndighet.
I den forbindelse er det ønskelig å sikre full uavhengighet mellom
nåværende leverandør Folkehelseinstituttet og mulige framtidige
leverandører.
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Oljesenter
Forskningssenteret for arktiske utfordringer:
•

•

Det foreslås å sette av totalt 15,3 mill. kroner til forskningssentre for arktiske
utfordringer og økt utvinning i 2016. Senterordningen for
petroleumsforskning skal bidra til kompetansebygging og forskning av høy
kvalitet innenfor sentrenes temaområder.
Forskningssenteret for arktiske utfordringer i Tromsø har som mål å
fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i Arktis og utvikle
nødvendig kunnskap og metodikk for miljøvennlig leting. Senteret skal bygge
opp et forskningsmiljø av høy kvalitet med relevans for oljenæringen i nord
og i arktiske strøk.
Universitetet i Tromsø er vertsinstitusjon og samarbeider tett med
petroleumsindustrien og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
Ordningen skal også styrke tilbudet for master- og doktorgradsutdanning.

Midler over OEDs budsjett
Tildeling til UIT (Arc’Ex)? Bev fordeles mellom UIT og Stavanger
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Opptakstallene høsten 2015
Universitetsdirektøren gir to ganger hvert år en orientering om søker- og opptakstallene til
universitetsstyret. I sakene presenteres tall for studier som har opptak gjennom Samordna opptak
(SO) og studier som tilbys via universitetets lokale opptak.
Universitetsstyret fikk på møtet den 18. juni 2015 en orientering om året søkertall. I denne saken
gir universitetsdirektøren en kort orientering om årets opptaks- og møtt-tall for universitetets
studieprogram. I første del presenteres opptaks- og møtt-tallene for studier utlyst gjennom SO.
Den andre delen omhandler opptak til studier og emner som tilbys via det lokale opptaket. I tredje
del presenteres opptakstallene for studenter som er tatt opp via de internasjonale opptakene.
For detaljerte tall, viser vi til vedlagte tabeller.
Del 1 - Opptaks- og møtt-tall til studier utlyst gjennom SO
Utsendte tilbud i hovedopptaket
SO har i år koordinert opptaket til 43 av landets universiteter og høgskoler. På landsbasis ble det i
årets hovedopptak sendt ut 88 984 tilbud om studieplass. Dette er 4174 flere tilbud enn i 2014, og
tilsvarer en økning på 4, 9 prosent. Blant de som fikk tilbud om studieplass, fikk 55 034, eller
61,8 prosent tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. Dette er en liten nedgang fra 2014, hvor
tilsvarende tall var 53 798.
Ved UiT Norges arktiske universitet fikk til sammen 4374 søkere tilbud om studieplass i
hovedopptaket. Det er en liten nedgang på 2,15 prosent sammenlignet med 2014, hvor 4470
søkere fikk tilbud om plass. En av årsakene til nedgangen er at to studier som tidligere har ligget
under SO i år har blitt kjørt via det lokale opptaket. Disse er bachelorprogrammet i psykologi i
Tromsø og årsstudium i arktisk friluftsliv i Alta. På disse to programmene ble det til sammen
sendt ut 130 tilbud. Det er også seks studier ved UiT som ble tilbudt forrige studieår, men som
ikke har opptak i år. Dette påvirker også de totale tilbudstallene.
Tall fra hovedopptaket viser videre at om lag 1500 av søkerne som fikk tilbud om studieplass ved
UiT er bosatt utenfor Nord-Norge. Utenfor landsdelen ble det gitt flest tilbud til søkere fra Oslo,
Akershus og Sør-Trøndelag.
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Totale opptakstall og antall møtte studenter til studier utlyst gjennom SO
I tillegg til det nasjonale hovedopptaket, sender UiT ut tilbud om studieplass gjennom flere
suppleringsopptak i perioden fra 29. juli og fram til semesterstart. Totalt er det i år sendt ut 5471
tilbud om plass på studier ved UiT. Av disse er 2943 søkere registrert som møtt høsten 2015. På
14 av de totalt 83 programmene som ble utlyst gjennom SO er det registrert færre enn 10 nye,
møtte studenter.
I de totale tilbudstallene inngår også tilbud sendt ut gjennom opptaket til ledige studieplasser. I
dette opptaket kan en kvalifisert søker få tilbud om studieplass på inntil 10 ulike studieønsker.
Dette er også forklaringen til at det er et forholdsvis stort avvik mellom antall søkere som gis
tilbud og det totale antallet søkere som til slutt er registrert som møtt. I år har det vært mulig å
søke om opptak via ledige studieplasser på 52 av UiTs 83 utlyste studieprogram. 293 av søkerne
som fikk opptak til studier via ledige studieplasser er registrert som møtt høsten 2015. Av disse,
var 77 helt nye søkere som ikke hadde søkt i det ordinære opptaket innen 15. april.
De endelige møtt-tallene viser videre at ca. 72 prosent av alle nye, møtte studenter kommer fra
Nord-Norge. Tilsvarende tall for 2014 var ca. 73 prosent.
Del 2 – Opptaks- og møtt-tall til studier som ble lyst ut via lokalt opptak
I tillegg til studier utlyst gjennom SO, har UiT hvert år en rekke studieprogram og emner som
lyses ut via det lokale opptaket. Dette opptaket er todelt. Opptak av søkere med ikke-nordisk
utdanningsbakgrunn omtales nærmere i del 3 av saken.
Studieprogram som lyses ut via det lokale opptaket inkluderer blant annet flere videreutdanninger,
2-årige og erfaringsbaserte masterprogram, samt enkelte årsstudier og bachelorprogram. I tillegg
lyses profesjonsstudiet i psykologi ut via det lokale opptaket. Masteropptaket utgjør den største
delen av de lokale opptakene.
Totalt er det i år sendt ut 804 tilbud innen de opptakene som ferdigstilles sentralt. Når det gjelder
utsending av tilbud på 2-årige- og erfaringsbaserte masterprogram, samt profesjonsstudiet i
psykologi og enkelte videreutdanningstilbud, så er dette arbeidet delegert til fakultetene.
Universitetsdirektøren har derfor ikke en nøyaktig oversikt over totalt antall utsendte tilbud til
disse programmene. Imidlertid gir fakultetene tilbakemelding over hvor mange søkere som har
takket ja til tilbud om plass på disse programmene. Eksempelvis har 831 søkere med nordisk
utdanningsbakgrunn takket ja til tilbud om plass på 2-årige- og erfaringsbaserte masterprogram.
Tilsvarende tall i 2014 var 780. Av disse er 658 søkere registrert som møtt, mot 602 i 2014. Totalt
var det lyst ut 50 masterprogram i 2015. På 25 av programmene er det samlet sett registrert færre
enn 10 nye, møtte studenter1.
Totalt er om lag 1036 søkere med nordisk utdanningsbakgrunn registrert som møtt til studier via
det lokale opptaket. Det er en nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med 2014, hvor 1154 søkere
var registrert som møtt i de lokale opptakene. Nedgangen skyldes i all hovedsak at det i år er tatt
opp færre studenter på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningene. I tillegg har det ikke
vært gjennomført eget suppleringsopptak til høyere årskull på master i rettsvitenskap.

1

Inkludert søkere som er tatt opp via de internasjonale opptakene
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Ca. 1960 søkere har i tillegg fått studierett på åpne enkeltemner og førstesemesterstudier som
tilbys nettbasert.
Del 3 – Opptaks- og møtt-tall for de internasjonale opptakene
Tabellen viser en oversikt over antall møtte studenter gjennom de internasjonale opptakene for
campus Alta og campus Tromsø:
Internasjonale studenter

Møtt 2014

Møtt 2015

Utveksling, innreisende (ulike
stipendprogram)

215

272

Freemovere (tatt opp til emner
utenfor avtale)

60

1

Kvotestudenter

31

29

Erasmus Mundus
GENI-master (fellesgradsprogram)

19
-

10
19

Selvfinansierte studenter til
engelskspråklige masterprogram

84

106

Selvfinansierte studenter til
engelskspråklige bachelorprogram2

61

51

Selvfinansierte studenter til
engelskspråklige årsstudier eller
semesterprogram

33

29

I alt

503

517

Endring i %
2014-2015
+26,5

-6,45
+52,6
+ 26,1
-16,4
-12,1

+2,7

Kilde: Felles Studentsystem

Selvfinansierte studenter
Søkertallene viste blant annet at UiT mottok 1694 søknader til våre engelskspråklige
masterprogram, og 154 av disse fikk tilbud opptak via felles studentsystem (FS), 106 er registrert
møtt til studiestart. I tillegg ble 29 manuelle tilbud sendt ut til vårt felles masterprogram i Erasmus
Mundus, samt GENI. Samtlige er registrert som møtt. Fellesgradsamarbeid er en del av UiTs
strategi for internasjonalisering.
Selvfinansierte studier på lavere nivå, bachelorprogram og årsstudier, tilbys kun ved campus
Alta.
UiT har totalt 66 kvoteplasser, og 29 studenter ble tatt opp til ledige plasser høsten 2015.
Kvoteordningen opphører f.o.m. studieåret 2016 - 2017. Studenter som allerede er tatt opp
innenfor kvoteordningen gis anledning til å avslutte sine studier med finansiering fra lånekassen.
Innreisende utvekslingsstudenter
I tillegg til registrerte oppmøtte studenter i høstsemesteret, ble det også tatt opp 15 studenter i
vårsemesteret. Vi ser en klar økning i antallet innreisende utvekslingsstudenter fra
partnerinstitusjoner. Freemover-opptaket, dvs. studenter som ikke kommer fra
partnerinstitusjoner, men tas opp til enkeltemner, er foreløpig stanset fordi vi ønsker å prioritere
kvalitetssikrede studenter fra våre internasjonale samarbeidspartnere.
Registreringstall for høsten 2015
Høsten 2015 har 12 241 studenter semesterregistrert seg. Høsten 2014 hadde 12 232 studenter
registrert seg. Tallene inkluderer ikke ph.d-studenter og studenter som er tatt opp til eksternt
finansierte videreutdanningsemner.

2

Tallene inkluderer også studenter på studier hvor undervisningen gis nettbasert og ved andre partnerinstitusjoner i utlandet
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Oppsummering
I denne orienteringssaken har Universitetsdirektøren presentert en overordnet oversikt over årets
opptaks- og møtt-tall for universitetets studier med oppstart høsten 2015. Totalt har om lag 4000
nye studenter registrert seg som møtt på studieprogrammet som de har fått opptak til. UiT har
imidlertid utfordringer med å rekruttere søkere innen enkelte fagområder. Særlig innen de 2-årige
masterpropptakene er det fortsatt mange program hvor det rekrutteres få nye studenter.
UiT vil fra 1. januar 2016 være fusjonert med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.
Fusjonen vil føre til at UiTs studieprogramportefølje for kommende studieår vil bli større
sammenlignet med inneværende studieår.
Den samlede studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2016/2017 vil bli lagt fram som en
egen sak for universitetsstyret i desember.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Joakim Bakkevold
fungerende studiedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandlere: Jørund Jørgensen og Sigrid Ag, Avdeling for utdanning
Vedlegg:
1. Oversikt over antall utsendte tilbud (SO) ved de andre universitetene, samt de nordnorske høgskolene
2. Samlet oversikt over nye, møtte studenter til studieprogram ved UiT med oppstart høsten 2015
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Vedlegg 1: Antall utsendte tilbud i hovedopptaket ved de andre universitetene, samt de
nordnorske høgskolene
Lærestedsnavn

2014

2015

Endring i %

Utsendte tilbud
Høgskolen i Harstad

388

473

+21.91%

Universitetet i Stavanger

3956

4413

+11.55%

Universitetet i Nordland

2030

2262

+11.43%

Universitetet i Bergen

6969

7688

+10.32%

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

7931

8327

+4.99%

10716

11238

+4.87%

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1458

1510

+3.57%

Universitetet i Agder

4759

4816

+1.20%

353

353

0

13

13

0

4470

4374

-2.15%

343

308

-10.20%

Universitetet i Oslo

Høgskolen i Narvik
Sámi allaskuvla / Sámi University College
UiT Norges arktiske universitet
Høgskolen i Nesna

Kilde: Samordna opptak
En fullstendig oversikt over antall utsendte tilbud ved alle landets læresteder, finnes på Samordna
opptak sine nettsider http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2015/index.html
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Vedlegg 2:
Samlet oversikt over nye, møtte studenter ved UiT (program på 60 sp eller mer) med oppstart høsten 2015
Studieprogram/nivå

Nye, møtte studenter H-15

Arkeologi (Tromsø) - master
Barnevern (Tromsø), deltid - master
Barnevern (Tromsø), heltid - master
Biology (Tromsø) - master
Biomedicine (Tromsø) - master
Business Creation and Entrepeneurship (Tromsø) - master
Chemistry (Tromsø) - master
Computer Science (Tromsø) - master
Contemporary Art (Tromsø) - master
Economics (Tromsø) - master
English linguistics (Tromsø) - master
Fagdidaktikk (Tromsø) - master
Farmasi (Tromsø) - master
Filosofi (Tromsø) - master
Fiskeri- og havbruksvitenskap (Tromsø) - master
Geology (Tromsø) - master
Helsefag (Tromsø) flerfaglig retning - master
Helsefag (Tromsø), retning aldring og eldreomsorg - master
Helsefag (Tromsø), retning helsesøsterfag - master
Helsefag (Tromsø), retning psykisk helse - master
Historie (Tromsø) - master
Idrettsvitenskap (Alta) - master
Indigenous Studies (Tromsø) - master
International Fisheries and Management (Tromsø) - master
Kunstvitenskap (Tromsø) - master
Law of the Sea (Tromsø) - master
Ledelse, innovasjon og marked (Tromsø) - master

3
5
11
23
12
10
4
11
2
9
4
20
18
7
13
42
14
6
21
10
4
12
10
6
3
19
18
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Litteratur (Tromsø) - master
Marin bioteknologi (Tromsø) - master
Musikkutøving (Tromsø) - master
Organisasjon og ledelse (Tromsø) - master
Peace and Conflict Transformation (Tromsø) - master
Pedagogikk (Tromsø) - master
Physics (Tromsø) - master
Psykologi (Tromsø) - master
Public Health (Tromsø) - master
Religionsvitenskap (Tromsø) - master
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse (Tromsø) - master
Samfunnssikkerhet (Trosmø) - master
Sosialantropologi (Tromsø) - master
Sosialt arbeid (Alta), deltid - master
Sosialt arbeid (Alta), heltid - master
Sosiologi (Tromsø) - master
Spespedagogikk (Alta) - master
Spespedagogikk (Tromsø) - master
Språk (Tromsø) - master
Statistikk (Tromsø) - master
Statstvitenskap (Tromsø) - master
Technology and safety in the high north (Tromsø) - master
Telemedicine and E-health (Tromsø) - master
Theoretical Linguistics (Tromsø) - master
Tourism studies (Alta) - master
Visual Cultural Studies (Tromsø) - master
Økonomi og administrasjon (Alta) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (Harstad) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom)

9
7
7
8
14
17
7
9
28
2
7
26
5
11
7
5
12
16
6
1
18
16
9
4
5
6
6
10
36

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Tromsø/Sortland/Mo i Rana) - erfaringsbasert master
Strategisk ledelse og økonomi (Tromsø/Sortland) - erfaringsbasert master

44
74
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Akvamedisin (Tromsø) - integrert master
Energi, klima, miljø (Tromsø), siving - integrert master
Informatikk (Tromsø), siving - integrert master
Lektor i realfag, 8-13. trinn (Tromsø) - integrert master
Lektor i språk og samfunnsfag, 8-13. trinn (Tromsø) - integrert master
Lærer 1-7. trinn (Alta) - integrert master
Lærer 1-7. trinn (Tromsø) integrert master
Lærer 5-10. trinn (Tromsø) - integrert master
Odontologi (Tromsø) integrert master
Rettsvitenskap (Tromsø) - integrert master
Romfysikk (Tromsø), siving - integrert master

16
25
30
13
70
25
23
44
46
202
16

Medisin (Tromsø) - profesjonsstudium
Psykologi (Tromsø) - profesjonsstudium

119
46

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (Tromsø) - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (Alta) deltid
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk (Tromsø)

28
27
5

Jordmorutdanning (Tromsø)

14

Arctic Adventure Tourism (Alta) - bachelor
Anvendt fysikk og matematikk (Tromsø) - bachelor
Arkeologi (Tromsø) - bachelor
Arktisk friluftsliv (Alta) - bachelor
Arktiske anlegg (Alta), ingeniør - bachelor
Automasjon (Tromsø), ingeniør (ordinær og y-vei) - bachelor
Barnehagelærer (Alta) - bachelor
Barnehagelærer (Tromsø) - bachelor
Barnehagelærer, samlingsbasert (Tromsø) - bachelor
Barnevern (Alta) - bachelor
Bioingeniør (Tromsø) - bachelor
Biologi (Tromsø) - bachelor)

13
19
19
15
6
34
17
49
36
22
25
27
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Biomedisin (Tromsø) - bachelor
Bioteknologi (Tromsø) - bachelor
Cultural and Creative Entrepreneurship (Alta) - bachelor
Ergoterapi (Tromsø) - bachelor
Fagstudium i musikkutøving (Tromsø) - bachelor
Farmasi (Tromsø) - bachelor
Filosofi (Tromsø) - bachelor
Fiskeri- og havbruksvitenskap (Tromsø) - bachelor
Fysikk (Tromsø) - bachelor
Fysioterapi (Tromsø) - bachelor
Geologi (Tromsø) - bachelor
Historie (Tromsø) - bachelor
Idrett (Alta) - bachelor
Idrett (Tromsø) - bachelor
Informatikk (Tromsø - bachelor
Kjemi (Tromsø) - bachelor
Kunstvitenskap (Tromsø) - bachelor
Ledelse, innovasjon og marked (Tromsø) - bachelor
Litteraturvitenskap (Tromsø) - bachelor
Luftfartsfag (Tromsø/Bardufoss) - bachelor
Matematikk og finans (Tromsø) - bachelor
Matematikk og statistikk (Tromsø) - bachelor
Medie- og dokumentasjonsvitenskap (Tromsø) - bachelor
Medieproduksjon (Alta) - bachelor
Miljøledelse og forurensningsbiologi (Tromsø) - bachelor
Nautikk (Tromsø), ingeniør - bachelor
Northern Studies, nettbasert - bachelor
Pedagogikk (Tromsø) - bachelor
Politikk, økonomi og filosofi (Tromsø) - bachelor
Prosess/gass (Tromsø), ingeniør (ordinær og y-vei) - bachelor
Psykologi (Tromsø) - bachelor
Radiografi (Tromsø) - bachelor
Religionsvitenskap (Tromsø) - bachelor

28
12
16
26
13
51
15
58
22
31
23
22
9
21
44
7
7
69
3
12
3
4
24
11
9
19
35
83
26
19
67
26
6
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Russlandsstudier (Tromsø) - bachelor
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse (Tromsø) - bachelor
Samfunnssikkerhet og miljø (Tromsø) - bachelor
Samfunnsøkonomi (Tromsø) - bachelor
Samtidskunst (Tromsø) - bachelor
Sikkerhet og miljø (Tromsø), ingeniør - bachelor
Sosialantropologi (Tromsø) - bachelor
Sosialt arbeid (Alta) - bachelor
Sosiologi (Tromsø) - bachelor
Språk og litteratur (Tromsø) - bachelor
Språk og økonomi (Tromsø) - bachelor
Statsvitenskap (Tromsø) - bachelor
Sykepleie (Hammerfest) - bachelor
Sykepleie (Tromsø) - bachelor
Tannpleie (Tromsø) - bachelor
Økonomi og administrasjon (Alta) - bachelor
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor

5
10
33
26
9
16
17
28
57
23
40
47
72
131
16
59
122

Allmenn litteraturvitenskap (Tromsø) - årsstudium
Arctic Nature Guide (Svalbard) - årsstudium
Arctic Adventure Tourism (Alta) - årsstudium
Arktisk friluftsliv (Alta) - årsstudium
Bedriftsøkonomi, nettbasert - årsstudium
Drama og teater (Tromsø) - årsstudium
English (Alta) - one year programme
Engelsk (Tromsø) - årsstudium
Historie (Tromsø) - årsstudium
Idrett (Alta) - årsstudium
Idrett (Tromsø) - årsstudium
Kirkemusikk (Tromsø) - årsstudium
Ledelse, nettbasert - årsstudium
Likestilling og kjønn (Tromsø) - årsstudium
Mat og helse, samlingsbasert (Alta) - årsstudium

3
19
5
7
97
5
4
48
23
10
25
2
180
10
20
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Matematikk (Tromsø) - årsstudium
Nordisk (Tromsø) - årsstudium
Northern studies, nettbasert - årsstudium
Norwegian for foreign students, I - III (Alta) - one year programme
Psykologi (Tromsø) - årsstudium
Religionsvitenskap (Tromsø) - årsstudium
Samfunnsfag (Alta) - årsstudium

17
10
15
14
216
9
5

Totalt antall nye, møtte studenter høsten 2015

4056

Kilde: Samordna opptak og Felles Studentsystem
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