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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Møterommet, Musikkonservatoriet
03.03.2017
12:30-1530

Eventuelt forfall må meldes til Andriy Osadchuk på epost Andriy.Osadchuk@uit.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

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

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

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

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

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

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
Studentrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Linda Wilhelmsen

Møtte for
Jan Gunnar Hoff

Representerer
Vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn
KjellMagne Mælen
Anne Aagaard

dekan
fakultetsdirektør

Merknader
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Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA Fagstudium i
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Orienteringssak
OS 8/17 Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16 2017/565
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 27.01.2017
OS

8/17

Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

9/17

Møteprotokoll PS 23.11.16

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

10/17

Møteprotokoll PS 18.01.17

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

11/17

Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

12/17

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

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

13/17

ADM2020-Rapport fra utdanningsområdet

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

14/17

Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet

Vedtak
OS ble tatt til orientering

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

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

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

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

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

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

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

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

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

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/8778/ANP002
Dato: 1.2.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Universitetsstyret

Møtedato:
03.03.2017
09.02.2017

Sak:
16/17
10/17

Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT
Innstilling til vedtak:
 Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT til etterretning.
 Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte
utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik universitetets mål for helse, miljø,
sikkerhet og beredskap kan nås.
 Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine
beslutningsorganer.

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



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

Følgende områder skal vies særlig oppmerksomhet i 2017:







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

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

Odd Arne Paulsen
fung. universitetsdirektør

Liv-Ragna Garden
personal- og organisasjonsdirektør

Saksbehandler: Anita Pettersen

Vedlegg: Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT

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

Side13

2

Årsrapport om HMS
Universitetsdirektøren, Avdeling for personal og organisasjon
Arkivref. ePhorte: 2016/8778

Side14

2016

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














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

Følgende områder skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017:







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





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

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

1

Sentralt organisert HMS-arbeid ved UiT

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

1.1

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

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

1.2

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMU følger med på at UiT oppfyller bestemmelsene om studentenes læringsmiljø gitt i Lov om
universiteter og høyskoler. LMU påser også at UiT følger opp handlingsplan for tilrettelegging og
tilgjengelighet, og er generelt en pådriver i arbeidet for et bedre læringsmiljø ved UiT. Studentene
og institusjonen har like mange representanter hver i utvalget. Studentombudet er fast observatør i
LMU.
I 2016 har LMU hatt fem møter. Det har vært fokus på å gjøre studentengasjement og tillitsvalgtarbeid mer attraktivt slik at interessen for og oppslutningen om deltakelse i ulike fora øker.
Studentutvalg og tillitsvalgt-ordninger er viktige elementer som må være til stede for å kunne sikre
et godt læringsmiljø ved UiT. Det har også vært fokus på studentenes helse, trivsel og mestring. En
undersøkelse gjennomført av samskipnaden viser at de fleste studentene ved UiT har det bra, følger
normal studieprogresjon og knytter nære og varige vennskapsbånd under studiene. De fleste
opplever også å ha god helse, og studenter generelt trener mer. Kartleggingen identifiserer
imidlertid også at noen studenter opplever symptomplager, ensomhet, lav mestringsfølelse og
strever med å håndtere krav og forventninger i studiesituasjonen. LMU skal se nærmere på disse
funnene og lage noen konkrete forslag til oppfølging.
Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet er revidert og sendt ut på høring til alle enheter.
Alle studenter ved UiT skal oppleve universitetet som åpent og tilgjengelig. Handlingsplanen skal
bidra til å oppfylle dette målet. Alle fakultet har minimum én kontaktperson som studenter med
nedsatt funksjonsevne kan henvende seg til.
Studenter som møter ruset til undervisning har ikke vært et problem ved UiT. LMU har vedtatt at
det skal utarbeides klare retningslinjer for hvordan UiT skal håndtere studenter som møter ruset til
undervisning eller ved mistanke om at studenter er ruset.
Læringsmiljøhåndboken for studenter er utdatert og trenger revisjon. Håndboken skal samtidig
gjøres mer lesbar og attraktiv for studenter. LMU skal jobbe videre med håndbokens format.
Gjennomføring av ny læringsmiljøundersøkelse er diskutert, men avventes til det er avklart
hvordan resultater fra tidligere undersøkelser er fulgt opp ved UiT samt hvordan Studiebarometeret
og andre undersøkelser som utføres jevnlig eventuelt overlapper med UiTs læringsmiljøundersøkelser.
For mer informasjon vises det til Årsrapport fra LMU ved UiT for studieåret 2015/2016.
Punkt 2.6 nedenfor omtaler HMS for studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø ved UiT.
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1.3

Verneombud og hovedverneombud (VO og HVO)

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

deltatt på formøter i sektoren i forbindelse med arrangementet



Deltatt på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen
Deltatt i diverse komitearbeid

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

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

1.5

Opplæring og informasjon

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

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

1.6

Sykefravær

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

År
kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

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

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

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

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

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

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

Beredskap

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

1.8

Strålevern

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

Melding om skader og nestenulykker

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

Totalt

Kjemikalier

Stikk,

Fall,

og biologisk

kutt

skli,

materiale

strekk

involvert

og

Transport

Fallende

Andre

gjenstander

personskader

løft
2016

Avviksmeldinger

39

11

4

18

0

2

1

2015

Avviksmeldinger

35

10

7

13

2

0

3

Fraværsdager

55

0

4

51

0

0

0

Avviksmeldinger

36

7

5

14

0

4

4

Fraværsdager

166

0

14

153

0

0

0

Avviksmeldinger

27

7

6

4

0

0

10

Fraværsdager

99

0

0

24

0

0

75

Avviksmeldinger

29

10

3

6

0

3

7

Fraværsdager

119

0

0

88

0

31

0

Avviksmeldinger

49

21

2

9

1

2

7

Fraværsdager

45

0

5

37

0

0

3

Avviksmeldinger

41

8

4

10

0

3

5

Fraværsdager

403

0

0

403

0

0

0

2014
2013
2012
2011
2010

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

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

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

1.12 Arbeidsmiljødag
Arbeidsmiljødagen ble i 2016 for første gang arrangert ved fire campuser: UiT i Alta 3. november, UiT
i Harstad 8. november, UiT i Narvik 9. november og UiT i Tromsø 10. november. Felles for alle
campusene var at foredragsholder Anders Martinius Tangen var engasjert for å holde ett og samme
foredrag om omstillingstematikken. Foredraget ble godt mottatt ved alle campusene.
Oppmøtet var ganske lavt ved alle campusene foruten ved UiT i Narvik der det var ca. 100 deltakere. I
Harstad var det ca. 40 deltakere. I Tromsø var det ca. 130 deltakere på Arbeidsmiljødagen (mot 200220 i 2015). I Alta deltok 70 personer på arrangementet (mot 90-100 i 2015).
Arbeidsmiljøprisen på kr 50 000 ble tildelt førsteamanuensis Leif Simonsen ved Institutt for
elektroteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi for et livslangt engasjement for
arbeidsmiljøet. Simonsen mottok prisen på Arbeidsmiljødagen i Narvik 9. november 2016.
AMU har evaluert gjennomføringen av arbeidsmiljødagene i 2016 og satt nødvendige tiltak, blant annet
å kunne oppnå økt oppslutning om Arbeidsmiljødagen.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 Følge opp tiltakspunktene som AMU har satt for Arbeidsmiljødagen
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1.13 Ytre miljø og miljøledelse
Nåværende handlingsplan for miljøledelse ved UiT gjelder for perioden 2014-2017. Planen angir mål
og tiltak innen satsingsområdene transport, innkjøp, energi og avfall. I henhold til handlingsplanen skal
det være en årlig gjennomgang og analyse av arbeidet med miljøledelse ved UiT.
I henhold til årsrapport om HMS for 2015 skulle følgende punkter følges opp i 2016:




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

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

2

Rapport om fakultetenes/enhetenes HMS-arbeid for 2016

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













2.1

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

HMS organisatorisk

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

HMS-kompetanse

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

Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

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

Beredskap

Måloppnåelsen for gjennomføring av pålagte beredskapsøvelser har gått ned i 2016.
Alle fakulteter/enheter eller campus ved UiT har en lokal beredskapsplan som bygger på
risikovurderinger og som viser hvordan hendelser av mindre omfang skal håndteres.
I 2016 har kun fire av totalt elleve lokale beredskapsgrupper (LBG) gjennomført de to årlig pålagte
beredskapsøvelsene. Disse er de lokale beredskapsgruppene ved BFE-fak, TMU, UiT i Harstad og UiT
i Narvik. Helsefak, Kunstfak og IRS-fak oppgir at LBG har gjennomført én øvelse. Ved NT-fak ble
LBG aktivisert i forbindelse med en hendelse ved fakultetet høsten 2016. Tiltak etter beredskapsøvelser
blir fulgt opp. Manglende kapasitet og skifte av personell oppgis som den vanligste årsaken til
manglende måloppnåelse. I 2015 hadde sju av UiTs ni LBG-er gjennomført to beredskapsøvelser.
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Ved ni av tolv fakulteter/enheter gjøres ansatte og studenter kjent med den lokale beredskapsplanen,
herunder rutinene for varsling av kritiske hendelser og for evakuering av bygg. I 2015 rapporterte åtte
av ti fakulteter/enheter at de ivaretok oppgaven.
Av hensyn til ansattes sikkerhet og som ledd i UiTs sikkerhetsrutiner skal arbeidsgiver ha oversikt over
ansatte som er på tjenestereise eller studieopphold i utlandet. Forutsatt at ansatte bestiller sin reise
gjennom reisebyrået UiT har avtale med, vil det ved behov være mulig å etabler slik oversikt for
kortere reiser via reiseportalen. Ansatte som skal på en reise av varighet utover én måned må derimot
fylle ut skjema for registrering av oppholdet og levere dette til sin leder. Tolv av tolv fakulteter/enheter
rapporterer at de holder oversikt over ansatte på utenlandsopphold.
Områder med behov for oppfølging i 2017:
 LBG-ene må gjennomføre pålagte beredskapsøvelser

2.5

Ytre miljø

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

2.6

Risikofylt arbeidsmiljø

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

2.7

Måloppnåelse og tiltak som har fungert spesielt godt

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

HMS-utfordringer i 2017

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

2.9

Utfyllingen av årsrapporten

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

3

Oppfølging av særskilte satsingsområder for 2016

I henhold til årsrapporten om HMS for 2015 ved UiT fattet universitetsstyret vedtak om at følgende
områder skulle vies særlig oppmerksomhet i 2016:
 Oppfølging av HMS-arbeid i styringsdialogene
 Ivareta god HMS-praksis ved fjernledelse
 Miljøledelse
 Medarbeidersamtaler
 Dokumentasjon av HMS-kompetanse
 Innføring av elektronisk HMS-avvikssystem
 Evaluere metodikk for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse
Det er igangsatt et arbeid knyttet til hvordan oppfølgingen av ulike administrative arbeidsområder skal
foregå i den nye organisasjonen. Arbeidet skal være ferdig 2017. Det har vært fokus på HMS-praksis
ved fjernledelse, jf. punkt 2.7 og punkt 2.8. Arbeidet med miljøledelse ved UiT er beskrevet under
punkt 1.13 og punkt 2.5. Universitetets lønns- og personalsystem (Paga) er vurdert og funnet egnet til
registering av ansattes HMS-kompetanse. I tillegg må funksjonalitetene for påmelding, registrering av
gjennomført opplæring og generering av kursbevis for ansatte, studenter og gjester ved bruk av Felles
studentsystem vurderes.

UiT Norges arktiske
universitet
N-9037 Tromsø

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

Side32

postmottak@uit.no
www.uit.no

19

Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne forebygge at uønskede hendelser inntreffer
ved UiT. UiTs beredskap skal sørge for at det er forberedt evnet til å redusere skadeomfang og
konsekvenser om en uønsket hendelse likevel skulle inntreffe. Økt oppmerksomhet om HMS-avvik og
beredskap bidrar til trygge og gode arbeidsmiljø. UiT har i 2016 anskaffet avviksmodulen i CIM.
Modulen er utprøvd ved POA, IVT-fak, NT-fak og ITA. Avvik vil også kunne meldes ved å benytte
smarttelefon/nettbrett (Android, iOS og Windows). Systemet er klargjort med Feide påloggingsrutine,
jf. punkt 1.7. Systemet tas i bruk i 2017.
I 2016 ble skjema for fakultetenes/enhetenes egenvurdering av måloppnåelse for eget HMS-arbeid
gjennomgått og oppdatert i et samarbeid med fakulteter og verneombud. I undersøkelsen for 2016 er
blant annet inkludert flere felt med fritekst der fakultetene/enhetene kan beskrive/forklare forhold som
har hatt innvirkning på måloppnåelsen.
Det har i 2016 vært et underprosjekt i Adm2020 for å foreslå fremtidsrettet organisering av det
administrative tjenestetilbudet innen HMS og innen beredskap som støtter effektivt opp under UiTs
kjernevirksomhet. Arbeidsgruppa har presentert tre mulige modeller for fremtidig organisering. Det er
også mulig å velge en kombinasjon av disse modellene. Det er noen fordeler og ulemper ved hver
modell, disse er beskrevet i rapporten. Eventuelle beslutninger om organisatoriske endringer vil bli tatt
i 2017. På bakgrunn av kartlegginger og prosesser gjennomført i underprosjektet er det også foreslått
noen områder innen HMS og beredskap det kan være særlig aktuelt å igangsette tiltak på.
UiT skal i 2017 gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse. Undersøkelsen vil bli gjennomført
med bruk av verktøyet ARK i henhold til universitetsstyrets sak S 63-13. Forrige arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 2014 ved bruk av samme verktøy. Regelmessige
arbeidsmiljøundersøkelser gir UiT verdifull informasjon til arbeidet med å utvikle samhandling og
arbeidsmiljø, som er en viktig del av ledernes, vernetjenestens og medarbeidernes ansvar.

4

Områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i 2017







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

Vedlegg





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

_
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/8132/AAA008
Dato: 23.02.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
17/17

Revisjon av opptaksreglement for Contemporary Art - Master
I henhold til dekaninstruks har undertegnede godkjent revisjon av opptaksreglement for MA
Contemporay Art. Revidert utgave fremgår av vedlegg 2.
Dekan vil gi nærmere opplysninger om de gjennomførte endringene i møtet.

Kjell Magne Mælen
dekan
–
Kjell.magne.mælen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1. Opptaksreglement MA Contemporary Art – vedtatt av Fakultetsstyret i Sak KF 16/11, 29.09.2011
2. Opptaksreglement MA Contemporary Art-revidert og godkjent på dekanfullmakt 23.02.2017
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Opptaksreglement for Contemporary Art – master ved Kunstakademiet,
Det Kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Fastsatt av Fakultetsstyret 29.09.2011
Revidert reglement godkjent på dekanfullmakt: 23.02.2017
1. Virkeområde
Opptaksreglementet gjelder for opptak til studiet Contemporary Art – Master ved Kunstakademiet, Det
kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet,
2. Kvalifikasjonsgrunnlag
For opptak til Contemporary Art – Master kreves, i samsvar med Forskrift for opptak til høyere utdanning:

Bestått Bachelorgrad i kunst eller tilsvarende utdannelse på universitets- eller høgskolenivå

Bestått opptaksprøve
3. Opptaksprøve
Opptaksprøven er todelt.
Del 1: Innsendt dokumentasjon (portfolio) av kunstnerisk virksomhet inneholdende;




Dokumentasjon av 6-8 arbeider
Kortfattet refleksjon over de vedlagte arbeidene (1 - 2 sider)
Redegjørelse for egen kunstnerisk virksomhet og motivasjon

Del 2: Utvalgte søkere blir invitert til intervju. Intervjuet foretas på engelsk eller norsk. Gjennomført intervju
er en forutsetning for opptak.
4. Vurdering av søkerne
En opptakskomité vurderer om opptaksprøven er godkjent. I vurderingen vektlegges den kunstneriske
kvaliteten på søkerens arbeid og hans/hennes forståelse av egen kunstneriske virksomhet. Under
kunstnerisk kvalitet vektlegges idé, originalitet, utforming, formidling og refleksjon.
5. Opptakskomité
Opptakskomiteen oppnevnes hvert år av dekan.
Komiteens sammensetning:
 Instituttleder oppnevnes som opptakskomiteens leder
 To faglige medlemmer med vararepresentanter, hvorav ett medlem skal være eksternt.
 To masterstudenter med vararepresentant
Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett. Fakultetsledelsen
kan møte med en representant, med tale- og forslagsrett. En representant fra administrasjonen deltar som
referent, og har ikke stemmerett.
6. Opptak og rangering av søkerne
Rangering av søkere skjer i henhold til Forskrift for opptak til høyere utdanning, kap.7.
Opptakskomiteen fatter endelig vedtak om opptak.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref.: 2016/8132
Dato: 14.02.2017

Kjell Magne Mælen

Mindre endring i opptaksreglement for Forfatterstudium 1 og 2
Under opptaksreglementets pkt. 3: Opptaksprøve, underpunktene Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium
2, legges følgende setning til: «Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et nordisk språk.»

Ovennevnte endring er gjort på dekanfullmakt med hjemmel i delegasjonsfullmakt jfr.
Fakultetsstyrets vedtak i sakene KF 23-2009 og KF 24-13.

Kjell Magne Mælen
dekan
–

Merete Elise Blichfeldt
førstekonsulent
–

Vedlegg:
Opptaksreglement for Forfatterstudium 1 og 2
Opptaksreglement for Forfatterstudium 1 og 2, endret 02.17
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Opptaksreglement for Forfatterstudium 1 og 2 ved Kunstakademiet,
Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Fastsatt av Fakultetsstyret i møte 05.12.2014
Endret på dekanfullmakt 03.11.2015

1. Virkeområde
Opptaksreglementet gjelder for opptak til Forfatterstudium 1 og 2 ved Kunstakademiet, Det
kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
2. Kvalifikasjonsgrunnlag
For opptak kreves, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning:
1. Generell studiekompetanse eller realkompetanse
2. Bestått opptaksprøve
Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller
utdanning.
Som relevant yrkeserfaring og utdanning regnes utgivelse av en skjønnlitterær bok som er
innkjøpt av Norsk kulturråd, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier,
konsulentuttalelser fra forlag.
Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:
• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
• Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
• Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år
Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må i tillegg oppfylle følgende faglige krav:
• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), eller tilsvarende kompetanse i norsk
• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.
3. Opptaksprøve
Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon:

Forfatterstudium 1
o Ca. 15 sider skjønnlitterær tekst
o Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
• Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren
har jobbet med dem
• Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
• Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
• Kort beskrivelse av forventninger til studiet
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Forfatterstudium 2
o 15 – 20 sider tekstprøve som kan inngå i et større prosjekt
o Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
• Kort kommentar til innsendt tekst som gjør rede for hvordan denne inngår / kan inngå i et
større hele
• Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
• Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
• Kort beskrivelse av forventninger til studiet
4. Vurdering av søkerne
En opptakskomité vurderer om opptaksprøven er godkjent. I vurderingen vektlegges den litterære
kvaliteten, herunder dikterisk talent, språkbeherskelse, dramaturgisk forståelse, karaktertegning
og originalitet.
5. Opptakskomité
Opptakskomiteen oppnevnes hvert år av dekan
Komiteens sammensetning:
• Instituttleder oppnevnes som opptakskomiteens leder
• 3 faglige medlemmer med vararepresentanter, hvorav ett medlem skal være eksternt.
• 1 student med vararepresentant
Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett.
Fakultetsledelsen kan møte med en representant med tale- og forslagsrett.
En representant fra administrasjonen deltar som referent, og har ikke stemmerett.
6. Rangering av søkerne
Rangering av søkere skjer i henhold til i forskrift om opptak til høyere utdanning, kap.7.
Opptakskomiteen fatter vedtak om opptak.
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Opptaksreglement for Forfatterstudium 1 og 2 ved UiT Norges arktiske
universitet, Det kunstfaglige fakultet, Kunstakademiet,
Fastsatt av Fakultetsstyret i møte 05.12.14
Endret på dekanfullmakt 03.11.15 og ………

1. Virkeområde
Opptaksreglementet gjelder for opptak til Forfatterstudium 1 og 2 ved Kunstakademiet, Det
kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
2. Kvalifikasjonsgrunnlag
For opptak kreves, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning:
1. Generell studiekompetanse eller realkompetanse
2. Bestått opptaksprøve
Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller
utdanning.
Som relevant yrkeserfaring og utdanning regnes utgivelse av en skjønnlitterær bok som er
innkjøpt av Norsk kulturråd, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier,
konsulentuttalelser fra forlag.
Relevant yrkeserfaring kan erstattes av:
 Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år
Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må i tillegg oppfylle følgende faglige krav:
 Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94), eller tilsvarende kompetanse i norsk
 Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform-94)

eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.
3. Opptaksprøve
Opptaksprøven består av innsendt dokumentasjon:
Forfatterstudium 1
 Ca. 15 sider skjønnlitterær tekst
 Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
 Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan
søkeren har jobbet med dem
 Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 Kort beskrivelse av forventninger til studiet
Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et nordisk språk.
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Forfatterstudium 2
 15 – 20 sider tekstprøve fra et manus som kan inngå i et større prosjekt
 Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
 Kort kommentar til innsendt tekst som gjør rede for hvordan denne inngår / kan
inngå i et større hele
 Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
 Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
 Kort beskrivelse av forventninger til studiet
Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et nordisk språk
4. Vurdering av søkerne
En opptakskomité vurderer om opptaksprøven er godkjent. I vurderingen vektlegges den litterære
kvaliteten, herunder dikterisk talent, språkbeherskelse, dramaturgisk forståelse, karaktertegning
og originalitet.
5. Opptakskomité
Opptakskomiteen oppnevnes hvert år av dekan
Komiteens sammensetning:
 Instituttleder oppnevnes som opptakskomiteens leder
 3 faglige medlemmer med vararepresentanter, hvorav ett medlem skal være eksternt.
 1 student med vararepresentant
Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett.
Fakultetsledelsen kan møte med en representant med tale- og forslagsrett.
En representant fra administrasjonen deltar som referent, og har ikke stemmerett.
6. Rangering av søkerne
Rangering av søkere skjer i henhold til i forskrift om opptak til høyere utdanning, kap.7.
Opptakskomiteen fatter vedtak om opptak.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/9946/AAA008
Dato: 23.02.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
19/17

Oppnevning av opptakskomite for Forfatterstudium 2 - 2017-2018
I opptaksreglement for forfatterstudiet ved Kunstakademiet - fastsatt av fakultetsstyret i sak KF
02-10 – skal opptakskomiteen ha følgende sammensetning:




Instituttleder oppnevnes som opptakskomiteens leder.
2 faglige medlemmer med vararepresentanter, hvorav ett medlem kan være
eksternt.
1 student med vararepresentant.

Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett.
Fakultetsledelsen kan møte med en representant, med tale- og forslagsrett.
Opptakskomiteen fatter vedtak om opptak.
Faglig leder Anne Oterholm har fremmet følgende forslag til opptakskomité:
Leder: Faggruppeleder Anne Oterholm
Faglige medlemmer: Universitetslektor Morten Wintervold og forfatter Kjerstin Kollbotn
Studentrepresentanter1: 1 student med vararepresentant
Dekan har ingen innvendinger mot det framsatte forslaget og har godkjent komiteens
sammensetning

Kjell Magne Mælen
dekan
–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

1

Studentrepresentanter velges etter søknadsfrist 1. mars
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/9946/AAA008
Dato: 23.02.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
20/17

Oppnevning av opptakskomite for Samtidskunstutdanningene 2017-2018
I henhold til opptaksreglement for BA og MA ved Kunstakademiet -– skal opptakskomiteen ha
følgende sammensetning:




Instituttleder oppnevnes som opptakskomiteens leder.
2 faglige medlemmer med vararepresentanter, hvorav ett medlem kan være
eksternt.
2 studenter med vararepresentant.

Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett.
Fakultetsledelsen kan møte med en representant, med tale- og forslagsrett. Opptakskomiteen
fatter vedtak om opptak.
Faglig leder Markus Degerman har fremmet følgende forslag til opptakskomité:
Contemporary Art - master
Leder: Faggruppeleder Markus Degerman
Faglige medlemmer: Universitetslektor Hanne Hammer Stien og kunstner Toril
Johannessen
Studentrepresentanter: Robert Julian Badenhope Hvistendahl og Ruth Alexandra Aitken
med Magnus Vedå Wibe som vara
Samtidskunst – bachelor
Leder: Faggruppeleder Markus Degerman
Faglige medlemmer: Førsteamanuensis Arne Skaug Olsen og kunstner Toril Johannessen
Studentrepresentanter: 2 studenter med vararepresentant1
Dekan har ingen innvendinger mot det framsatte forslaget og har godkjent komiteens
sammensetning

Kjell Magne Mælen
dekan
1

Avklares i uke 10
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–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/5317/AAA008
Dato: 22.02.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
13/17

Møteplan fakultetsstyret Kunstfak høst 2017
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til foreslåtte møtedatoer for høsten 2017 slik det fremgår av
saksfremlegget.

Begrunnelse:
Fakultetsstyret må enes om en egnet møteplan for studieåret høsten 2017. Følgende møtedatoer
foreslås – alle med møtestart kl. 12:30:
Høst 2017:
8.september
6.oktober
3.november
8.desember

Møtedatoer vedtas med forbehold om endringer. Ettersom ny organisasjon vedtas av UiT styret
juni 2017, vil det sannsynligvis bli nødvendig for fakultetsstyret å vedta og besvare ulike saker av
betydning for organiseringen. Slike saker har normalt sett gitte høringsfrister.
Høst 2017 er siste virkeperiode for det sittende fakultetssyret. Det foreslås at fakultetsstyret
samles til en avsluttende sammenkomst i etterkant av siste fakultetsstyremøte.
Anne Aagaard
fakultetsdirektør
–
anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7659/NAN006
Dato: 22.02.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
14/17

Budsjett 2017 - enheter Kunstfak
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag på genererte poster for Kunstfaks enheter for
2017 med de merknader som fremgår av saksfremlegget.

Begrunnelse:
Fakultetsstyret behandlet enhetenes budsjettrammer for 2017 i sak KF 21-16. Dekanen fikk
fullmakt til å foreta eventuelle endringer i framlagte rammer, basert på Universitetsdirektørens
endelige budsjettfordeling. I disponeringsskriv for budsjett 2017 (ephorte 16/7503-31), er det
foretatt trekk i basis for Kunstfak på kr. 383 000 for etablering av fellesordning for IT-utstyr og
utskrift/kopi for ansatte. Dette fører til følgende fordeling mellom enhetene i 2017:
Fordeling mellom fakultetets enheter:
Tildeling i kr.

2015
2016
2014
40 330 000 41 212 000 42 537 000

2017
42 213 000

Fakultetsadministrasjonen (15%)
Tildeling til instituttene
Musikkonservatoriet
Kunstakademiet

- 6 049 500 -6 176 000 - 6 358 000
34 280 500 35 036 000 36 179 000
28 531 791 28 340 000 29 625 000
5 748 709 6 696 000 6 555 000

-6 332 000
35 881 000
28 237 000
7 644 000

Fakultets administrasjonen:
Det følger av fakultetsstyrets vedtak at 15 % av fakultetets ramme avsettes til
fakultetsadministrasjonen. Fakultetsadministrasjonens rammer foreslås for 2017 budsjettert slik:
Rammetildeling
Lønnskostnader
Drift
Merforbruk/underskudd

2016
-6 358 000
5 827 000
531 000

2017
-6 332 000
5 960 000
532 000
160 000

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

Side47

Lønnsbudsjettet viser en økning fra 2016 til 2017 utover normal lønns- og prisstigning grunnet
tilsetting av studiesjef av personalrådgiver (3/4 års virkning). Driftskostnadene er budsjettert på
samme nivå som i 2016. Dette gir et budsjettert merforbruk på kr. 160 000 i.f.t.h.
rammetildelingen. Fakultetsadministrasjonen går inn i 2017 med en inngående balanse på kr.
2 320 000, det er dermed tilgjengelige midler til å dekke merforbruket.
Kunstakademiet:
Sammenlignet med 2016 har Kunstakademiet i 2017 en økning i tildelingen på kr. 1 089 000.
Dette skyldes en kraftig økning på hele 12,2 studiepoeng i kategori B fra 2014 til 2015 vesentlig
som følge av samarbeidsavtalen med Nordland kunst- og filmfagskole.
Budsjett 2017 foreslås fordelt slik:
2016
-6 555 000
4 858 000
1 697 000

Rammetildeling
Lønnskostnader
Drift
Mindreforbruk/buffer

2017
-7 644 000
4 980 000
1 764 000
900 000

Det er budsjettert med økte driftskostnader for å foreta innkjøp av nødvendig utstyr til
verksteder/teknisk. Det er budsjettert med et mindreforbruk på kr. 900 000 som buffer for
framtidige svingninger.
Musikkonservatoriet:
For Musikkonservatoriet har nedgang i studiepoengproduksjonen fra 2014 til 2015 ført til kr.
1 388 000 i lavere rammetildeling i 2017 sammenlignet med 2016.
Budsjett 2017 foreslås fordelt slik:
Rammetildeling
Lønnskostnader, klasse 5
Andre driftskostnader, klasse 6
Reise- og andre driftskostnader, klasse 7
Interne overføringer (som lønn og ind. kostnader i
eksterne prosjekter/andre fakultet), klasse 9
Merforbruk/underskudd

2016
-29 625 000
27 635 000
1 379 000
1 571 000

2017
-28 237 000
27 973 600
1 025 000
1 829 000

-1 850 000

-1 055 000
1 536 600

Lavere rammetildeling fører til strammere budsjettering, likevel er et merforbruk på kr. 1 536 600
nødvendig for å dekke alle kostnader. Musikkonservatoriet har gjennom tidligere års overskudd
bygget seg opp en inngående balanse i 2017 på kr. 4 677 000 som kan benyttes til å dekke
merforbruket. Utfasing av «gammel» faglærerutdanning og utsettelse av innfasing av ny
faglærerutdanning er en vesentlig forklaring på nedgangen i studiepoengproduksjonen. I en
overgangsfase vil nedgangen i studiepoengproduksjonen fortsette å påvirke rammetildelingen i et
par års tid. Budsjettutviklingen må derfor følges nøye for iverksetting av evt. tiltak.
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Kjell Magne Mælen
dekan
–

Anne Aagaard
fakultetsdirektør
–

Saksbehandler: rådgiver Nina Kristine Andersen

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2017/1432/AAA008
Dato: 27.02.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
03.03.2017

Sak:
15/17

Tildeling av små driftsmidler 2017
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til slik anbefaling av tildeling av små driftsmidler som går fram
av saksframlegget og gir dekan fullmakt til å fastsette endelig tildeling jfr. merknader i
saksframlegget.

Begrunnelse:
I epost av 19.01.2017 ble det kunngjort mulighet for å søke om små driftsmidler med søknadsfrist
15.02.17 – se vedlegg 1. I kunngjøringen er det opplyst at det er kr. 170 000 tilgjengelig for små
driftsmidler i 2017.
Når det gjelder kriterier for tildeling, prosedyrer for behandling og andre vilkår, vises det til
vedlegg 1.
Det er innkommet 15 søknader. Det er gitt en summarisk oversikt over søknadene i vedlegg 2.
Den samlede søknadssum er kr. 392 180 og overstiger de samlede utlyste midler med kr. 212
180. Årets søknadsmengde er rekordstor og er et gledelig uttrykk for økt FoU-aktivitet og økt
oppmerksomhet mot studentdeltakelse i FoU-arbeidet.
Av utlysningen går det fram at søknadene i råd med retningslinjer og praksis skal behandles slik:
 Faggruppelederne vil bli bedt om et uttalelse
 Rangeringen av søknadene legges fram for FoU-utvalget
 Dekan tar den endelig avgjørelsen
Det viser seg nå at et flertall av FoU-utvalgets medlemmer har søkt om små driftsmidler. Disse
medlemmene er derfor inhabile og utvalget blir ikke beslutningsdyktig ved innkalling av
varamedlemmer da det også finnes søkere blant dem. Videre er har en faggruppeleder og
prodekan for FoU søkt midler. Der er derfor vanskelig å finne noen som uten tvil er habile til
uttale seg til søknadene utenom dekan. Av disse grunnene legges saken fram for fakultetsstyret til
avgjørelse.
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To av søknadene involverer også medlemmer av fakultetsstyret. Det vil være opptil disse
medlemmene å vurdere sin habilitet og opp til fakultetsstyret å vurdere spørsmålet. Styret vil
formodentlig likevel være kompetent til å fatte vedtak.
Prosjektene det er søkt om er søkt midler til, er kort oppsummert nedenfor.
Om søknadene:
Hanna Horsberg Hansen
Målet med prosjektet er en publikasjon om kunstsamlingen på RidduDuottar Museat i
Karasjok. Prosjektet vil være en undersøkelse av historikken til samlingen og hvordan
den har blitt til. Hvilke kunstneriske og samepolitiske føringer har vært styrende? Hva
består samlingen av i dag og hvordan kan denne samlingen forstås som en konstruksjon av
kulturarv?
Prosjektet inngår i Hansens arbeid med opprykk til professor
Markus Degerman
Denna söknad för små driftsmiddler handlar om att tillsammans med en grupp studenter, i detta
fall studenterna i MA 1, gjennomføre en studietur til Documenta 2017 i Aten for å undersøke det
svært omfattende materialet som Documenta tilbyr av en del av det till konstverken
kringgärdande materialet av publikationer, utställnings-formgivning, textmaterial, konferenser,
mm som syftar till att skapa ett ramverk för utställningen.
Det material och iakttagelser som Documenta resan genererar är sedan tänkt ligga till grund för
egna arbeten av studenterna där de – utifrån sin egen praktik - kan utforska de konstnärliga
möjligheterna med denna typ av material som annars ofta används som tillägg till konstverken.
Arbetena, som företrädelsevis, kommer att vara textbaserade är slutligen tänkta att sammanfattas
i en enkel publikation.
Jens Chr. Kloster
Søknaden dreier som et tilskudd til produksjon av fonograminnspilling av bestillingsverk
følgende bestillingsverk utført i perioden 2015-2017:
Bjørn Andor Drage - Stormen
Ketil Hvoslef - TALOS
Christian Eggen – Salvete
Kyrre Sassebo Håland – Solriter
Tor Mathisrud - Lurt+
Anniken Paulsen – Tunesteinen
Gaute Vikdal - Solguden Ra
John Kenny - Bestillingsverk 2017
Forskningsgruppa «InOvation»
Det søkes om trykkestøtte til antologien «Skapende og tenkende – Perspektiver på kritisk. Det er
blitt helt vanlig for akademiske forlag å stille som vilkår at forfattere stiller med egne midler for å
finansiere utgivelser. Flere av UiTs fakulteter yter slik støtte.
Om bokprosjektet uttaler søkeren:
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Framtidas kunstpedagoger i fag som musikk og drama behøver verktøy og kunnskaper og verktøy
som gjør dem i stand til å bruke sin samfunnsbevissthet og sitt engasjement i arbeidet med å
skape framtidas samfunn. Artiklene i antologien ”Skapende og tenkende” handler om
mulighetene til endringskraft som ligger i fagene drama og musikk i skole og kulturskole,
eksemplifisert gjennom forskningsprosjekter og pedagogiske utviklingsarbeider i forskjellige
kunstpedagogiske felt. Med denne boka ønsker forfatterne å formidle tanker om, og erfaringer
med, en kritisk kunstpedagogikk, og hva en slik pedagogikk kan bidra med i dagens
samfunnspolitiske klima. Vi er opptatt av at kunstfagene i seg selv er spesielt godt egnet til å
skape dialog og møtesteder for debatt, dialog, empowerment, kreativ nyskaping og frigjøring av
tanke og handling. Det kritiske perspektivet er dessuten i for liten grad til stede i kunstfagene i
lærerutdanningene, og er således et tiltrengt blikk på hva fagene er og har potensial til å være.
Lars Lien og Sergej Osadchuk
Prosjektet NoXaS, Saturnalia, Osadchuk har 3 milepæler og det er del 1 det søkes midler til i
denne omgang. Delen er i søkkanden beskrevet slik:
De norske musikerne reiser fra Norge til Petrozavodsk 7. april 2017. Første del starter med møter
9. april og vil fungere som et introduserende møtepunkt som inkluderer workshops med
utarbeiding av nytt repertoar i samarbeid med de russiske musikerne og den russiske komponisten
Boris Napreev, samt musikalske prøver og diskusjoner rundt kunstneriske veivalg. Deretter
produserer vi sammen en konsert med norsk/russisk repertoar. Konserten vil holdes i
Filharmoniens Konsertsal mandag kveld 10. April 2017. Salen er forhåndsbooket og lagt inn i
konsertplanen fra arrangøren. 11. april vil bestå av planleggingsmøter for å stake ut det videre
samarbeidet, herunder fastsetting av avtaler og tidspunkter for neste sammenkomst. Hjemreisen
er planlagt til 12. april. Med reise vil oppholdet vare i 6-7 dager.
Kate Maxwell
Søker beskriver prosjektet bl.a. slik:
Aim
To explore and evaluate performative methodologies with musicians who perform and improvise
early music from the notation
Ensemble Le Basile
Ensemble Le Basile specialise in playing early music direct from sources, without the mediation
of editions into modern notation. Since early music sources are ‘incomplete’ by the standards of
today, improvisation forms an important part of the group’s performance methodology.
Three members of the group have agreed to participate: Marc Lewon, the group’s lutenist;
Katharine Hawnt, song; Uri Smilanski, viol/recorder. They will work individually with Solmund,
and hold an open workshop for any interested students and staff. There will also be a public
concert, and a seminar as part of the Tromsø Middelalderforum.
Relevance to the university community
Solmund Nystabakk’s stipendiate project focuses on the performance of early music from the
sources, in addition to improvisation. The group’s visit is planned principally with him in mind.
Fred Glesnes
Søker skriver:
Jeg søker om å få dekket litt kostnader til reise og opphold på reisen til NYC. Jeg vil bruke litt av
kontaktnettet mitt til å legge opp Masterclasser og konserter for de som deltar på turen. Jeg søker
om 15.000,-. Jeg har ikke mye FoU-tid tilgjengelig så mesteparten av tiden går fra min egen
fritid.
Ragnar Rasmussen
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Søknaden dreier seg om et bidrag til en ”nypremiere” av Rasmussen verk TIR ALU ved hjelp av
digitalisert eufonium og fremtidens midikontroller, ROLI Seaboard under Utopia & Reality
Chamber Choirs konsert i nye Mariinsky Hall i februar 2017.
Nypremieren er et samarbeid med Geir Davidsen. Samarbeidet er en fortsettelse av et samarbeid
de to har hatt har siden 2014 og representerer et steg inn i vår digitaliserte musikkteknologiske
samtid ved hjelp av digitalisert eufonium og fremtidens midikontroller, ROLI Seaboard. Dette er i
bunn og grunn et forskningsprosjekt som vil komme også studenter ved UiT, DKF til gode i nær
fremtid.
Tore Morten Andreassen
Nummereringen av Andreassen søknader er uttrykk for søkerens egen prioritering.
Tore Morten Andreassen - 1
Søknaden dreier seg om delvis finansiering av aktivitet som inngår i
”et større FOU-prosjekt som tar sikte på å digitalisere hele Gitarundervisningen på
Musikkonservatoriet”. Aktiviteten er en studietur til ”ulike institusjoner i USA/Canada for å
diskutere deres fremgangsmåte og erfaringer innen digitalisering av
hovedinstrumentundervisningen”. Søker viser ”til at digitalisering av undervisning og som
vurdering er ett av satsingsområdene innenfor kvalitetssystemet”. Og videre: ”Alt skriftlig
materiale er utarbeidet og klar til innspilling/billedfesting. Det som imidlertid gjenstår er å høste
erfaringer for hvordan dette på best mulig måte kan organiseres. Institusjoner som er aktuelle å
besøke er Musician`s institute (Los Angeles), Berklee College of Music (Boston) The Royal
Conservatory (Toronto) m.fl. Målet er at i løpet av studieåret 2018/2019 er gitarundervisningen
heldigital tilgjengelig for studentene. Målet med digitaliseringen er selvsagt å kunne gi et enda
bedre læringsutbytte for studenten/e og at jeg kvalitetsikrer et pensum som i ettertid er målbart”.
Tore Morten Andreassen – 2
Søknaden er et bidrag til innspilling av Nasjonaleposet Draumkvedet som jo er spilt inn i mange
ulike varianter, også av søkeren tidligere.
”Dette prosjektet ønsker gå til røttene og søke originalkilder i Telemark for deretter spille det inn
akustisk i en Kirke (Telemark prioritert) Målet er å tolke musikken i et moderne Nord-Norsk lys
uten å forringe den originale "stemningen" i kvedmelodiene og teksten. Besetning blir:
Kvad/forteller, klassisk Saxofon, akustisk/klassisk gitar, stemmer, mellotron. Her er min tidligere
utgivelse av draumkvedet: spotify:album:5mLu3jZThxz5doXxGH9RtJ”.
Tore Morten Andreassen – 3
Søker skriver om prosjektet:
Som et ledd av ett større prosjekt om Absolutt gehør ønsker jeg å gjennomføre et tverrfaglig
arbeide der man tester ut min teori om at Gitarister (og andre strengeinstrumentutøvere) har en
form for absolutt gehør når det gjelder løse og lukkede strenger. Dette må selvsagt testes ut
vitenskapelig. Dette skal resultere i en eller flere større artikler om absolutt gehør.
Tore Morten Andreassen – 4
Søker skriver om prosjektet:
Glam Metal også kjent som Hair metal var en enormt innflytelsesrik sjanger som dominerte
gitarmusikken på 1980-tallet. Gitarhelter som Eddie Van Halen, Warren DeMartine, George
Lynch, Steve Vai m.fl. er navn de fleste gitarister og andre nikker anerkjennende til. Men hva var
det egentlig med denne musikken som fra et musikkanalytisk perspektiv gjorde selve produktet så
spennende og at den fikk en slik gjennomslagskraft? Dette ønsker jeg å finne ut ved hjelp av å
intervjue de aktuelle bandmedlemmene fra en del sentrale grupper samt utføre en kvantitativ
spørreundersøkelse og selvsagt oppsøke Sunset Strip i Hollywood - selve mekkaet for denne
sjangeren. Samtidig er det også relevant å innhente informasjon fra Sverige som er det landet

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

Side53

4

som tok mest av denne sjangeren opp i sin egen musikk. Besøk og intervju der vil sees på som
relevant og vil kunne resultere i en egen artikkel på et senere tidspunkt. Dette er ment å skulle
resultere i en artikkel for relevant målgruppe innen Gitar/Metal.
Tore Morten Andreassen – 5
Søker skriver om prosjektet:
60-tallets Amerikanske Countrymusikk var dominert av to tilsynelatende motpoler - på den ene
siden den polerte Nashville sound og på den andre siden den røffere Bakersfield sound. Disse to
undersjangrene hadde imidlertid mer felles enn de var ulike er min teori og dette ønskes
undersøkt ved å spille inn en plate i USA der man spiller inn typiske Nashville sound-melodier i
Bakersfield-utrykk og vis versa. Sett i fra et Norsk perspektiv vil dette være interessant i og med at
de to dominerende Countryartistene på listene i Norge var Jim Reeves (Nashville sound) og Buck
Owens (Bakersfield sound). Å forene disse to uttrykkene vil være en ny måte å koble
musikkhistorikk på og vil forhåpentligvis sette denne musikken i et nytt lys.
Tore Morten Andreassen – 6
Søknaden er et bidrag til innspilling av
”Surfjazz III den siste platen i en trilogi der hensikten har vært prøve ut 60-talls surfmusikk koblet
opp mot 60-talls Post-bopmusikk. Alle komposisjonene er egenskrevne og følger et 60-talls
klangideal, To utgivelser er publisert og dette er den planlagte nummer tre:
1. Surf space explorations in Hi-Fi: spotify:album:4nu1bMJa3sCxKtLR77LBRe
2. Telecasting from outer space: spotify:album:3CkpCmh83IetZmNzBXinE7”
Jan Gunnar Hoff
Det søkes om støtte til CD-utgivelse og turné i september 2017.
Kommentar til søknadene:
Søknadene Hanna Horsberg Hansen, Markus Degerman, Forskningsgruppa «InOvation», Lars
Lien og Sergej Osadchuk og Jan Gunnar Hoff er i tråd med retningslinjene og trenger igjen
ytterligere kommentar.
Det samme gjelder søknaden fra Jens Chr. Kloster. Kloster fikk i 2016 innvilget kr. 30 000 til et
prosjekt som ikke er gjennomført og utsatt på ubestemt tid. Det foreslås at denne bevilgningen
trekkes inn og overføres til årets søknad.
Når det gjelder søknaden fra Kate Maxwell er det spørsmål knyttet til finansiering og
begrunnelse. Prosjektet involverer stipendiat Solmund Nystadbakk både som utøver og i
forbindelse med finansieringen hvor det legges opp til at Nystadbakk skal bruke 9 000 kr. av sine
stipendmidler til prosjektet. Stipendiater kan ifølge utlysningen ikke søke små driftsmidler.
Stipendiater har sine egne prosjektmidler. Det er uklart om det prosjektet Maxwell søker om
inngår i Nystadbakks stipendiatprosjekt. En bevilgning må derfor gis under forutsetning av at
Nystadbakks stipendiatmidler ikke benyttes.
Tore Morten Andreassen
Andreassens søknader er i tråd med retningslinjene. Bruk av annuumsmidler kan imidlertid
brukes som finansieringskilde kun på ett prosjekt.
Fred Glesnes
Søknaden er for upresis og mangler budsjett. Den kan dermed ikke behandles.
Innstilling til vedtak med kommentar framgår av oversikten nedenfor.
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Tildeling av små driftsmidler 2016
Søker

Omsøkt

Hanna Horsberg Hansen
Markus Degerman

30 000
22 180

Samlet
budsjett
43 770
22 180

Innstilling
til vedtak
30 000
22 180

Jens Chr. Kloster

30 000

30 000

30 000

Forskningsgruppa "InOvation

30 000

80 000

30 000

Lars Lien og Sergej Osadchuk

30 000

49 750

30 000

Kate Maxwell

20 000

29 000

20 000

Fred Glesnes

15 000

-

Ragnar Rasmussen

30 000

30 000

30 000

Tore Morten Andrerassen - 1

30 000

37 000

30 000

Tore Morten Andrerassen - 2
Tore Morten Andrerassen - 3
Tore Morten Andrerassen - 4
Tore Morten Andrerassen - 5
Tore Morten Andrerassen - 6
Jan Gunnar Hoff

30 000
20 000
30 000
30 000
25 000
20 000

62 000
20 000
67 000
107 000
50 000
100 000

Totalt omsøkt
Årets midler
Ubrukte midler fra 2016
Tilgjengelige midler

392 180

727 700

Underdekning

Foreslås dekket av
bevilgning gitt i 2016
Tidligere tildelt 18000
Delvis finansiert av
annuumsmidler
Involvering av stip.
Nystadbakk må
avklares før midler
utbetales
Prosjektet er
gjennomført og beløp
må justeres i hht.
faktiske utgifter.
Delvis finansiert av
annuumsmidler
6 000
6 000
6 000

20 000
242180
170000
30000
200000
42180
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Merknad

Fakultetsstyret gir sin
tilslutning til en
samlet bevilgning på
kr. 242 180

6

Kjell Magne Mælen
dekan
–
Kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Kjell Magne Mælen
Kunstfak faglige ansatte
UTLYSNING AV SMÅ DRIFTSMIDLER 2017
torsdag 19. januar 2017 09:49:04
UTLYSNING AV SMÅ DRIFTSMIDLER 2017.pdf
SØKNADSSKJEMA SMÅ DRIFTSMIDLER 2017.pdf

For 2017 har fakultetet kr. 170 000 til rådighet som støtte til mindre tiltak innenfor FoU/kunstnerisk
utviklingsarbeid og formidling i 2017 - såkalte små driftsmidler. Søknadsfrist er 15. februar 2017.
Se vedlagte utlysning og søknadsskjema. Det er mulig å skrive rett inn i søknadskjemaet.
...........................
Vennlig hilsen
Dekan Kjell Magne Mælen
Tlf. arb. 77 66 05 63
Mob.tlf. 906 13 054
E-post: kjell.magne.maelen@uit.no - www.kunstfak.no
(Last ned kontaktdetaljer til mobiltlf. ved å sende uit 78 til 2077)
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DET KUNSTFAGLIGE
FAKULTET
Deres ref.:
Vår ref.: 2016/4351
Dato.: 19.01.2 017

Til alle vitenskapelig ansatte

UTLYSNING AV SMÅ DRIFTSMIDLER TIL MINDRE TILTAK
INNENFOR FOU/KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG
FORMIDLING I 2017
For 2017 har fakultetet kr. 170 000 til rådighet som støtte til mindre tiltak innenfor FoU/kunstnerisk
utviklingsarbeid og formidling i 2017 - såkalte små driftsmidler.
Følgende kriterier må oppfylles for å få tildelt driftsmidler:
• Driftsmidler skal tildeles enkeltpersoner eller grupper til å dekke mindre prosjekter som ikke er gitt annen
vesentlig støtte. Små driftsmidler kan kombineres med annuumsmidler o.l.
• Det skal søkes på vedlagte søknadsskjema og budsjett må inngå i søknaden. DU KAN SKRIVE RETT INN I
PDF-SKJEMAET.
• Det kan tildeles fra kroner 6.000 til kroner 30.000 til det enkelte prosjekt.
• Bevilgningene er ettårige. Det vil si at disse må være brukt opp i budsjettåret – altså må bilag for de utgifter som
skal dekkes av midlene være innsendt til fakultetet før 1. desember 2017.
• Det er kun vitenskapelig ansatte i faste stillinger (inkl. åremål) som kan søke om driftsmidler.
• Det kan ikke søkes om dekning av lønn til seg selv eller andre fast ansatte ved UiT.
Søknader som ikke innfrir overstående punkter vil ikke bli behandlet, og vil bli lagt til side uten noe mer oppfølging. Ved
tildeling vil de prosjekter som har aktiv studentdeltakelse bli prioritert hvis de ellers står likt.
Prosjektet må være påbegynt senest 1. september 2017. 15. september vil vi innhente rapport om framdrift fra de
som blir tildelt midler. Hensikten med det er at det kan foretas en refordeling av de midler som ikke vil bli brukt i 2017.
Søknadene vil bli behandlet slik:
• Faggruppelederne vil bli bedt om en uttalelse.
• Rangering av søknadene gjøres av FoU-utvalget.
• Rangeringen formidles videre til dekan som tar endelige avgjørelse.
SØKNADER MÅ SENDES PÅ E-POST TIL MEG INNEN 15. FEBRUAR 2017.
Med vennlig hilsen
Kjell Magne Mælen
Dekan
Vedlegg: Søknadsskjema – som også sendes ut i word-format.

Brevet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.

Dekan Kjell Mag ne Mæle n, Det kunstfaglige fakultet, Postboks 6050 Lang nes, N-9 03 7 Trom sø /
77 66 5 0 83 / kjell.m agne.maelen@ uit.no
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Vedlegg 2: Summarisk oversikt over søknader på små driftsmidler 2016
Søker

Prosjekt

StartSlutt

Budsjett

Bruk av
egen
FoU-tid
100

Samarbeidspartnere

Studentdeltakelse

Hanna
Horsberg
Hansen

Samisk kunst
som
konstruksjon
av kulturarv: En
under-søkelse
av verk, diskurs
og historisk
kontekst ved
kunstsamlingen
på
RiddoDuottarM
useat.

01.01. 31.12.
2017

Samlet budsjett: 43.700,Omsøkt beløp: 30.000
Spesifikasjon av
kostnader: Det søkes om
støtte til reiser.
Spesifikasjon i
prosjektbeskrivelse
Ekstern finansiering:
13 700
Reisestipend fra
Faglitterær
forfatterforening

Ingen

Ingen

Markus
Degerman

Rekvisitans agens

02.01.15.11.
2017

Samlet budsjett: 22 180
Omsøkt: 22 180
Spesifikasjon av kostnader:
Resor, hotel, transfer, diett
till öpningen av Documenta
14 i Aten 5-10 april 2017:
10 280
Flyg: 3500kr, transfer:
500kr, hotel: 3000, diett
3780
Enkel publikation –
tryckkostnader: 11000
Ekstern finansiering:
Ingen

20 %

Ingen

Ruth Aitken, Vsevolod
Kovalevskij, Matti Aikio,
Magnus Vedå Wibe,
Håvard Arnhoff –
Studenter MA 1
Kunstakademiet.

Jens Chr.
Kloster

Danser med lurer

April
2017

Samlet budsjett:
30 000
Omsøkt: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Ingen
Ekstern finansiering:
Ingen

50 timer

Klang av
Oldtid. Et
ensemble
bestående
av Jens Chr.
Kloster og
Gaute Vikdal

Ingen

Forsknings
gruppa
«InOvation»

Trykkestøtte til
antologien
«Skapende og
tenkende –
Perspektiver på
kritisk

15.02. –
15.08.
2017

Gruppas
medlemmer
bruker
anslagsvis ca.
60% av sin
FoU-tid til
dette
prosjektet.

Nei

Antologien er en
lærebok i kritisk
kunstpedagogikk, i
tillegg er flere av
artiklene

NoXaS, Saturnalia,
Osadchuk

07. -12.
04. 2017

Samlet budsjett:
80 000
Omsøkt: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Trykkestøtte
Tidligere innvilget støtte fra
fakultetet: 18 000
Annen finansiering:
Søker UiT sentralt.
Samlet budsjett:
49 750
Omsøkt: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise: Kr. 18 600
Kostgodtgjørelse: Kr. 13
650
Hotell: Kr. 7 500

Sergej
Osadchuk
og Lars
Lien

14 dags-verk
FoU-tid pr.
deltager.

Saturnalia
kammerork
ester med
kunstnerisk
leder
Tanikova
Praskovya,
Aelita
Osadchuk

Del 2 av prosjektet
legges til Norge med
besøk av russiske
musikere og 2 urframføringer. Vi vil legge til
rette for åpne prøver for
studentene og gratis
inngang på konserten.
Prosjektet vil generere
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Leie av filharmoniens
konsertsal: Kr. 10.000
Ekstern finansiering:
Det er søkt prosjektmidler
fra BarentsKult som vil gjøre
det mulig med en
involvering av flere
musikere. I den søknaden
utgjør omsøkte små
driftsmidler 30 % av
budsjettet.
Annuumsmidler: 19 750
Samlet budsjett:
29 000
Omsøkt: 20 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise: Kr. 9 000
Artisthonorar: Kr. 15 000
Overnatting og diett:
Kr. 4 000
Barnevakt: Kr. 1 000
Støtte fra Solmund sin PKUbudsjett: Kr. 9 000
Samlet budsjett:
Ikke oppgitt
Omsøkt: 15 000
Spesifikasjon av kostnader:
Ingen

og NoXaS
saxofonkvar
tett.

nytt repertoar til bruk i
studentproduksjoner
seinere.

Solmund
Nystabakk,
stipendiat,
ensemblet
Le Basile og
Tromsø
Middelalderforum
(HSL)

Åpent workshop om
improvisering, lesing
tidlig notasjon, utøving
tidlig musikk. Mulighet
for studentdeltagelse i
konserten

Jeg har ikke mye
FoU-tid
tilgjengelig så
mesteparten av
tiden går fra
min egen fritid.
Geir Davidsen:
Ca. 75 timer
Ragnar Rasmussen: Ca. 150
timer

Studenter
og ansatte
ved
musikkonser
vatoriet

Studenter og ansatte
ved musikkonservatoriet

Universitets
-lektor Ursa
Lah,
førsteaman
uen-sis Geir
Davidsen og
Utopia &
Reality
Chamber
Choir

Ingen

Kate
Maxwell

'Notation and
Performance'
Notasjon og
improvisation i tidlig
musikk - konsert og
workshop med Le
Basile og Solmund
Nystabakk

01.03.
17 - 28.
02.18

Fred
Glesnes

Studietur for
studenter og
ansatte NYC

01.08.31.10.
2017

Ragnar
Rasmussen

Nypremiere av
Rasmussen verk Tir
Alu

Tore
Morten
Andreassen - 1

Digitalisering av
Gitarundervisning –
studietur

01.01. 31.12.
2017

Samlet budsjett: 37 000
Omsøkt beløp: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise Norge-USA/Canada:
kr. 30 000
Annuumsmidler: kr. 7 000

100 %

Ingen

1. års gitarstudenter vil
være "prøve-kaniner"
for å evaluere innhold,
formatering,
brukervennlighet o.l

Tore
Morten
Andreassen - 2

Draumkvedet –
akustisk

01.05. 01.11.
2017

Samlet budsjett: 62 000
Omsøkt beløp: 30 000
Spesifikasjon av beløp:
Reise/overnatting/transport: kr. 25000
Leie av kirke: 5 000
Annuum: Kr. 7 000 Ekstern
finansiering: Egne midler kr.
25 000

50 %

Line Sæther
-saxofon/
stemme,
Emil
Bekkevoldførstekonsul
ent UIT

Ingen

Tore
Morten

Absolutt gehør- kan
det læres?

01.01. 31.12.
2017

Samlet budsjett: 20 000
Omsøkt beløp: 20 000

100 %

Line Sæther
- PhD
Psykologi,

Alle gitarstudentene
rytmisk og klassisk som
forsøkspersoner samt

Samlet budsjett:
30 000
Omsøkt beløp:
30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Flybilletter Tromsø - St.
Petersburg t/r 5 000 x 3 =
15.000
Diett 3 personer x 6 dager:
NOK 810x3x6= 14 580
Overnatting og lokal
transport er i
utgangspunktet dekket.
Ekstern finansiering:
Ingen
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Andreassen - 3

tverrfaglig delstudie
gitar

Spesifikasjon av kostnader:
Leie av studio til testing av
forsøkspersoner,
reise/transport for testing
mm.: kr 20000
Ekstern finansiering: Ingen

Tore
Morten
Andreassen - 4

LA 80s Hair Metal en musikalsk
analyse

01.03.31.12.
2017

Tore
Morten
Andreassen - 5

Bakersfield Sound vs
Nashville sound plateinnspilling USA

01.08. 31.12.
2017

Tore
Morten
Andreassen - 6

Surfjazz III - 60tallets
piggtrådmusikk
møter post-bop plateinnspilling
Oslo/Tromsø

Jan Gunnar
Hoff

CD-innspilling og
turné med Jan
Gunnar Hoff Trio og
Anders Jormin og
Audun Kleive

psykologspesialist
nevro
Kristine
Lofnes - Phd
student

studenter/lærere på
andre
strengeinstrumenter.
Dette gjelder også på
andre institusjoner i
Norge.

Samlet budsjett: 67 000
Omsøkt beløp: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise/
overnatting/transport/
konsertbesøk/festival-besøk
Sverige og USA: kr. 30 000
Annuum: kr 7 000
Ekstern finansiering:
Egne midler kr. 30 000
Samlet budsjett:
107 000
Omsøkt beløp: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise/ hotell/studioleie
Nashville/Bakersfield: kr. 30
000
Annuum: kr 7 000
Ekstern finansiering:
Egne midler kr. 70 000

100 %

Ingen

Ingen

50 %

Arne Benoni
–
Countryartis
t,
Emil
Bekkevold Førstekonsu
lent – UIT,
Alph Olsen Countryartis
t

Ingen

01.08. 31.12.
2017

Samlet budsjett: 50 000
Omsøkt beløp: 25 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reiseutgifter: 15 000
Studioleie: 10 000
Ekstern finansiering: 25 000

50 %

Tobias
Solheim
Nilssen
(Alumni UIT)
Christo
Stagness
(Alumni UIT)
Emil
Bekkevold Førstekonsu
lent UIT

Tidligere studenter
deltar i prosjektet

01.01.16.09.
2017

Samlet budsjett:
100 000
Omsøkt beløp: 20 000
Spesifikasjon av kostnader:
Kostnader innspilling 2L
(tilskudd opptak): 20.000.
Kostnader turné:
Honorarer Kleive
& Jormin for innspilling og 4
konserter: 60.000 (Hoff i
FOU). Hotell Oslo i forb med
innspilling + alle flyreiser,
leiebil osv: 20.000.
Ekstern finansiering:
Inntekter i prosjektet fra
arrangører:
Stavanger/Bergen –
20.000 x 2, Oslo 25.000 +
Tønsberg 15.000,
samlede inntekter:
80.000.

7%

2L
Plateselskap
,
Nasjonal
Jazzscene Oslo,
Stavanger
Jazz-forum,
Bergen Jazzforum
Urijazz,
Tønsberg

Prosjektuke rytmisk uke
8 er relevant for dette
prosjektet.
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Jens Chr.
Kloster

Kor og lurer

Sept. 16
- mai 17

Samlet budsjett:
113 000
Omsøkt beløp: 30 000
Spesifikasjon av kostnader:
Reise og opphold: 40 000
Innstudering: 30 000
Honorar ekstern: 25 000
Innkjøp av to neverlurer: 18
000
Ekstern finansiering:
Det søkes om støtte fra
Kulturrådet og FFUK

150 timer
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Vokal Nord,
Bjørn Andor
Drage,
Gaute
Vikdal,
2 studenter
på neverlur,
joiker og to
musikere i
Hellas

2 studenter får mulighet
for å delta på neverlur.
Flere studenter er med i
Vokal Nord.

4

Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2017/1410/AAA008
Dato: 26.02.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Høringssvar Kunstfak
campusorganisering

-

Møtedato:
03.03.2017

rapporter

faglig

Sak:
16/17

organisering

og

Innstilling til vedtak:

1. Dekan innarbeider innspill gitt i styremøtet i dokumentet utkast til høringsuttalelse. Det
samme gjelder evt. innspill fra eksterne samarbeidspartnere.
2. Nytt utkast til høringsuttalelse sendes fakultetsstyret på epost med kort svarfrist.

Begrunnelse:
Det vises til fakultetsstyret sak KF 10/17 hvor fakultetsstyret vedtok å oversende arbeidsgruppen
for faglig organisering et innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang. Innspillet er
lagt ved som vedlegg 1.
Formålet med å opprette denne gruppen og en arbeidsgruppe for campusorganisering er å øke
kunnskapsgrunnlaget om de valgmulighetene UiT har i arbeidet med å imøtekomme styrets
målsetning med prosessen. Arbeidsgruppene leverte sine rapporter 15. februar 2017. Rapportene
finnes vedlagt som vedlegg 2 og 3.
Rapportene skal behandles av universitetsstyret på et ekstraordinært møte 27. mars.
Før styrebehandlingen har universitetsledelsen bedt fakultetene legge opp til en bred intern høring
som omfatter enheter ved UiT, Studentparlamentet, tjenestemanns-organisasjonene. I tillegg skal
eksterne samarbeidspartnere høres. Høringsfristen er 13. mars for alle.
Endelig forslag til organisasjonsstruktur skal etter planen legges fram for universitetsstyret på
møte i juni 2017. Det forventes at universitetsstyret i møtet 27. mars vil bli invitert til å ta stilling
til prinsippene for framtidig organisering.
Utkast til høringssvar fra Det kunstfaglige fakultet ligger ved som vedlegg 4.
Høringsfristen er 13. mars. Jeg inviterer fakultetsstyret til å drøfte den videre prosess før den
endelige uttalelsen oversendes.
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Kjell Magne Mælen
dekan
–
Kjell.mange.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
1. Innspill fra Kunstfak til UiTs organisasjonsgjennomgang
2. Rapport faglig organisering
3. Rapport campus organisering
4. Utkast Kunstfak høringssvar rapporter faglig- og campusorganisering
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Universitets- og høgskolerådet
Stortorvet 2
0155 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1487-

31.10.2016

Ny doktorgrad - Departementet etablerer doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid
Det vises til brev fra Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsprogram (NRKU) og Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) datert 10. august 2015, hvor departementet blir bedt om
at det kunstneriske stipendiatprogrammet videreføres som et gradsgivende ph.d.-program, og
til møte med departementet om samme tema.
Departementet har bestemt at det skal opprettes en egen doktorgrad innen kunstnerisk
utviklingsarbeid. Graden kommer altså i tillegg til den eksisterende doktorgraden, som bygger
på vitenskapelig virksomhet, og som følger Salzburg-prinsippene og Principles for Innovative
Doctoral Training.
Departementet vil ha en dialog med UHR, NRKU og PKU, blant annet om hva graden skal
hete, og hvordan den kan etableres.

Med hilsen
Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jana Weidemann
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
NRKU

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

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

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842

Universitets- og
høyskoleavdelingen
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Saksbehandler
Jana Weidemann
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Faglig organisering
Intern arbeidsgruppe
15.02.2017
ePhorte 2016/712

Rapport fra intern
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Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering – Prosess for vurdering av UiTs organisasjon
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Rapport fra intern arbeidsgruppe faglig organisering – Prosess for vurdering av UiTs organisasjon

1 Mandat og mål for arbeidet
Det overordnede målet for arbeidet er å presentere forslag til fakultetsmodeller som bidrar til å
forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i UiTs kjerneoppgaver. Arbeidsgruppen skal
også vurdere hvordan UiT bør organiseres faglig for å oppnå best mulig strategiske styringsevne
og måloppnåelse.
Oppdraget innbefatter å se på den faglige organiseringen av nivå 2 slik den er i dag og komme
med innspill til hvordan denne alternativt kan utformes i en ny organisering av UiT. Gruppen
skal ha et særlig fokus på fakulteter som organisatoriske enheter på nivå 2.

1.1 Gruppens fortolkning av mandatet
Som utgangspunkt for sitt arbeid har gruppen sett nærmere på de eksterne og interne
utfordringene som UiT står overfor. Fakultetsorganiseringen må gjøre UiT bedre rustet til å
møte disse utfordringene. Samtidig er det klart at den faglige virksomheten og samarbeidet på
tvers av fag, institutter og fakulteter påvirkes av mange andre faktorer enn organiseringen alene.
Ledelse, budsjettfordelingsmodeller, nettverk og lokalisering har også betydning, men
organiseringen setter viktige rammer for UiTs virkemåte. Gruppen har derfor valgt å diskutere
styrker og svakheter ved henholdsvis en bred og en smal organisasjonsmodell sett i lys av de
utviklingsambisjonene som UiT har og de utfordringene vi må håndtere.
Gruppen har lagt til grunn at en bred modell innebærer en justering av dagens modell, med
omtrent det samme antallet fakulteter, men ikke nødvendigvis den samme faginndelingen som i
dag. Det er enighet om at en modell med mange flere fakulteter eller eventuelt en avvikling av
fakultetsnivået neppe vil kunne gi noen gevinster. Disse mulighetene er derfor ikke drøftet. Med
en smal modell forstår gruppen en reduksjon av antallet fakulteter og andre enheter på nivå 2.
I tråd med mandatet har gruppen også vurdert schools-begrepet. Dette begrepet brukes på ulike
måter internasjonalt. Det kan i noen tilfeller sammenlignes med våre fakultet; i andre viser det
til et institutt eller et senter. I den grad UiT ønsker å bruke schools for å ivareta spesielle
organisatoriske behov eller å synliggjøre spesielle forskningsaktiviteter eller studieprogram, må
institusjonen selv definere hva begrepet inneholder. Dette kan være et relevant tema å se
nærmere på i forbindelse med det videre organisasjonsarbeidet som berører nivå 3. Utvalget ser
ingen umiddelbare fordeler ved å ta begrepet i bruk på nivå 2 som et alternativ til fakulteter.
På grunn av de knappe fristene for arbeidet, har gruppen ikke hatt anledning til å foreta noen
sammenlignende vurdering av hvordan dagens fakulteter presterer med hensyn til ulike
indikatorer for effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse. Gruppen har heller ikke hatt anledning
til å beskrive og foreslå modeller for hvordan ledelsen av de faglige enhetene på nivå 2 kan
inkluderes i UiTs ledelse. Dette må derfor vurderes i det videre arbeidet. Gruppen har også i liten
grad berørt instituttstrukturen og regner for så vidt dette for å være utenfor oppdraget. Det vil
imidlertid i neste omgang være relevant å ta en diskusjon omkring instituttstrukturen med et
lignende mandat som i dette arbeidet, herunder eksempelvis utfordringer knyttet til faglig
integrering og samarbeid, styringsform og delegasjonsgrad. Arbeidsgruppen har i tillegg i liten
grad fått anledning til å diskutere og lande plasseringen og rollene til Universitetsbiblioteket
(UB) og Tromsø museum (TMU) i UiTs organisasjonsstruktur. Det er enighet i gruppen om at
TMU hører til i den faglige linjen, men ikke om universitetsmuseet bør være på nivå 2. Hvilken
plassering TMU skal ha må derfor avklares i det videre arbeidet. Det er også enighet om at UB
må betraktes som en fellestjeneste, slik at innplasseringen av UB i ny organisasjonsstruktur bør
skje i den administrative linjen.
3
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2 Arbeidsgruppens arbeid og sammensetning
Arbeidsgruppen har bestått av:











Kenneth Ruud (leder)
Peter Arbo
Jørgen Fossland
Trude Haugli
Wenche Kjæmpenes
Ingvild Myhre
Torill Nustad, arbeidstakerorganisasjonene
Olaf Styrvold, arbeidstakerorganisasjonene
Arnfinn Sundsfjord
Kristoffer Wilhelmsen, studentrepresentant

André Løvik og Svein Are Tjeldnes har vært sekretærer for arbeidsgruppen.
Gruppen har avholdt fire møter og jobbet fortløpende med rapporten. Arbeidet har vært
koordinert med arbeidsgruppen for campus. Dels med bakgrunn i den korte tidsfristen for
arbeidet, og dels ut i fra et ønske om å ikke gjenta vurderinger og analyser som er gjort i andre
rapporter, har gruppen hatt som målsetting å lage en kort rapport. Det betyr at rapporten ikke
går i detalj på alle de vurderinger gruppen har gjort i sitt arbeid og som ligger til grunn for
gruppens vurdering av de to hovedmodellene for fakultetsorganisering som foreslås.
Arbeidsgruppen er delt i synet på hvilke prinsipper som bør være førende for hvordan UiT
organiseres og hvilket utslag dette bør få for valg av organisasjonsmodell. Arbeidet med
vurderingene av de to modellene er derfor blitt gjort med deltakelse fra de medlemmene som
støtter den enkelte modellen. Den brede modellen er vurdert og anbefales av medlemmene
Haugli, Kjæmpenes, Myhre, og Nustad. Den smale modellen er vurdert og anbefales av
medlemmene Arbo, Fossland, Ruud, Styrvold og Sundsfjord. Wilhelmsen har valgt ikke å ta
stilling til den ene modellen fremfor den andre, men har fremlagt synspunkter fra
Studentparlamentets arbeidsutvalg som støtter endring av fakultetsstruktur.

3 Bakgrunn
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er et resultat av et tradisjonelt
breddeuniversitets fusjoner med til sammen fire høyskoler. Den første fusjonen var med
Høgskolen i Tromsø og ble gjennomført i 2009. I 2013 fusjonerte Universitetet i Tromsø med
Høgskolen i Finnmark og fikk dagens navn. Den siste fusjonsrunden skjedde ved årsskiftet 2016,
hvor høgskolene i Harstad og Narvik ble innlemmet i organisasjonen.
Føringene for fusjonen med de to siste høyskolene lå i Meld. St. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon
for kvalitet— Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren».1 I meldingen ble det pekt på
at samfunnet endrer seg raskt globalt, nasjonalt og lokalt, og at forskning og høyere utdanning

1

Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/
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av høy kvalitet er avgjørende for å sikre fremtidens arbeidsplasser og for å fremme omstilling og
verdiskaping i norsk økonomi.
Meldingen trakk frem en rekke utfordringer, særlig knyttet til små, sårbare forskningsmiljøer og
mange spredte, små utdanningstilbud med sviktende rekruttering. I tillegg pekte regjeringen på
at den samlede internasjonale deltagelsen var lavere enn ressursgrunnlaget skulle tilsi.
Regjeringens svar på disse utfordringene var å endre strukturen i universitets- og
høyskolesektoren og samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner. De overordnede
målene for disse sammenslåingene var å oppnå:







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

Organiseringen av den nye institusjonen ble behandlet i S 48/15 «Organisering, styring og
ledelse av det fusjonerte universitetet». I samme sak ba universitetsstyret om at det ble fremmet
sak om en mulig reorganisering av UiT Norges Arktiske universitet i løpet av våren 2016, blant
annet på grunn av at man ikke hadde klart å avklare alle sider ved den nye organisasjonen på en
tilfredsstillende måte.
Som en del av oppstarten i omorganiseringsarbeidet fikk NIFU i oppdrag å se på den faglige
organiseringen ved UiT, herunder blant annet relasjonene mellom og sammensetningen av våre
tre styringsnivå og hvordan de påvirker implementeringen av strategi og øvrig virksomhet. NIFU
løftet i sin rapport frem tre gjennomgående skillelinjer som preger dagens fakultetsstruktur:





Små - store fakultet: Dagens organisering på fakultetsnivå er preget av enheter med
store størrelsesforskjeller. Dette skaper bl.a. utfordringer ved at ressurser fordeles ulikt
mellom enhetene, og ved at enheter av ganske ulik størrelse og detaljfokus gis lik
representasjon i ledermøtet.
Sentrum - periferi: Dagens organisasjon er preget av en sentrum/periferi-dimensjon, der
Tromsø representerer både et geografisk, administrativt og faglig sentrum.
Høgskole - universitet: Den faglige og geografiske sammensetningen av fakultetene ved
det nye universitetet rommer også en skillelinje som går mellom de tradisjonelle
universitetsfagene og høyskolefagene. Mens høyskolemiljøene tradisjonelt har hatt en
utpreget anvendt orientering med sterke bånd til eksterne aktører i regionen, har
universitetet hatt en større andel grunnforskning og andre samarbeidspartnere og
inntjeningskilder enn høyskolemiljøene.

Videre anføres det at dagens organisasjon er strukturert etter både faglige, historiske og
geografiske prinsipper. Dette er et resultat av at fakultetsstrukturen ved «gamle» UiT i stor grad
er intakt, mens de innfusjonerte høgskolene er sikret innflytelse og posisjon i universitetet
gjennom at større miljøer er gitt fakultets– eller instituttstatus, dvs. at de er blitt lagt «utenpå»
den etablerte strukturen på nivå 2.2

Beskrivelsen gjelder primært de to siste fusjonsprosessene. Fusjonen mellom UiT og HiTø resulterte i en
helt ny fakultetsstruktur.
2
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Rapporten kom også med tre mulige alternative organisasjonsmodeller for UiT; med
utgangspunkt i overgripende vitenskapsområder, samling av tilgrensende profesjoner og
disipliner eller ut i fra strategiske satsningsområder ved universitetet.
Universitetsstyret har i etterkant behandlet en mulig reorganisering i flere omganger. I
styremøtet 27. oktober 2016 (S 56/16 «Prosess for vurdering av UiTs organisasjon») besluttet
styret at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og
resultatoppnåelse i kjerneoppgavene, og å komme frem til en organisasjonsform som gir best
mulig strategisk styringsevne og måloppnåelse. Denne prosessen er også ment å sluttføre
innplasseringen av noen fagmiljøer etter siste runde med fusjoner. Styret har bedt om at det
legges frem ny sak for vedtak i juni 2017.
UiTs samfunnsoppdrag og strategi «Drivkraft i Nord» er førende for denne gruppens arbeid.3 UiT
Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som skal bidra til en kunnskapsbasert
utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i
nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens
utfordringer. UiTs kjernevirksomhet er knyttet til forskning, utdanning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. I strategien «Drivkraft i Nord» trekkes det frem fem kunnskapsområder hvor
UiT har ambisjon om å være ledende. Strategien tar i tillegg for seg gjennomgående strategier
innenfor utdanning, forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og arbeidsmiljø og
organisasjon. Det siste punktet omtaler blant annet at «UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en
effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når sine mål».

3.1 Beskrivelse av dagens situasjon
Dagens situasjon bærer preg av at organisasjonen har vært gjennom tre fusjoner uten at det har
blitt lagt til grunn et sett av enhetlige prinsipper for den faglige organiseringen. Dagens modell
for ledelse og faglig organisering er nærmere beskrevet i NIFU-rapporten: «Gjennomgang av
organisasjonsstruktur for UiT Norges arktiske universitet»4.

3
4

Se: https://uit.no/om/art?dim=179033&p_document_id=355830
Rapport levert 03.10.16 på oppdrag for universitetsstyret
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Tabellen nedenfor viser antallet årsverk og antallet registrerte studenter ved de ulike enhetene
ved UiT.
Enhet

Årsverk

Registrerte
studenter

Studenter per
faglige årsverk

Avdeling vernepleie

27
939,73
77,42
60,16
403,58

428
3919
861
164
2704

17,12
6,16
15,85
3,48
9,84

552,21

3441

8,26

121,8

970

11,01

162,41

1392

11,9

4

421,51

1079

3,73

122

Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi
Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og
lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og
sosialfag
Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi
Fakultet for naturvitenskap og
teknologi

Doktorgradsavtaler

352
28
108
180

TMU
80,19
UB
106,47
*Alle tall er hentet fra DBH for 2016 med unntak av «Doktorgradsavtaler» som er tall for 2015.
Årsverk inkluderer alle stillingskoder ved enheten.
UiT har i dag 11 enheter organisert på nivå 2; 8 fakulteter, 1 midlertidig avdeling (avdeling for
vernepleie), Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. Se
organisasjonskart i vedlegg 1. For nærmere beskrivelse vises det til NIFU-rapporten.
Fakultetene har ikke lik intern organisering, og det finnes få interne beskrivelser av hva et
fakultet skal være eller hvilke funksjoner det skal ivareta, men gjennom styringsordningen og
økonomimodellen er det lagt en rekke føringer for virksomheten ved fakultetene. UiT driver
rammestyring og fakultetene tildeles egne budsjetter som de selv fordeler videre basert på
lokale strategier, årsplaner og budsjettfordelingsmodeller. Fakultetene har egne styrer med
ekstern styreleder og ledes til daglig av dekaner som har samlet ansvar for den faglige og
administrative virksomheten. Hovedoppgavene til fakultetsstyrene og dekanene er beskrevet i
egne instrukser.
UiTs eget kvalitetssystem sier at: «Fakultetene er faglig myndighet for det samlede emne- og
programtilbudet fakultetet tilbyr. Fakultetet er ansvarlig for at studieprogrammene fyller
NOKUTs krav til faglig kompetanse i den vitenskapelige staben som underviser på
programmet5.». Videre beskrives en rekke sentrale ansvarsområder for fakultetene, blant annet
å «foreta prioriteringer og ressursstyring på bakgrunn av styringssignaler og egne mål …».

5

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, kapittel 2 – aktører og ansvarsområder.
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3.1.1 Illustrasjon av dagens situasjon
For å illustrere bredden i de ulike organiseringene av fakultetene er det nedenfor satt opp en
kort oversikt over hvordan det helsevitenskapelige fakultet, det juridiske fakultet og det
kunstfaglige fakultet er organisert.
Det helsevitenskapelige fakultet
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) er UiTs største fakultet både i antall årsverk (940 i
2016) og antall studenter og har 8 institutter. Instituttene varierer i størrelse med tanke på flere
parametere som antall ansatte, antall studenter og antall studieprogram. Som eksempel kan
nevnes at Institutt for helse og omsorgsfag har 201 årsverk (største institutt ved UiT) mens
Institutt for klinisk odontologi har 36. Alle instituttene har ansatt instituttleder, men det varierer
om enhetene har styre eller ikke. Institutter som ikke har styre opererer gjerne med ett eller
flere rådgivende organ (som f.eks. IMB som har en ledergruppe, et vitenskapelig råd og et
undervisningsråd).

8
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Det juridiske fakultet
Det juridiske fakultet er UiTs nest minste målt i antall årsverk (77 i 2016) og studenter (861),
men størst på antall studenter per faglig årsverk (15,85). Fakultetet har i motsetning til de fleste
andre fakultetene ved UiT ikke inndeling i institutter, men har utvalg/programstyrer som ledes
av prodekanene, slik også øvrige fakulteter har, og et senter med senterleder og flere
forskergrupper.

9
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Det kunstfaglige fakultet
Det kunstfaglige fakultet er UiTs minste målt både i antall årsverk (60) og antall studenter (164).
Fakultetet er organisert ulikt andre fakulteter ved at de i en prøveperiode (01.08.16-31.07.18)
har oppløst instituttene og samtidig etablert faggrupper med faglige ledere som en
underliggende organisering. Den største faggruppen har også underliggende seksjoner.
Faggruppelederne er tillagt de faglige ledelsesoppgaver som inngår i en instituttlederstilling,
mens alle administrative oppgaver innen f.eks personal, økonomi, HMS etc. i denne modellen er
lagt til fakultetsdirektør og dekan.

3.2 Hva er utfordringsbildet i et lengre tidsperspektiv?
En eventuell endring av dagens faglige organisering må være et svar på de utfordringene vi
forventer i årene framover, og som til dels gjør seg gjeldende allerede i dag. Siden en
reorganisering vil innebære betydelig kostnader, er det viktig å vurdere hvorvidt verdien som
tilføres er større enn kostnaden. En reorganisering alene vil ikke kunne løse alle utfordringer,
men den kan være et sentralt grep for å skape en organisasjon som på en bedre måte enn i dag
blir i stand til å ivareta UiTs samfunnsoppdrag innenfor forskning, utdanning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. Organisasjonsstrukturen må gi nødvendig fleksibilitet til å håndtere endringer,
10
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og den må bidra til å styrke UiTs omdømme og innfri de forventningene som omgivelsene har til
våre aktiviteter og prestasjoner både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

3.2.1 Eksterne utfordringer
Skjerpet konkurranse
Det har i de siste tiårene blitt en økende konkurranse innenfor den høyere utdanningssektoren.
Finansieringssystemet er lagt om, antallet studietilbud har økt, stadig flere institusjoner har fått
universitetsstatus, og høyere utdanning og forskning er blitt en del av et internasjonalt marked.
Dette har ført til en skjerpet konkurranse om studenter, forskningsmidler og dyktige fagfolk. UiT
må være i stand til å møte denne utviklingen gjennom attraktive studietilbud med høy kvalitet
og relevans. UiT må også ha nyskapende forskningsmiljøer som lykkes å hevde seg på nasjonale
og internasjonale konkurransearenaer. Dessuten er det viktig med en solid forankring i
landsdelen, slik at universitetet har bred samfunnsmessig støtte.
Usikre bevilgninger
Høyere utdanning og forskning har hatt en betydelig vekst i de offentlige bevilgningene. Det er
ikke sikkert at denne veksten vil fortsette. Universitetene og høgskolene er i en situasjon der de
må foreta årlige kutt som en del av en effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform. Det
fremgår også klart av Meld. St. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i
universitets- og høyskolesektoren» at evnen til å hente inn eksterne forskningsinntekter
vurderes som en indikator på forskningskvalitet.6 Det er derfor nærliggende å forvente en
dreining i retning av mer konkurransebasert finansiering av universitets- og høgskolesektoren.
Med knappere midler må organisasjonsstrukturen legge til rette for optimal utnyttelse av
ressursene og gi et godt rammeverk for tilpasning og omstilling når dette er nødvendig. Med
større variasjon i inntektsgrunnlaget må UiT også sørge for å ha rom for kryssfinansiering av
prioriterte aktiviteter. Dette vil være viktig for å kunne opprettholde forskning og utdanning
innenfor vår profil som et breddeuniversitet.
Samhandling med eksterne aktører
Omgivelsenes forventninger til UiT er store og mer sammensatte som følge av fusjonene. UiT er
definert som Norges arktiske universitet, og vi har et samfunnsansvar som strekker seg langt ut
over regionen. UiT er derfor avhengig av en nær samhandling med en rekke forskjellige eksterne
aktører. Det vil si Kunnskapsdepartementet og andre departementer, politikere, offentlige
tjenester, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere både nasjonalt og
internasjonalt. I denne samhandlingen er det viktig at UiT oppfattes som tilgjengelig, engasjert
og i stand til å følge opp avtaler. Etter gruppens vurdering vil ulike modeller gi ulike muligheter
for samhandling med eksterne aktører.
Demografiske utfordringer
UiT har de siste årene fått stadig flere studiesøkere, og i perioden 2008 – 2015 ble antallet
studenter mer enn fordoblet. Deler av denne veksten skyldes fusjonene med HiTø i 2009 og HiF i
2013, men det var også en vesentlig reell studentvekst i perioden. I årene som kommer vil
studentrekrutteringen bli påvirket av den endrede demografiske utviklingen i landsdelen. Vi har
i de siste årene rekruttert studenter fra uvanlige store årskull, mens årskullene vil bli mindre
framover. Befolkningsframskrivinger fra SSB viser blant annet en reduksjon i antallet 20-24åringer på 10-13% i løpet av den neste 10-årsperioden. Mange av utdanningene ved UiT vil
kunne merke denne utviklingen i form av færre unge studiesøkere fra landsdelen. Dette vil blant

6

Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/
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annet medføre at arbeidet med å redusere frafallet i videregående skole blir enda viktigere, og
det vil øke behovet for å sikre gjennomstrømning og kandidatproduksjon internt ved UiT for å
kunne møte samfunnets behov for kompetanse.

3.2.2 Interne utfordringer
Skape faglig integrasjon og fellesskap
UiT er i dag et flercampusuniversitet, noe som gir oss både muligheter og utfordringer. Vi er til
stede i store deler av landsdelen, og vi har fått en langt større kontaktflate. Dette gir oss en
mulighet til å nå bredere ut med UiTs samlede utdanningstilbud og kompetanse. Samtidig er det
en utfordring å sørge for faglig, administrativ og kulturell integrasjon på tvers av geografisk
spredte studiesteder. Fra NIFU-rapporten er det verdt å merke seg at det vises til en asymmetri
mellom de som har arbeidssted i Tromsø og de som befinner seg på andre campus med tanke på
hvordan avstandene oppleves. Det pekes også på tendenser til at enkelte fagmiljøer ønsker å
konsentrere aktiviteten der mulighetene er størst, noe som gjerne vil si Tromsø. Arbeidsgruppen
mener det er viktig at organisasjonsstrukturen ikke bare bidrar til opprettholde aktiviteten ved
de ulike campusene, men at den legger til rette for faglig utvikling, tettere integrasjon og en
felles «vi»-følelse i hele organisasjonen. Organisasjonsstrukturen må bidra til å redusere
utfordringene knyttet til å være geografisk spredt.
Behov for å utvikle studietilbudet
Styret ved UiT har behandlet saker om studieprogramporteføljen flere ganger, sist i sak S 66/16
hvor det ble foreslått å legge ned flere program. Styret påpekte at «hvilke studier UiT skal tilby
er et av de viktigste strategiske valgene for UiT». To momenter ble trukket fram spesielt: UiTs
rolle som breddeuniversitet og forpliktelsen til å tilby kvalitetssikrede studietilbud med godt og
kreativt læringsmiljø. Målet må være å organisere den faglige virksomheten på en slik måte at
det legges til rette for et studietilbud som revideres og vurderes kontinuerlig, og som sørger for
at det i liten grad utvikles faglig overlappende studietilbud, slik at UiT kan tilby en bred,
kvalitetssikret og relevant studieportefølje innen en kostnadseffektiv ramme.
Organisasjonsstrukturen må samtidig legge til rette for å ta ut faglige synergier som følge av
fusjonene.
Et kvalitetsmessig minstemål er at det skal være levedyktige læringsmiljø og tilstrekkelig med
studenter til at man på alle studietilbud kan gjennomføre ordinære studentaktiviteter. Et annet
minstemål er at fagmiljøene tilfredsstiller NOKUTs kompetansekrav. Det første er en utfordring
for flere tradisjonelle disiplinfaglige studietilbud som gjerne drives av forskningstunge miljøer
fra det gamle UiT. Det andre er en utfordring for en rekke av de profesjonsrettede
studietilbudene fra de tidligere høgskolen, som samtidig rekrutterer godt med studenter og er
preget av en sterk undervisningskultur. Organisasjonsstrukturen ved UiT må utformes slik at vi
kan utnytte den unike bredden av disiplin- og profesjonsfaglige miljøer til å sikre studietilbud
med et godt studentgrunnlag som trekker veksler på de ulike formene for faglig kompetanse
som finnes i organisasjonen og som bidrar til relevant studietilbud i hele regionen.
Undervisningskultur og forskningskultur må gjensidig berike hverandre. Dette er også
behandlet i Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».7

Se:
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620
170016000dddpdfs.pdf
7
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Utvikle flere fremragende forskningsmiljø
UiTs strategi mot 2020, «Drivkraft i nord», er eksplisitt på at UiT skal ha ledende og dristige
forskningsmiljøer og har definert fem satsningsområder hvor UiT skal ha en førende rolle:
Energi, klima, samfunn og miljø; Teknologi; Helse, velferd og livskvalitet; Samfunnsutvikling og
demokratisering; og Bærekraftig bruk av ressurser. For å få til dette har UiT blant annet
ambisjon om å støtte opp om og styrke forskningsvirksomheten innenfor de utvalgte områdene
og i forskningsmiljøer som er internasjonalt ledende. Det er et klart mål å øke
eksternfinansieringen, utvikle robuste forskningsmiljø, integrere forskning i undervisningen og
prioritere samarbeidspartnere som bidrar til å heve forskningskvaliteten. Det vil fortsatt være
viktig å legge forholdene til rette for at alle fagmiljøer skal drive forskning, utvikling eller
kunstnerisk utviklingsarbeid ved alle våre største campus og studiesteder. UiT er ambisiøs på
egne vegne når det gjelder våre forskere og forskningsmiljøer, og det er derfor viktig å komme
frem til en organisasjonsstruktur som kan understøtte dette.
Ytterligere profesjonalisering og effektivisering av de administrative og tekniske støttefunksjonene
Det har foregått og foregår flere prosjekter med sikte på å utvikle, endre og profesjonalisere de
ulike støttefunksjonene ved UiT. Bildet i dag er preget av Forbedringsprosessen og ADM2020.
Behovet for økt innsats på dette området skyldes i stor grad regjeringens effektivisering- og
avbyråkratiseringsreform som innebærer årlige budsjettkutt. UiT har behov for å møte
fremtiden med effektive tekniske og administrative støttefunksjoner som er tilpasset
kjernevirksomheten, og tildelingsbrevet for 2017 er tydelig på UiTs forpliktelse på dette
området. Digitalisering er et annet relevant felt. Både oppfølging av UiTs egen
digitaliseringsstrategi og utviklingen nasjonalt og internasjonalt vil være en del av vårt
utfordringsbilde. Det er viktig at dette gjøres på en måte som involverer de ansatte og som
ivaretar deres rettigheter.
Styrke institusjonens strategiske handlingskapasitet og –evne
Det fremgår av mandatet for arbeidet at gruppen også skal «vurdere hvorledes UiT bør
organiseres for å oppnå best mulig strategiske styringsevne og måloppnåelse.» Gruppen vil peke
på at inkluderingen av de fire høgskolene i UiT som en selvakkrediterende institusjon har
bidratt til en økt strategisk handlingskapasitet og evne i disse fagmiljøene. Uavhengig av
organisasjonsstruktur vil UiT være en kompleks organisasjon på grunn av sin faglige bredde, sin
vidstrakte tilstedeværelse og sine mange ulike oppgaver og funksjoner regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Men det er viktig at organisasjonsstrukturen ikke bidrar til å skape unødvendig
kompleksitet, selv om utvalget erkjenner at ingen organisasjonsstruktur vil kunne fjerne
kompleksiteten.
I NIFU-rapporten fremgår det at UiT blant annet som følge av fusjonene har «utviklet en
kompleks ledelsesstruktur som inkluderer mange posisjoner og personer som skal ivareta både
faglige, administrative og stedlige hensyn». Videre trekker rapporten frem at universitetets
styringsevne og strategiske kapasitet ikke er god nok. Denne utfordringen er tett koblet til denne
gruppens oppdrag om å presentere fakultetsmodeller som bidrar til å forbedre effektivitet,
kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene. Etter gruppens vurdering vil det være
nødvendig med en klarere rolledeling mellom nivå 1 og 2, og en organisering og ansvarsdeling
som i større grad muliggjør strategisk ledelse i form av prioriteringer, allokering av ressurser og
iverksettelse av vedtak i organisasjonen.

3.3 Prinsipper for organisering av fakultet
Fakultetenes faglige organisering skal bidra til at UiT når sine ambisiøse, strategiske
målsetninger for kjernevirksomheten («Drivkraft i nord») og bidra til at UiT når målene i
13
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ADM2020. Gruppen har diskutert ulike prinsipper og hensyn som bør legges til grunn for den
faglige organiseringen. Gruppen er i stor grad enig om de ulike prinsippene som vil være viktige
for å definere funksjonene til et fakultet, men det er ikke enighet om hvordan prinsippene bør
vektlegges, og om en bred eller smal modell best vil kunne bidra til å realisere effektivitet,
kvalitet og resultatoppnåelse. De ulike vurderingene vil fremkomme i presentasjonen fra de to
delene av utvalget som anbefaler henholdsvis en smal og en bred modell.
Uansett valg av modell og vektlegging av ulike prinsipper for fakultetsorganisering, så vil ikke
disse alltid kunne oppfylles fra dag en, men må betraktes som en mer langsiktig målsetting.
Vektlegging av enkelte prinsipper vil dermed kunne medføre behov for ekstra tiltak for å kunne
ivareta de øvrige prinsippene. Dette vil være en del av de mulige omstillingskostnadene ved en
eventuell omorganiseringsprosess.
Vi har samlet de ulike prinsippene for fakultetsorganiseringen i tre ulike kategorier:
Organisering og størrelse, faglig integrasjon og campusovergripende fakultetsstruktur.

3.3.1 Organisering og størrelse
Fakultetene ved UiT er i dag av svært ulik størrelse. Selv om det er enighet i gruppen om at det
ikke er et mål at fakultetene skal være av mest mulig lik størrelse, er det ulike syn i
arbeidsgruppen på om det bør være et premiss at enhetene på nivå 2 i størst mulig grad skal ha
sammenliknbar størrelse. Det er også ulike syn på om alle fakulteter skal ha innslag av både
profesjonsutdanninger og disiplinutdanninger, og om alle fakulteter skal være flerfaglige. Videre
er det uenighet om det er et relevant premiss at fakultetene skal ha felles definerte fullmakter
som gir en tydelig delegasjon som ivaretar faglig og administrativt utviklingsarbeid. Gruppen er
derimot enig i at følgende prinsipper er relevante som grunnlag for organisering og størrelse av
fakulteter:
•

•
•
•
•
•
•

Et fakultet skal drive utdanning fra BA til Phd-nivå og skal ha fagmiljø som er i stand til å
levere utdanning av høy kvalitet. Et fakultet skal ha et Phd-program som oppfyller
NOKUT sine krav
Fakultetene skal være rammestyrte enheter med egne budsjetter og styringsdokument
(strategier/handlingsplaner og årsplaner)
Fakultetene skal ha egne styrer, ledet av en ekstern styreleder
Fakultetene skal fungere som strategiske enheter som er i stand til å iverksette
institusjonens overordnede mål og visjoner innenfor sine fagområder
Fakultetene skal ha ansvar for samhandling med privat og offentlig sektor
Fakultetene skal være flerfaglige og ha et variert finansieringsgrunnlag i form av
studiepoeng og eksterne og interne forsknings- og utviklingsmidler
Fakultetene skal ha faglig nærhet, i betydningen nærhet mellom fakultetsledelse og den
faglige virksomheten

3.3.2 Faglig integrasjon
Gruppen er enig i at følgende prinsipper er relevante:
•
•
•

Fakultetsstrukturen skal bidra til at det etableres relevante tverrfaglige samhandlingsarenaer
og koblinger
Fakultetene skal ha ansvaret for hele studieporteføljen innenfor sine fagområder
Fakultetsstrukturen skal bidra til å integrere tradisjonelle disiplinfag med profesjonsfag
14
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•

Alle fakultetene skal ha forskningsmiljø som har forutsetninger for å kunne delta på nasjonale
og internasjonale konkurransearenaer, og som kan fungere som faglige spydspisser og
kompetansesentra for andre forskningsmiljø ved fakultetet

3.3.3 Campusovergripende fakultetsstruktur
NIFU anbefaler at alle fakultet skal være campusovergripende, noe som vil si aktivitet på mer
enn ett campus. Det er uenighet i gruppen om dette er et relevant prinsipp ved valg av
fakultetsstruktur. Gruppen er enig i at følgende prinsipper er relevante:
•
•

Fakultetsstrukturen skal bidra til organisatorisk integrasjon mellom de største
campusene
Fakultetsstrukturen skal bidra til at det er stor undervisnings- og forskningsaktivitet på
alle campus

4 Fakultetenes rolle og funksjon ved UiT i fremtiden
Det finnes i dag ingen konkrete formelle krav til hvordan et universitet skal være organisert,
verken i universitets- og høyskoleloven eller i forskrifter til denne. I forskrift om kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fremgår det at «Institusjonens
organisering og infrastruktur, skal være tilpasset virksomheten». I tillegg har NOKUT utarbeidet
utfyllende kriterier til institusjonens organisering og infrastruktur i studietilsynsforskriften,
hvor kravet om at «organisering skal være tilpasset primærvirksomheten» gjentas.
Gruppen mener et fakultet i hovedsak skal forstås som en strategisk og administrativ
overbygning over beslektede fagmiljø som vanligvis er organisert i institutt, sentre eller schools.
Et fakultet skal utgjøre et faglig fellesskap som baserer seg på samhørighet mellom
vitenskapelige disipliner og profesjonsfaglige koblinger. Fakultetene skal utarbeide helhetlige
strategier for fagområdene som samsvarer med institusjonens overordnede strategi, oppdrag og
planer. Fakultetene må ha et eget strategisk handlingsrom for å kunne utøve sitt ansvar.
Fakultetet ledes av en dekan, ansatt på åremål, som deltar i UiTs ledergruppe og dermed er med
i utformingen av institusjonens strategi og planer. Fakultetene mottar bevilgninger fra
universitetsstyret og fordeler på grunnlag av et eget budsjett til underliggende enheter.
Gruppen har kommet frem til at man ikke vil foreslå at fakultetene organiseres etter de
tematiske satsningsområdene slik det er foreslått i NIFU-rapporten. Dette er satsinger som vil
kunne endres over tid, og som dermed vil kreve en jevnlig reorganisering av universitetet. Selv
om slike reorganiseringer kan sørge for økt strategisk tyngde til tematiske satsinger, så mener
utvalget at omstillingskostnadene ved slike hyppige reorganiseringer blir for store i forhold til
de merverdier de vil kunne gi.
Gruppen mener at fakultetenes størrelse per se ikke er utslagsgivende, men at en del kriterier
bør imøtekommes før betegnelsen fakultet benyttes. Blant annet bør fakultetet være bærekraftig
med hensyn til rekruttering av studenter og ansatte, ressurstilgang, relevans og etterspørsel av
kompetanse. Et fakultet må være i stand til å løse faglige og administrative kjerneoppgaver. Et
mulig perspektiv kan også være at fakultetenes størrelse må være rimelig harmonisert, slik at en
effektiv standardisert arbeidsdeling faglig, strategisk og administrativt mellom nivå 2 og 1 er
mulig. Dagens løsning med store forskjeller i størrelse mellom fakultet skaper ikke like
forutsetninger for standardisert arbeidsdeling mellom nivå 1 og 2. Men det er også mulig at
digitalisering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser vil føre til endret arbeidsdeling mellom
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nivåene og med det gjøre at størrelsen på fakultetene blir mindre viktig. Digitalisering vil i alle
tilfeller ikke kunne erstatte behovet for ulik oppfølging og kvalitative arbeidsoppgaver innenfor
utdanning og forskning i særlig grad.

5 Modeller for faglig organisering av nivå 2
Gruppen vil trekke frem at det vil være avgjørende at man legger inn ressurser for at fremtidig
fakultetsstruktur oppfyller de prinsippene man velger å vektlegge ved valg av
organisasjonsmodell. Uavhengig av hvordan man velger å vektlegge de ulike prinsippene, så er
arbeidsgruppen enig om en del mulige konsekvenser av valg av en bred eller en smal modell.
Arbeidsgruppen er derimot delt i synet på hvilken av disse to hovedmodellene som best vil svare
på det utfordringsbildet som er skissert tidligere i rapporten.

5.1 Bred modell
Med en bred modell legger utvalget til grunn en modell med et antall fakulteter som er omtrent
på dagens nivå, dvs. 6-8 fakulteter.

Mulige konsekvenser ved valg av en slik modell











Bevarer i stor grad eksisterende faglig identitet
Kortere avstander til nivå 1 for flere deler av organisasjonen
Mindre omstillingskostnader
Større distribusjon av makt
Mindre strategisk, faglig og administrativt kontrollspenn for dekan, spesielt for de
mindre fakultetene
Lettere å tilfredsstille politiske krav og inngåtte avtaler ved fusjon
Synliggjør flere enheter og merkevarer, og viser bredden ved UiT
Fakultetene kan i større grad reflektere og ivareta de faglige ulikheter som finnes
mellom ulike fagområder og ulike disipliner
Fakultet med ledelse utenfor Tromsø kan få stort driv for utvikling av egen campus
Ansattes medvirkning kan ivaretas i flere fora
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Gir uensartede fakulteter med færre felles utfordringer
Mindre organisatorisk samling av profesjons- og disiplinfaglige miljø
Mindre organisatorisk samling av beslektede fagområder
Et tematisk smalere fakultet skaper barrierer for ivaretakelse av tverrfaglighet/samspill
i utdanning
Vanskeligere å få til enhetlig ledelse av institusjonen og en god samhandling mellom nivå
1 og 2
Dekan ivaretar et smalere strategisk/politisk samspill med relevante eksterne
aktører/tjenester/sektorer
For små fakultet kan få problemer med å ivareta nødvendige administrative tjenester for
større sentra/satsinger
Større sårbarhet i forhold til endrede økonomiske rammebetingelser i sektoren.
Mer utfordrende å etablere nye spennende enheter på tvers i en bred struktur
Enkelte fakultet kan bli for små til å kunne ivareta alle funksjoner et fakultet kan
forventes å skulle løse
Tverrfaglige studieprogram kan bli vanskeligere å organisere
Større fare for konkurrerende tilbud i organisasjonen

5.2 Smal modell
Med en smal modell legger utvalget til grunn en struktur med en betydelig reduksjon av dagens
antall fakulteter.

Mulige konsekvenser ved valg av en slik modell



Større organisatorisk samling av beslektede fagområder
Større organisatorisk samling av profesjons- og disiplinfaglige miljø
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Fakultetene blir mer ensartede og får flere felles utfordringer
Styrket mulighet for videreutvikling av nødvendig tverrfaglighet/samspill
Faglige og administrative robuste enheter for større sentra/satsinger
Mindre sårbarhet i forhold til endrede økonomiske rammebetingelser i sektoren
Fakultetene kan drive fagstrategisk utvikling innenfor rammen av eget budsjett for å
møte nye utdanningsbehov og nye forskningsmuligheter
De fleste fakultet vil kunne ha aktivitet på de fleste eller alle campus, og på den måten
bidra til utvikling av studietilbud og fagportefølje i hele landsdelen
Bidrar til å redusere muligheten for utvikling av faglig overlappende tilbud, både mht.
studietilbud og forskningsprofil
Kan innenfor rammene for eget fakultet bidra til fagprofilering av ulike campus
Bedre muligheter for faglig samarbeid, campusovergripende ansvar og kryssfinansiering
Enklere å få til en god samhandling mellom nivå 1 og 2 og enhetlig ledelse av
institusjonen
Større faglig bredde og stort styringsspenn internt på fakultetene
Større avstander mellom nivåene i organisasjonen på noen fakultet
Økt maktkonsentrasjon
Større omstillingskostnader
Noen av dagens merkevarer kan svekkes – men kan også sikres gjennom
«schoolsordninger».
Noen tverrfaglige miljøer kan måtte brytes opp
Vil kunne tvinge frem nye nivå under nivå 3
Politisk mer krevende å gjennomføre
Det faglige eierskapet hos de ansatte på fakultetet kan svekkes i enkelte miljø i en
omstillingsperiode
Mer krevende interne fakultetsprosesser
Svakere kobling mellom fakultetsledelse og faglig aktivitet på fakultetet
Mulig økt sentralisering av administrative tjenester og ledelse til campus Tromsø

5.2.1 Vurdering av bred modell:
Haugli, Kjæmpenes, Myhre, og Nustad mener at de viktigste prinsippene for faglig organisering
av UiT Norges arktiske universitet bør være at organisasjonsstrukturen:










Bidrar til at UiT Norges arktiske universitet oppfyller sitt samfunnsoppdrag
Synliggjør mangfoldet innenfor et breddeuniversitet
Bidrar til at UiT svarer på de utfordringer en står overfor ved å skape en struktur av små
og store enheter som er fleksible og i stand til å tilrettelegge for flerfaglig og tverrfaglig
samarbeid over fakultetsgrenser
Bidrar til utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet på alle campus
Bidrar til faglig integrasjon og fellesskap ved et flercampusuniversitet
Bidrar til større distribusjon av makt, noe som også bedre ivaretar de ansattes
medbestemmelse
Gir mindre omstillingskostnader
Bidrar til å motvirke sentralisering og konsentrasjon av forskning og utviklingsarbeid til
campus Tromsø
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Denne delen av gruppen mener at en bred modell, som eksisterer i dag, med noen justeringer
bør få tid og mulighet til å utvikle seg videre. Fusjonene har ført til faglig integrasjon og
utvikling og har gitt et utvidet utdanningstilbud og forskningsaktivitet i landsdelen. Dette
arbeidet må videreføres. Samspillet med regionale aktører og nærhetsprinsippet er viktig å ta
hensyn til. Sentralisering av organisasjonen i store enheter vil gi et uheldig signal i forhold til de
avtaler som ble inngått.
Det som er viktig for å oppnå god samhandling på tvers i organisasjonen er 1) godt definerte
enheter med god identitet og avklaring på hva som er deres oppgaver, og 2) gode mekanismer
for samhandling mellom enhetene. Det kan argumenteres for at utfordringen i dag ikke ligger i
organiseringen av UiT, men i mangelen på verktøy og mekanismer som gjør samhandling og
utveksling av ressurser på tvers av organisasjonen mulig.
Denne delen av gruppen vil tilrå at styret arbeider videre med utgangspunkt i alternativ a).
Gruppen har ikke hatt tid eller nødvendig faglig bredde til en grundig vurdering av alternativ b),
men alternativet illustrerer hvordan en kan justere fagområder innenfor en bred modell som
sikrer at en tilrettelegger for tverrfakultært samarbeid. De andre universitetene som det er
aktuelt å sammenligne seg med, har valgt en bred modell med mange fakulteter.
Bred modell A (8 fakultet)

Bred modell B (7 fakultet)

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet –
inkludert HHT (NFH organiseres som school
med tilknytning til fakultet for
samfunnsvitenskap og naturvitenskap)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap
og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag,
inkludert vernepleie, RKBU.
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Juridisk fakultet
Det kunstfaglige fakultet

Det humanistiske fakultet – språkfagene,
arkeologi, historie og religionsvitenskap,
lærerutdanningene og kunstfagene, kulturfag
og pedagogikk
Det naturvitenskapelige fakultet – inkludert
biologimiljøer ved dagens BFE
Det ingeniørvitenskaplige fakultet - inkludert
IIS og IIS-IVT (campus Narvik)
Det juridiske fakultet
Fakultet for idrett, arktisk reiseliv og sosialfag
- inkludert vernepleie og RKBU (campus
Alta).

5.2.2 Vurdering av smal modell
Arbo, Fossland, Ruud, Styrvold og Sundsfjord mener at de viktigste prinsippene for faglig
organisering av UiT Norges arktiske universitet bør være at organisasjonsstrukturen:
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Bidrar til integrasjon av disiplin og profesjonsfag
Bidrar til å utvikle interessante tverrfaglige koblinger og nye faglige synergier
Reduserer mulighetene for utvikling av konkurrerende eller parallelle studieprogram
Bidrar til integrasjon på tvers av universitetets hovedcampus med sikte på størst mulig
regional aktivitet og tilstedeværelse i hele universitetets faglige bredde
Sikrer at alle fakultet har felles delegerte fullmakter fra nivå 1 for å ivareta en effektiv og
profesjonell administrativ virksomhet

Disse prinsippene kan etter denne gruppens oppfatning best realiseres ved etablering av en
smal fakultetsstruktur som bygger ned skillene mellom de gamle institusjonene og samler flere
fagmiljø som i den nåværende organisasjonsmodellen er spredt på ulike enheter. Gruppen
mener videre at en smal struktur også best vil ivareta de andre sentrale prinsippene for
fakultetsorganisering som diskutert over, og dermed vil gjøre institusjonen godt rustet til å møte
utfordringene institusjonen står overfor.
Alle fakultetene vil i en smal fakultetsmodell ha aktivitet på flere campus. Dette vil best kunne
fungere i kombinasjon med en såkalt viserektormodell (jf. rapporten fra campusgruppen) der
aktivitetene på hovedcampusene i Alta, Harstad og Narvik alle koordineres av en lokal
viserektor som også gis et ansvar for samhandling mot den utvidede regionen (Finnmark og
Nord-Troms, Sør-Troms og Nordland).
Samlet sett vil en slik organisasjonsstruktur skape bedre helhet i organisasjonen og langt bedre
styringsevne enn dagens modell. Gruppen har hatt fokus på UiT sin organisasjonsstruktur og
ikke vektlagt eksterne politiske føringer eller ønsker i valget av modell.
En smal modell vil innebære et relativt lite antall fakulteter (3 – 5) med ulike fagkombinasjoner.
Gruppen har ikke hatt tid eller den nødvendige faglige bredde til å gjøre en grundig vurdering av
de faglige synergiene ulike fakultetsmodeller kan gi rom for, men den har satt opp to alternative
forslag som illustrerer hvordan sterkere integrasjon av disiplin- og profesjonsfag, økt
tverrfaglighet og samling av flere beslektede fagmiljøer kan realiseres. Oppsettet er ikke et
forslag til navn på fakultetene, men lister opp de sentrale fagområdene som er tenkt inn i hver
enhet. En modell med tre fakultet som foreslått nedenfor vil ivareta at alle fakulteter har
aktivitet på alle campuser.
Smal modell A (3 fakulteter)

Smal modell B (4 fakulteter)

1. Helsefag*, sosialfag inkludert
vernepleie
2. Humaniora, samfunnsvitenskap,
idrett, reiseliv, lærerutdanning og
kunstfag

1.Helsefag*

3. Biologi, fiskerifag, økonomi, juss,
naturvitenskap og ingeniørvitenskap

3.Samfunnsvitenskap, økonomi, reiseliv, juss
og sosialfag inkludert vernepleie

2.Humaniora, kunstfag, lærerutdanning og
idrett

4. Biologi og fiskerifag, naturvitenskap og
ingeniørvitenskap
* Fagene ved dagens helsevitenskapelige fakultet
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6 Fakultetenes rolle på våre campus
UiT har gjennom to fusjoner (HiF 2013 og HiN 2016) etablert fakultet i henholdsvis Alta og
Narvik med stedlig dekan og fakultetsstyrer. Uavhengig av faglig organisering må det vurderes
hvordan den stedlige dimensjonen ivaretas ved en eventuell endret faglig organisering. Det må
sikres at alle campus utvikles i tråd med intensjonene i kongelige resolusjoner,
fusjonsplattformer og måldokument for fusjonene, samt at intensjonene i Stortingsmelding nr.
18 (2014 – 2015): Konsentrasjon for kvalitet ivaretas. En eventuell ny modell for faglig
organisering må også ivareta videre campusutvikling og innflytelse fra campusene inn i UiTs
ledelse som et eventuelt alternativ til innflytelse gjennom fakulteter og en avdeling. Blant annet
må det avklares hvilken rolle eventuelle viserektorer skal ha i forhold til campus utenfor
Tromsø.
I denne sammenheng er det særdeles viktig at det blir sørget for at det bedrives forskning av høy
kvalitet på alle campus. Campusene som inkluderer de tidligere høgskolene må ikke organiseres
på en slik måte at de reduseres til studiesteder. Selv om man kan frykte at en smal modell i
større grad vil kunne føre til at dagens campus reduseres over tid, så vil dette også kunne skje i
en bred modell. Utviklingen av campus og opprettholdelsen av en høy forskningsaktivitet ved
alle dagens campus ivaretas etter utvalgets oppfatning gjennom en klar strategisk prioritering
av dette målet på alle nivå i organisasjonen.
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7 Vedlegg 1 – Organisasjonskart UiT
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1 Sammendrag
Arbeidsgruppa angir følgende anbefalinger for hvilke prinsipper framtidig campusorganisering
bør bygge på:
Arbeidsgruppa (AG) ser det som viktig at campus, uavhengig av størrelse og faglig aktivitet,
videreutvikler sine naturlige fortrinn og finner sin plass i universitetssamfunnet som fremmer
ambisjoner og miljø som gir faglige synergier og kraft til både campus og UiT som helhet.
Uavhengig av valgt løsning for faglig organisering og dennes geografiske distribusjon foreslår AG
at campus må ha en stedlig fagligpolitisk ledelse som ivaretar et koordinerende ansvar ved
campus. AG har diskutert på hvilket nivå en slik stedlig ledelse bør plasseres, og finner det naturlig
at denne stedlige campus-ledelse, med et koordinerende ansvar for den faglige aktiviteten på
campus likestilles med dekan-nivået, dvs faglig ledelse på nivå 2.
I tillegg til en modell med et faglig og koordinerende ansvar for campusutvikling, gjennom en
dekan- eller en viserektormodell, foreslår AG at campus rigges med en administrativ stedlig
campusleder som skal ivareta fellesadministrative oppgaver. Hvilke administrative funksjoner
som skal ivaretas i en linjeorganisering, og hvilke som skal utføres som fellesfunksjoner må
vurderes nærmere i det pågående ADM 2020 programmet. Uavhengig av faglig og administrativ
organisering av universitetet vil det være behov for en koordinerende rolle som ivaretar
samhandlingen mellom nivåene på campus og som ivaretar behovet for stedlig ledelse.
AG mener at en kan velge løsninger der en legger beslutningsmyndighet til stedlig leder på tvers
av linjeorganisering. Hva som eventuelt kan delegeres av beslutningsmyndighet uten å komme i
konflikt med faglig og administrativ organisering må vurderes nærmere i detalj.
AG foreslår en modell der samordning av campusaktiviteter ivaretas gjennom et campusråd.
Rådet ledes av en viserektor/dekan som kan forvalte og følge opp ansvaret som i dag er lagt til et
campusråd. Innføres det en dekanmodell kan det vurderes om vedkommende dekan skal lede
campusrådet. Dagens ordning hvor rektoratet leder rådet kan imidlertid også i denne modellen
sikre en samordning med hele UiTs virksomhet.
AG anbefaler å videreføre de allerede etablerte campusmøter som møtearena for stedlig aktivitet
og koordinering som et supplement til campusrådet. Arbeidsgruppa foreslår at det i tillegg til slike
campusmøter, etableres møteforum mellom stedligere ledere og koordinatorer på en hyppigere
basis.
Arbeidsgruppa foreslår at campus gis en rolle som «førstelinjetjeneste» og «dør-åpner» for nære
omgivelser og regionale samarbeidspartnere. AG mener en campusledelse slik den skisseres
gjennom en dekan- eller en viserektormodell vil fylle en slik rolle, og gir en felles regional inngang
til UiT.
3
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2 Bakgrunn og organisering av arbeidet
Universitetet i Tromsø har siden 2009 fusjonert med fire statlige høgskoler; Høgskolen i Tromsø
(2009), Høgskolen i Finnmark (2013), Høgskolen i Narvik (2016) og Høgskolen i Harstad (2016).
I 2013 fikk universitetet navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet gjennom en
kongelig resolusjon. Navnet forkortes til UiT (som benyttes i rapporten). Strukturmeldingen1 har
vært en sentral pådriver for sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner.
I behandlingen av S 48/15 «Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet»,
27.oktober 2015 ba universitetsstyret om at det ble lagt frem en sak om reorganisering av UiT
Norges arktiske universitet i løpet av våren 2016. I styremøte av 27. oktober 2016 fremmet
Universitetsdirektøren sak S 56/16 «Prosess for vurdering av UiTs organisasjon» hvorav styret
besluttet at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og
resultatoppnåelse i kjerneoppgavene. Ny sak blir lagt frem for styret i juni 2017.

2.1 Mandat og mål
Med bakgrunn i universitetsstyrets vedtak i møte 27.10.2016, sak S 56/16 «Prosess for
vurdering av UiTs organisasjon» har Universitetsdirektøren oppnevnt to arbeidsgrupper som
ser nærmere på henholdsvis campusene utenfor Tromsø sin posisjon i UiT og faglig organisering
på nivå 2.
Arbeidsgruppa (AG) for campusorganisering er bedt om å se på campusenes posisjon og funksjon
slik de er i dag og komme med innspill til hva et campus bør/kan være i fremtida. Styret og
universitetsdirektøren har slått fast at en eventuell ny modell for organisering må ivareta videre
campusutvikling og innflytelse fra campus inn i UiTs ledelse. En slik innflytelse kan også sees som
et eventuelt alternativ til innflytelse gjennom dagens faglige organisering. Gruppen er bedt om å
særlig se på dette i forbindelse med campusene i Harstad, Narvik og Alta.
Styret har gitt et oppdraget til gruppa å:
o

beskrive campus sin rolle, myndighet, innflytelse og tilhørighet i faglige og
administrative linjer ved UiT og beskrive hvilke prinsipper organiseringen av campus
bør bygge på.

o

beskrive behov for stedlig ledelse som går på tvers av faglige og administrative enheter
og foreslå alternative modeller.

1

Konsentrasjon for kvalitet (Meld.st. 18 (2014-2015)
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o

foreslå endringer av campus’ rolle og funksjon i egen region, blant annet i forhold til
næringsliv, offentlige aktører og andre.

Videre viser styret til at AGs forslag skal bidra til å forbedre effektivitet, kvalitet og
resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT, samt sikre UIT en god strategisk styringsevne og
måloppnåelse.
Det forutsettes at arbeidet koordineres med arbeidet i arbeidsgruppen for faglig organisering.

2.2 Arbeidsgruppas avgrensning og definisjon av mandatet
Arbeidsgruppa har lagt føringene i mandatet til grunn og lener seg til intensjonene i kongelige
resolusjoner, fusjonsplattformer og måldokument for fusjonene, samt intensjonene i
Stortingsmelding nr. 18 (2014 – 2015): Konsentrasjon for kvalitet. AG inkluderer relevante NIFUrapporter i bakgrunnsmaterialet, og ser særlig hen til NTNU og andre sammenlignbare flercampus
universiteter i Sverige og Danmark hva gjelder campus sin rolle og funksjon.
AG gir i rapportens første del en beskrivelse av campusorganisering, posisjon og funksjon slik den
er i dag. Når campusbegrepet brukes, er det gjennomgående campus Alta, Narvik og Harstad som
omtales. Campus Tromsø omtales ikke i mandatet, men AG ser det som naturlig at en i den videre
oppfølgingen av arbeidet også har et blikk på campusutvikling i Tromsø. Imidlertid er det viktig å
framheve at et utgangspunkt for arbeidet er at størstedelen og kanskje også hele ledelsen ved UIT
på nivå 1 og 2 kan bli lokalisert til Tromsø. I rapportens andre del drøfter gruppa to
hovedmodeller for stedlig ledelse ved de campuser som er nevnt i mandatet og rapporten gir noen
prinsipper som campusorganiseringen bør bygge på.
Når gruppa definerer campus-begrepet, støtter vi oss til NIFU som definerer «campus» som en
betegnelse på et bestemt geografisk sted (Arbeidsnotat 10/2015, NIFU)

2

. Inkludert i

campusbegrepet er også en oppfatning av en tilhørighet og en gjensidig avhengighet av at alle
miljøene på et campus har god utvikling for å fremme de regionale målsetninger UiT har. I dag er
utviklingen på et campus påvirket av blant annet at de har forskjellige historier. Herunder i)
modell for faglig spesialisering, ved at enkelte fagmiljø er konsentrert på ett campus (Narvik) og
ii) modell for faglig heterogenitet, ved overlappende fagmiljø og aktivitet på flere campus (Alta,
hvor to profesjonshøgskoler og en distriktshøgskole ble slått sammen i 1994). Gruppa har drøftet
begrepene campus og studiested men går ikke nærmere inn på hva som skiller disse fra
hverandre. I den senere tid har UiT omtalt campus og studiesteder som UiT i Narvik, UiT i Alta
osv. Denne omtalen synes å være en egnet betegnelse. Campus ved de tidligere høgskolene vil
fremdeles stå i en særstilling i sine respektive regioner. UiTs ansvar er å videreutvikle og
oppgradere den lange tradisjonen som de har hatt som tilbyder av forskning og utdanning.

2

Organisering av flercampus-universitet, Arbeidsnotat 10/2015;10)

5

Side101

Arbeidsgruppa skiller mellom ledelse på nivå 1 (rektoratet og universitetsdirektøren) nivå 2
(dekaner) og nivå 3 (instituttledere), og når vi diskuterer stedlig ledelse på campus er det med
henvisning til denne nivåinndelingen. Når ordet toppledelse brukes, er det valgt rektorat og
universitetsdirektør som menes.
Til punktet om innflytelse fra campus og tilhørighet til campus er det samhandling mellom de
horisontale linjene som gruppa har konsentrert seg om.
Rapporten drøfter kort flercampus-dimensjonen ved dagens universiteter.
Gruppa har hatt gjensidige orienteringer med arbeidsgruppa for faglig orientering.

2.3 Arbeidsgruppas arbeid og sammensetning
Arbeidsgruppa (AG) er oppnevnt med følgende sammensetning:


Sveinung Eikeland (leder)



Jørn Wroldsen (NTNU)



Karl Erik Arnesen



Nina Emaus



Tore Nesheim



Ragnhild Johanne Rensaa



Målfrid Baik, NHO



Terje Aspen



Arne Gjengedal, arbeidstakerorganisasjonene (Akademikerne)



Hilde-Gunn Londal, arbeidstakerorganisasjonene (NTL)



Sara Kristine Nilsen, studentrepresentant UiT

Ann Karin Tobiassen og Bjarte Toftaker har vært sekretærer for arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppens forslag til campusorganisering er omtalt i rapportens andre del (Forslag til
campusorganisering). Rapport for gruppens arbeid overleveres universitetsdirektøren innen 15.
februar 2017.
Gruppa har avholdt tre møter i tidsrommet desember 2016 – februar 2017 og utviklet rapporten
fortløpende. I det første møtet ble mandatet gjennomgått og det ble skissert opplegg for neste
møte. Til det andre møtet, 11. – 12. januar 2017 ble medlemmene i arbeidsgruppa utfordret på å
si noe om ulike dimensjoner ved campus og mandatets tema ut fra sitt ståsted. Hvordan kan
ledelse ved et campus ivaretas, hva slags ledelse trenger et campus, hva er regionens behov på et
campus etc? I det tredje møtet, 6. – 7. februar 2017, gjennomgikk gruppa utkast til rapport og
diskuterte grunnlaget for sammendrag og anbefalinger.
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Studentrepresentanten har meldt forfall til alle møtene. Nina Emaus og Målfrid Baik deltok ikke
på gruppens siste møte, men har gitt kommentarer til sluttrapporten.

3 Dagens organisering av campus
UiT Norges arktiske universitet har etter tre fusjonsprosesser flere campuser over et stort
geografisk område og med faglig aktivitet i de tre nordligste fylkene. Universitetet har aktiviteter
i hele landsdelen. Den faglige aktivitet er likevel konsentrert om fire hoved-campus, hhv Tromsø,
Alta, Narvik og Harstad, i tillegg til campus i Hammerfest og Kirkenes. Øvrig aktivitet er spredt på
studiesteder i regionen; fra Mo i Rana i sør til Longyearbyen i nord.

3.1 Campus rolle og funksjon ved UiT
Flercampus-organiseringen i dag, og framover, er og vil være basert på faglige inndelinger av
virksomheten, og har som mål å bidra til å styrke en kunnskapsbasert faglig utvikling i hele
landsdelen inkludert nærregionene til de tidligere høgskolene. UiT kjennetegnes i dag av en brei
tilstedeværelse og samhandling med regionalt næringsliv og offentlig forvaltning.

3.1.1 Campus Alta
Fakultet for idrett, reiselivs og sosialfagene ledes fra campus Alta. Campus inkluderer aktivitet fra
tre øvrige fakultet. Pr 1.11.16 har campus Alta 208 ansatte og 1474 studenter.
Fakultet

Faglig aktivitet

Ansatte

IRS-FAK

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

94

Idrettshøgskolen
Institutt for nordlige studier
HSL-FAK

Institutt for pedagogikk og lærerutdanning

52

BFE-FAK

Institutt for arktisk og marin biologi

26

Handelshøgskolen
IVT-FAK

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

UB/UDIR/UADM/UNIV.LED

7
29
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3.1.2 Campus Narvik
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) ledes fra campus Narvik. Campus har
aktiviteter fra to øvrige fakultet. Pr 1.11.16 har campus Narvik 210 ansatte og 1552 studenter.
Fakultet

Faglig aktivitet

Ansatte

IVT-FAK

Institutt for industriell teknologi

147

Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Institutt for datateknologi og
beregningsorienterte ingeniørfag
Institutt for elektroteknologi
HELSEFAK

Institutt for helse- og omsorgsfag

25

BFE-FAK

Handelshøgskolen

8

UB/UDIR/UADM/UNIV.LED

30

3.1.3 Campus Harstad
Avdeling for vernepleie ledes fra campus Harstad. Campus har aktivitet fra tre øvrige fakultet. Pr
1.11.16 har campus Harstad 135 ansatte og 1482 studenter.
Fakultet

Faglig aktivitet

Vernepleie

Ansatte
30

IRS-FAK

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

22

HELSEFAK

Institutt for helse og omsorgsfag

31

BFE-FAK

Handelshøgskolen

36

UB/UDIR/UADM/UNIV.LED

16
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3.1.4 Campus Hammerfest og Kirkenes
Ved campus Hammerfest og Kirkenes er det færre ansatte og studenter enn det er ved UiTs
hovedcampus. Pr 1.11.16 har campus Hammerfest og Kirkenes henholdsvis 30 og 3 ansatte og ca
227 studenter. Hammerfest er gitt campusstatus i kongelig resolusjon (15.03.2013), og inkluderer
i dag sykepleierutdanning (ca 30 ansatte) og femte-sjette året av legeutdanningen (ca 15 ansatte).
I Kirkenes er Helse -, HSL og IRS fakultetene representert med egne ansatte. De fleste på
Barentsinstituttet ved HSL fakultetet, som ledes fra Kirkenes.

3.2 Stedlig ledelse ved campus
Stedlig ledelse ved campus Alta og Narvik består av dekan, fakultetsdirektør, instituttledere og
ass. instituttledere. Assisterende instituttledere er lokale ledere der institutt har aktivitet ved flere
campus og der instituttleder har sete ved et annet campus. Ved campus Harstad er stedlig ledelse
representert med campusdirektør, avdelingsleder og ass. instituttledere. Stedlig ledelse på
campus Hammerfest er assisterende instituttleder ved Institutt for helse og omsorgsfag. I
Kirkenes har Barentsinstituttet sitt hovedsete som ledes av stedlig instituttleder. På campus
Hammerfest og campus Kirkenes er det etablert stillinger som samfunnskontakter som har et
ansvar for kontakt med næringsliv og offentlig sektor. Det samme gjelder for Mo i Rana
(samfunnskontakter).
I en vurdering av flercampus-organiseringen ved universitetet er det viktig å skille mellom den
totale geografiske distribusjon av dets ledere og de ledere som har en spesifikk campusfunksjon
som en sentral oppgave. Lederne på alle tre nivåer ved Høgskolen i Sør-Øst Norge er (tilfeldig)
geografisk spredt mellom åtte studiesteder, men ingen av dem har i dag roller knyttet til utvikling
av spesifikke campus. Det planlegges imidlertid å gi en leder ved hvert av de åtte studiestedene
roller når det gjelder samhandling med regionene rundt studiestedene. Lederne på nivå 1 og 2
ved NTNU er alle lokalisert til Trondheim, med unntak av ledere (viserektorer) med spesifikke
campusoppgaver i Ålesund og Gjøvik. Når det gjelder betydningen av geografisk avstand, er
utfordringene ved NTNU mye de samme som ved UiT. Avstandene ved mellom studiestedene ved
Høgskolen i Sør-Øst Norge er korte. All ledelse har viktige implikasjoner for innholdet på et
campus. AG har imidlertid konsentrert sine drøftinger om ledelse på spesifikke
campusfunksjoner.

3.2.1 Viserektor
Viserektorene har sitt hovedsete ved henholdsvis campus Alta, Narvik og Harstad og er tildelt et
institusjonelt ansvar for UiT som helhet. De inngår i UiTs toppledergruppe på nivå 1 og har i dag
(siden 1.1. 2016) et særskilt ansvar for henholdsvis utvikling av organisasjonen, regional utvikling
innen offentlig sektor og velferd, og regional utvikling innen næringsliv og innovasjon.
Viserektorene har funksjonsperiode til 31.7.2017, tilsvarende nåværende rektorteam. En viktig
9
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funksjon for viserektor-rollen har vært å formidle erfaringer fra de respektive stedene og
regionene rundt på møtene i rektoratet. Viserektorene er ikke gitt et spesielt ansvar for «sitt
campus», men leder campusrådene (se under).

3.2.2 Campusråd
UiT har campusråd ved henholdsvis campus Alta, Narvik og Harstad. Rådet ledes av viserektor
med stedlig direktør som sekretær. Dekaner fra fakultet som har faglig aktivitet på campus deltar
på møtene. Rådet er et koordinerende og rådgivende organ som er gitt følgende hovedoppgaver
av styret ved UiT: i) campusutvikling, ii) koordinering av faglig virksomhet mellom enheter og iii)
bidra til å ivareta arbeidsmiljøet på campus. Campusrådet møtes en gang pr semester og
behandler saker av faglig, administrativ og strategisk karakter. Rådet er ment å ivareta og
samkjøre aktiviteten på campus, innad og på tvers av institutt og fakultet, men er ikke tildelt
budsjett og har ingen beslutningsmyndighet på tvers av linjeorganiseringen av UiT. Campusrådet
kan utvides ved behov, og samtlige har i dag to eksterne representanter (regionalt arbeidsliv og
vertskommune). Studenter og tillitsvalgte skal delta i rådet.

3.2.3 Campusmøter
I tillegg til campusråd har UiT opprettet et campusmøte som sammenkalles månedlig. Her møtes
representanter for de enhetene som er representert på campus. Universitetsdirektøren møter i
campusmøtene. Campusmøtene har en koordinerende funksjon på campus, og er et viktig
informasjonsforum mellom enheter som er representert på campus. Ved campus Harstad er det i
tillegg lagt opp til ukentlige campusmøter for å ivareta faglig og administrativ koordinering.

3.2.4 Administrasjon
UiT har én administrasjon som ledes av universitetsdirektøren. Administrasjonens oppgave er å
støtte opp om og legge til rette for god kvalitet i kjernevirksomheten, gjennomgående i hele
institusjonen. På linje med at campus er ulike er også administrasjonen ved campus ulikt
organisert. Et fellestrekk er at administrasjonene ved campus ivaretar enkelte oppgaver på nivå
1 og i noen grad drifter enkelte felles-tjenester. Eksempelvis så foregår alt arbeid knyttet til
refusjoner til NAV i Alta, mens det i Harstad er etablert et team for håndtering av reiseregninger.
Ved IRS-fakultetet (Alta) og IVT-fakultetet (Narvik) er det fakultetsadministrasjoner som har
ansvar og organisering tilsvarende andre fakultet ved UiT.
Et kjennetegn ved en gjennomgående linjeorganisering av fellestjenester er at ansatte ved
avdelingene kan ha nærmeste leder på et annet campus enn sitt eget. Instituttene har sin
administrasjon organisert i linja på tvers av campus. Ved campus Harstad ledes en
campusadministrasjon av campusdirektør.
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4 Forslag til framtidig campusorganisering
Arbeidsgruppa er i mandatet bedt om å beskrive campus sin rolle og funksjon, innflytelse og
tilhørighet i faglige og administrative linjer ved UiT, og beskrive hvilke prinsipper organiseringen
av campus bør bygge på. Rapportens forslag inkluderer alternative modeller for stedlig ledelse,
ledelsens campusforankring og koordinerende fora på campus, samt regional samhandling med
næringsliv og offentlig aktører. Før gruppa drøfter de ulike punktene i mandatet løfter vi frem
noen generelle betraktninger om fremveksten av flercampus-dimensjonen.

4.1 Flercampus-dimensjonen
De siste årenes reformer innen høyere utdanning har resultert i fremvekst av fusjoner mellom
flere utdanningsinstitusjoner. Selv om andre nordiske universitet har erfaringer fra flercampusorganiseringen (for eksempel Lund, Uppsala og Syddanske universitet) er dette et relativt nytt
fenomen for universiteter i Norge. Med strukturreformen i høyere utdanning (2014-2015) har
Norge fått universiteter og høgskoler som strekker seg over store geografiske avstander og som
utfordrer dagens organisasjonsmodeller. Utdanningsinstitusjonene blir større og mer komplekse,
studenttallet øker på enkeltinstitusjoner, og samspillet mellom omgivelsene øker behovet for
spesialisering av kunnskap. I kraft av strukturendringer og fusjonsprosesser har UiT blitt en
organisasjon med faglig bredde som spenner over alle de tradisjonelle universitetsfagene og de
store profesjonsutdanningene. Aktiviteten foregår på flere steder i tre forskjellige fylker med stor
geografisk utstrekning.
Resultatet av slike omstillingsprosesser gir komplekse utdanningsinstitusjoner som kjennetegnes
ved at forskning og utdanning i større grad enn tidligere foregår på et spredt geografisk område.
Institusjonene får økt tilstedeværelse av forskning og utdanning i nærhet til og i samspill med
offentlig forvaltning, regionalt samfunns og arbeidsliv. Den geografiske utviklingen utfordrer
universitetenes tradisjonelle organisering ved at det innenfor organisasjonen kan oppstå
uformelle sentrum-periferi inndelinger med bakgrunn i både geografi og ledelsesmodeller (NIFU
10/2015).
Flercampus-modeller gjør at konkurranseaspektet mellom alternativt separate institusjoner i
regionen tones ned. Ressurser blir frigjort og kan allokeres inn mot kvalitetsutvikling og faglig
spesialisering. NIFU viser i sine undersøkelser av fusjonsprosesser at faglige synergier, større
fagmiljø og økt kvalitet er et hyppig argument for og begrunnelse for fusjonsprosesser i nord
(2016:30). Relasjonen til omgivelsene styrkes ved at den enkelte utdanningsinstitusjon fremstår
som en enhetlig aktør med tilstedeværelse på flere ulike steder. Nærhet og kjennskap til regionale
behov sees på som et fortrinn når det gjelder å utvikle verdensledende næringsliv og moderne
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offentlige tjenester. I dette perspektivet er lett tilgjengelighet til hele universitetets kompetanse
innen utdanning og forskning viktig for innovasjon og oppgraderinger av regionalt arbeidsliv.
Utfordringer for UiT er knyttet til hvordan institusjonene kan lykkes i å hente ut synergier, sikre
faglig integrasjon på campus og mellom campus og samtidig være lette å nå fra arbeids- og
næringsliv. I intervjuer som NIFU har hatt med ledere og ansatte ved UiT viser erfaringer så langt
at det går med tid og ressurser til å sikre samordning mellom enheter, de geografiske avstandene
utfordrer kommunikasjon og koordinering på tvers av campus, og flere uttrykker et savn etter
både stedlig ledelse og integrasjon. Selv om at flere miljøer ved UiT har lykkes med å hente ut gode
faglige synergier ved reorganisering av fagmiljø utfordrer flercampus-modellen etablerte faglige
grenser, ansvars- og myndighetsstrukturer (NIFU 2016:30).

4.2 Campus rolle og funksjon ved UiT
AG ser at dagens organisasjonsstruktur er preget av sentrale formelle og uformelle skillelinjer
mellom sentrum-periferi, små og store fakulteter og mellom høgskole og universitetsfag. Disse
påvirker campus rolle, funksjon og utviklingsmuligheter i UiT. Et hovedfokus for gruppa har vært
å bygge videre på det som fungerer godt i dag og belyser prinsipper som kan sikre en ytterligere
god faglig integrasjon mellom geografisk spredte campuser.
Et vesentlig moment er at fremtidig campusorganisering imøtekommer intensjonene i strategien
om å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse for UIT, ivaretar et helhetlig
institusjonsfokus og sikrer innflytelse fra campus inn i UiTs ledelse og at campusstrategier
behandles av UiTs styre (se under).
AG ser det som viktig at campus, uavhengig av størrelse og faglig aktivitet, videreutvikler sine
naturlige fortrinn, finner sin plass i universitetssamfunnet, fremmer ambisjoner og miljø som gir
faglige synergier og kraft til campus og UiT som helhet. Det handler langt på vei om å utvikle sin
egenart, og legge til rette for at faglige synergier oppstår mellom fagmiljø innad og mellom
campus. Innad på et campus er utvikling av arenaer og tilgang til virkemidler viktig, mellom
campus er koplingen til hele universitets utvikling sentralt.
AG viser til strategisk utviklingsevne og faglig identitet som viktige stikkord. Ethvert campus ved
UiT bør utvikle seg til å bli et faglig tyngdepunkt og kraftsenter for utvikling av et nærings - og
arbeidsliv i moderne globale regioner. UiT skal være en foretrukken samarbeidspartner med
relevans for offentlige samarbeidspartnere og samfunns- og næringsliv. En sterk tilstedeværelse
i landsdelen vil langt på vei ivareta den regionale dimensjonen og med mulighet til å løse
samfunnsoppdraget på best mulig måte.
AG berører i det følgende ulike prinsipper som hver på sin måte imøtekommer og forsterker
ambisjonene om å utvikle campus innflytelse og tilhørighet i UiT og i regionen.
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4.3 Stedlig ledelse ved campus
Uavhengig av valgt løsning for faglig organisering og dennes geografiske distribusjon foreslår
arbeidsgruppa at campus må ha en stedlig fagligpolitisk ledelse som ivaretar et koordinerende
ansvar ved campus. AG har diskutert på hvilket nivå en slik stedlig ledelse bør plasseres, og har
konkludert med at det er lite hensiktsmessig å innføre et nytt ledernivå som går på tvers av
etablerte linjer i organisasjonen. Således anser AG det som naturlig at denne stedlige campusledelse, med et koordinerende ansvar for den faglige aktiviteten på campus likestilles med dekannivået, dvs faglig ledelse på nivå 2.
AG mener at en kan velge løsninger der en legger beslutningsmyndighet til stedlig leder på tvers
av linjeorganisering. Hva som eventuelt kan delegeres av beslutningsmyndighet uten å komme i
konflikt med faglig og administrativ organisering må vurderes nærmere i detalj.
Basert på AGs forståelse av hvilke styring og ledelsesordninger som vil kunne bidra til å
videreutvikle et campus (se innledningsvis om gruppens tolking av mandatet) vil vi løfte frem to
hovedmodeller – hhv ledelse gjennom eller fra et fakultet (dekanmodell) og gjennom en
viserektor (viserektormodell). Uavhengig av fremtidig faglig organisasjonsmodell vil det være
behov for en ledelsesstruktur som ivaretar koordinering og effektiv samhandling på campus, men
denne må selvsagt, når det gjelder detaljert utformingen, tilpasses universitetets totale
geografiske distribusjon av ledere.
Modellene kan hver for seg bidra til å gi campus innflytelse i organisasjonen og samtidig sikre en
overbyggende og helhetlig campusutvikling.
En tredje modell, foreslått av Gjengedal, kjennetegnes ved at UiT skal ha en enhetlig
organisasjonsstruktur basert på tre nivå. Modellen er foreslått med utgangspunkt i en vurdering
av at ekstra ledelse på campus er unødvendig, kostnadskrevende og gjør organisasjonen
uoversiktlig og komplisert. Dagens instituttledelse gis utvidede fullmakter ved at de sammen
påtar seg et overordnet campus-ansvar. En slik modell gjør at en ikke endrer i ledergruppen i
organisasjonen. Intensjonen ved modellen er at den skal bidra til innsparing og effektivisering, i
tråd med ADM2020. Modellen baseres på at stedlige ledere koordinerer faglig aktivitet seg
imellom (campusmøter), uten noen relasjon til en spesifikk ledelse for campus eller
campusstrategier. Fellestjenester gis av de enkelte avdelingene i administrasjonen (BEA, ITA osv.)
AG er samstemt om at modellen ikke ivaretar sentrale punkter i mandatet. Det vises til at en
uavhengig av valgt modell skal tilpasse til universitetets totale geografiske distribusjon av ledere
og at de to anbefalte modellene er vurdert å bidra til både innsparing og effektivisering i henhold
til ADM2020. Instituttledermodellen blir derfor ikke omtalt ytterligere i rapporten. Modellen
beskrives som eget vedlegg til rapporten.
Alternative modeller for å inkludere campus i hele organisasjonen er således:
13

Side109

-

(i) gjennom den faglige linja, hvor en fakultetsledelse blir sett på som nøkkelfunksjon ved
at dekan har plass i universitetets ledelse på nivå 2 (som i dag). I dag er denne modellen
valgt i Alta og Narvik gjennom utvidede fullmakter og oppgaver til dekanene. Syddansk
universitet (SDU) baserer sin organisering på et slikt prinsipp, men uten dekaner på det
aktuelle campus.

-

(ii) gjennom en campus-ledelse som formelt sett inkluderer hele campus og som fører det
geografiske nivået eksplisitt inn i universitetets ledelse. Denne modellen finner vi igjen
ved NTNU, Uppsala og Lund universitet.

-

4.3.1 Dekanmodellen
Dekanmodellen tar utgangspunkt i at dersom UiT har et fakultet med stedlig ledelse ved campus
(utenfor Tromsø) kan dekan og fakultetsdirektør få et utvidet ansvar for den samlede aktiviteten
ved et campus. Utvidede campus-fullmakter og myndighet til å koordinere tverrfaglige insentiver
gir dekan anledning til å fremme campusutvikling som er forpliktende for hele campus. Dekanen
vil kunne ivareta et regionalt ansvar for samfunns og næringsliv på vegne av alle fagmiljø ved
campus, og ha en koordinerende rolle for alle faglige enheter ved campus.
Dekanmodellen er nogen lunde lik modellen som praktiseres ved campus Alta og Narvik i dag.
Selv om erfaringer fra dagens modell viser at det kan oppleves dilemmaer ved dagens modell, er
AG på den ene siden åpen for at noen av utfordringene kan løses ved å tilføre rollen et tydeligere
mandat og utvidete fullmakter gjennom en campusstrategi. På den andre siden legger AG til grunn
at det er en utfordrende funksjon ved både å skulle ivareta faglig aktivitet på et stort fakultet, og
på samme tid legge til rette for samhandling mellom ulike fagmiljøer på campus, campusutvikling
og kontakt med regionen. Erfaringer fra dagens ordning fra fagmiljøer som ikke er inkludert i IVT
og IRS viser til at det har vært utfordringer ved det å skulle representere andre fagenheter enn de
som tilhører eget fakultet. Rollen kan også forstyrre balansen mellom fakulteter, ved at utvalgte
dekaner gis utvidete fullmakter og andre enn øvrige dekaner. Videre ser AG at balansegangen
mellom å forvalte og ivareta fakultetets interesser, sammen med et helhetlig campusansvar,
utfordrer rollen. Potensielle rollekonflikter på tvers av faglige linjer og vurdering av faglige
prioriteringer kan styres gjennom et klart mandat. Gruppas vurdering er at UiT i dag ikke er rigget
for en slik modell, men kan ha en slik modell forutsatt at den avklares med UiTs organisering og
innflytelse i vertikale faglige linjer. AG har også diskutert spørsmålet om en dekan, som ikke er
lokalisert på campus, kan lede et campus. Denne modellen har SDU, hvor dekanene har valgt å
delegere styring av campus til egne campusdekaner. Her mener AG at tilstedeværelse og
muligheten til å se helheten må vektlegges. En dekan uavhengig av arbeidssted kan likevel være
en sentral støttespiller for stedlig campusledelse og på den måten være en sentral medspiller for
å etablere gode samarbeidsarenaer mellom fagmiljø.
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4.3.2 Viserektormodellen
Viserektor kan gis en rolle for campus sin helhetlige aktivitet, uavhengig av universitetets faglige
organisering på nivå 2. AG mener at en viserektor kan inneha en strategisk og koordinerende rolle
med ansvar for å stimulere til campusutvikling i samhandling med øvrig stedlige ledelse. En
sentral oppgave vil være å løfte UiT sine fortrinn innen forskning og utdanning, etablere
tverrfaglige satsingsområder på campus og ha nær dialog med regionale samarbeidspartnere. AG
mener det er naturlig at en eventuell viserektor-funksjon plasseres på nivå 2 i organisasjonen, på
linje med dekanen. Gruppa legger vekt på at en viserektor innenfor denne modellen ikke skal lede
faglig aktivitet eller administrasjon, men generere en merverdi sammen med øvrig stedlig ledelse,
og sammen med campusrådet få opp felles initiativ som gir kraft til campus. Funksjonen kan
fungere som et samlende ledd for campusaktiviteten, styrke samhandlingen og løfte
problemstillinger oppover i systemet.
Viserektorene har i dag en generell posisjon ved UiT, uten et spesifikt campus-ansvar, men med
ansvar for tematiske satsingsområder ved hele UiT. AG tar ikke stilling til dagens viserektorposisjoner, men foreslår at en viserektor kan tildeles både et campusansvar og et regionalt ansvar.
Viserektor kan i en slik modell spesifikt bidra til å realisere UiTs regionale mål, løfte
problemstillinger ved campus oppover til institusjonsnivået, styrke samhandlingen og koordinere
utvikling og synergier på campus mot felles mål.
AG har drøftet ulike utfordringer ved modellen og ser at det kan bli vanskelige grenseoppganger
mellom dekan/er på campus og viserektor, både i faglige spørsmål og koordineringsoppdrag og
særlig der et fakultet utgjør størstedelen av campus. Likevel mener gruppa at denne utfordringen
kan løses ved å plassere viserektor-funksjonen på linje med dekan. Dekan opererer i den faglige
linja på fakultetet og viserektor får tildelt en koordinerende rolle for helheten. Dette fordrer at
viserektor blir involvert i sentrale prosesser og styringsgrupper med betydning for mandatet.
Gruppa forutsetter at viserektor innehar faglig kompetanse på linje med øvrige ledere på nivå 1
og 2 og med god kjennskap til de respektive regionale omgivelsene.
Modellene som er presentert er i utgangspunktet ment å være likeverdige modeller, som begge
vil ha sterke og svake elementer i seg. Dekanmodellen har noen konsekvenser knyttet til
tilgjengelig tidsbruk og lojalitet fra og legitimitet i øvrige fagmiljø.

Noen av de samme

konsekvensene vil være relatert til viserektormodellen, særlig knyttet til grenseoppgangen
mellom dekan/er og viserektor. Likevel mener arbeidsgruppa at en del av forutsetningene med
viserektor-modellen er at denne innehar en koordinerende funksjon, uavhengig av fagmiljøene og
uten myndighet til å ta beslutninger i den faglige linja. Funksjonen er ment å være et bindeledd
mellom UiT og samfunns- og næringsliv, noe som fordrer et klart mandat med avklarte styringsog myndighetsforhold, horisontalt og vertikalt på campus og ved UiT. AG ser klare fordeler med
viserektormodellen, slik den er omtalt her, og der viserektor ivaretar en faglig koordinerende
rolle for campusutvikling i nært samarbeid med øvrig stedlig ledelse på nivå 2, eventuelt nivå 3
der dette er aktuelt. AG ser videre hen til at campus er ulike i størrelse og faglig omfang, og med
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ulike behov. Det i seg selv kan være et argument for å vurdere ulike modeller for campus. AGs
tilrådning er at valg av modell må sees i sammenheng med rådene fra arbeidsgruppe for faglig
organisering og de implikasjoner disse har for ledelsens geografiske fordeling. Gruppa ser verdien
av at campus rigges på en slik måte at lokale utfordringer blir løst på stedet.
AG har diskutert mulige regionale samkjøringer med viserektorfunksjoner innenfor samme fylke
(Alta/Hammerfest) og nærliggende fylkesgrenser (Harstad/Narvik), men har her ikke
konkludert. Spørsmålene som er diskutert er om UiT kan ha en felles viserektor for henholdsvis
Sør-Troms/Nordland og Finnmark (Alta/Hammerfest/Kirkenes), om viserektorfunksjon bør
være en 100% stilling også ved campus der fakultet utgjør størstedelen av aktiviteten, og om %andelen følger av størrelse på campus aktivitet og det geografiske omland. Eksempelvis utgjør i
dag IVT-fakultetet 80 % av campusaktiviteten i Narvik. AG ser både fordeler og ulemper med en
mulig regional samkjøring av viserektorfunksjoner og mener at det kan være en fordel å se for seg
ulike alternativer alt etter hvilke synergieffekter som kan oppnås.
Begge modellene vil fordre en administrativ campusleder (fakultetsdirektør/campus-direktør)
som ivaretar og koordinerer enkelte administrative funksjoner på campus. Hvilke administrative
funksjoner som skal ivaretas i linja og hvilke som skal ivaretas gjennom campusfunksjoner bør
avklares nærmere i den pågående ADM 2020 prosessen.

4.3.3 Administrativ ledelse
UiTs administrasjon er organisert i tre nivåer og med en tydelig linjestruktur. AG utfordrer her
modellen og foreslår en ny dimensjon som støtter campusdimensjonen i større grad enn i dag og
som styrker fellesfunksjoner på campus. I tillegg til en modell med et faglig og koordinerende
ansvar for campusutvikling, gjennom en dekan- eller en viserektormodell, ser AG at det kan være
behov for at campus rigges med en administrativ stedlig campusleder på nivå 2. Ved campus med
fakultet kan en tenke seg at fakultetsdirektør gjennom utvidede fullmakter kunne ivareta det
administrative koordineringsansvaret på campus. Ved campus uten fakultet vil en campusdirektør, etter dagens Harstad-modell kunne være en god løsning. Uavhengig av modell vil det
være behov for en koordinerende rolle som ivaretar samhandlingen mellom nivåene på campus
og som ivaretar behovet for nær og stedlig ledelse. Det er ikke AGs mening å dobbelt-administrere
campus, men heller avgi myndighet gjennom tydelige delegasjoner. Her mener AG at grad av
sentralisering må ses på gjennom ADM 2020 prosesser. En del faglige satsinger er avhengig av
koordinert faglig støtte i nærhet til aktiviteten. En viss grad av råderett over stedlige ressurser for
best mulig koordinering vil sikre god dialog og løse noen av utfordringene. UiT er allerede inne i
en prosess med gjennomgang av administrative funksjoner i ADM 2020 prosjektet. I disse
prosessene er det viktig at en også ser hen til hvilke administrative funksjoner som krever nærhet
til aktiviteter på det enkelte campus, hvilke oppgaver som skal løses i linjeorganiseringen og
hvilke som kan løses i form av fellestjenester på campus.
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Erfaringer fra campus viser til utfordringer ved å få koordinert administrative aktiviteter som i
dag ledes på nivå 1 og 2. Dagens linjestruktur med fakultetsadministrasjon og fellestjenester til
nivå 1 kan virke uheldig på flere måter. Den valgte linjeorganiseringen ved campus med
fjernledelse gir ulik nærhet til de en er satt til å lede. Dette påvirker muligheter for samhandling,
tilhørighet og opplevelsen av å være en del av et større arbeidsmiljø. AG er opptatt av at ansatte
har en lik mulighet til oppfølging, til å bli inspirert og motivert gjennom et fellesskap, og mener at
en samlet campusadministrasjon best ivaretar lokale behov, sikrer likhet og rettferdighet og gi en
større slagkraft inn mot campusutvikling. Den faglige aktiviteten er på instituttnivået og det blir
viktig å også styrke dette nivået med støttefunksjoner.

4.4 Campusråd
Uansett om vi velger en dekan - eller en viserektormodell for ledelse av campus, vil et campusråd
være arena for utvikling av målsetninger og fordeling av spesifikke ressurser lagt til ledelse av
campus, samt til implementering av UiT styrets campusstrategier. Ved NTNU jobber campusråd
og viserektor frem geografiske campusplaner som understøtter universitetets og fakulteters
strategier. Arbeidsgruppa foreslår en lignende modell ved UiT og der samordning av
campusaktiviteter ivaretas gjennom et campusråd. Rådet ledes av viserektor/dekan som forvalter
og følger opp ansvaret som i dag er lagt til et campusråd. Innføres en dekanmodell kan det
vurderes om vedkommende skal lede campusrådet. Dagens ordning hvor rektoratet leder rådet
kan imidlertid også i denne modellen sikre en samordning med hele UiTs virksomhet.
AG foreslår at rådet fortsatt skal være et faglig og rådgivende organ ved campus, som gjennom sitt
arbeid skaper en merverdi gjennom strategisk styring (campusplaner), fremmer samarbeid og
koordinering av campusaktiviteter. For å unngå at campus utvikler planer som ikke inngår i
helheten ved UiT, foreslår AG at universitetsstyret vedtar campusutviklingsplaner samlet.
Gruppas vurdering er at tildelte strategiske midler og tilgjengelige ressurser til campusutvikling
blir en viktig forutsetning for at rådet skal kunne skape handlingsrom til å styrke posisjonen,
innad og utad i regionen. Arbeidsgruppa foreslår videre at rådet etablerer en mer frekvent
møteserie for campusrådet enn det rådet har i dag. Det vil ikke være tilstrekkelig å møtes en gang
i semesteret, slik som ved dagens ordning.
Erfaringer viser at intensjonene med dagens campusråd fungerer ulikt. For noen kan det oppleves
som at rådet fungerer løsrevet fra den operative driften og stedlige utfordringer, og at det ikke
lett å se hvilken funksjon rådet har. Den faglige aktiviteten på campus er ikke direkte representert
i møtene. Fra en leders av rådets ståsted fremstår imidlertid campusrådsmøtene som en viktig
møtearena for gjensidig informasjonsutveksling, som en viktig verdi inn mot samhandling med
institusjonsnivået, regionale og nasjonale aktører.
AG har diskutert spørsmålet om campusrådet bør være en faglig arena for stedlige ledere på alle
nivå ved campus for å sikre en gjennomgående forankring i faglige problemstillinger, eller om det
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bør være sammensatt lik dagens struktur. Campusrådene, slik de fremstår i dag, møtes én gang pr
semester, og har eksterne medlemmer som bringer inn regionale innspill. Ved Uppsala universitet
og Lund universitet er campusrådene (Gotland, Helsingborg) arenaer for lokale ledere og
samhandling med samhandlingen med regionale samarbeidspartnere. Ved NTNU (Gjøvik,
Ålesund) skjer regional samhandling i andre regionale samhandlingsarenaer (RSA). AG mener at
sammensetningen av medlemmer blir et vesentlig poeng. Hvis linjene fungerer godt og det er
etablert flere interne samhandlingsarenaer er det ikke unaturlig at rådet også har med eksterne
representanter fra regionen. AG ser at rådet blir et viktig inntak for informasjonsutveksling for
ledelse av campus og en viktig møteplass for eksterne representanter. Ved en slik variant kan det
være mulig å se for seg at møtene blir differensiert, slik at deler av møtet er forbeholdt stedlige
campusledere. Den daglige faglige aktiviteten må uansett ha en møteplass for dialog og faglig
koordinering.

4.5 Campusmøte
AG anbefaler å videreføre de allerede etablerte campusmøter som møtearena for stedlig aktivitet
og koordinering. Campusmøter vil også være en supplement til campusrådet som kan forankre
campusutvikling bredt. Et velfungerende campusmøte vil kunne løfte relevante problemstillinger
og gi kraft til campusrådet. Arbeidsgruppa foreslår at det i tillegg til slike campusmøter, etableres
møteforum mellom stedligere ledere og koordinatorer på en hyppigere basis. Dette for å ivareta
løpende drift ved campus. Modellen er i bruk ved UiT i Harstad og fungerer godt der.

4.6 Regional samhandling
I dag er utdannings - og forskningsinstitusjonene sentrale aktører for utvikling og verdiskapning
i regionene. Dette bygger på en oppfatning av at regionalt arbeidsliv utvikles gjennom
virksomheters tilgang til kompetent arbeidskraft og forskning. Utvikling av campus er med på å
fremheve viktigheten av nærhet til arbeids- og næringsliv og styrker det samfunnsansvaret som
er tillagt høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. I nord står vi overfor utfordringer
relatert til både frafall og fraflytting, urbanisering, teknologisk utvikling og krav til innovasjon.
Campusorganiseringen styrker den geografiske nærheten og gir gode forutsetninger for relevans
i utdanning og forskning og bidrar samtidig til at omlandet enklere kan orientere seg i
institusjonenes utdanningstilbud og faglige portefølje.
Strukturmeldingen har som ambisjon å styrke samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner
og samfunns- og næringsliv ytterligere (Meld.St.18 – 2014-2015). Et fortsatt godt samarbeid vil
styrke samarbeidsprosjekter som næringsklynger, relevant etter - og videreutdanning, kvalitet og
relevans i utdanningene. Den regionale nærheten, gjennom en sterk og åpen tilstedeværelse, er
avgjørende for å møte hverandres behov for kunnskap, kompetanse og erfaringsutveksling.
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NHO viser til at næringslivet i regionen opplever møtet med UiT som positivt, men det savnes en
tydelig tilstedeværelse fra institusjonen i hele landsdelen. UiT fremstår utenfra som en kompleks
organisasjon med sammensatte strukturer og prosesser og det er ikke alltid like lett å finne en
felles inngang for nye problemstillinger. Næringsliv og offentlig sektor kan oppleve det uklart på
hvilken måte de kan ta kontakt med institusjonen. Dette gjelder også for campus Tromsø, men
oppfatningen rapporteres mer kompleks jo lengre man er fra universitets geografiske sentrum.
AG foreslår at campus gis en rolle som «førstelinjetjeneste» og «dør-åpner» for nære omgivelser
og regionale samarbeidspartnere. NHO opplever det som uklart hva som er den formelle og riktige
inngangen til UiT og hvem som håndterer henvendelser fra næringslivet. NHOs deltaker i AG
mener en viserektor-rolle med utvidede campus-fullmakter vil være en naturlig kontaktperson og
samarbeidspartner, og gir tilgang til en felles regional inngang til UiT.
Henvendelser via campus vil generere en kobling til UiT som helhet og til øvrige campus med
spisskompetanse og lokale fortrinn. Det viktigste er at enhver henvendelse tas videre og at
kontakt skapes med relevante fagmiljø. Når det kommer til forventninger fra praksisfeltet, er det
grunn til å tro at næringslivet og offentlig sektor har ulike forventninger til UiT.
AG har diskutert en mulig regionalisering av inntak for næringslivet og offentlig sektors
henvendelser til UiT, gjennom at viserektorer dekker mer enn regionen rundt det enkelte campus.
En felles inngang for Harstad/Narvik og Alta/Hammerfest, vil kunne gi en symboleffekt for
regionen og et klart mandat for campus til å jobbe tettere sammen. Ordningen vil kunne styrke
samhandling internt i UiT og utvide lokale perspektiver på utvikling. Campusenes faglige egenart
og den kontaktflate stabene og ledere har vil imidlertid tale imot slike løsninger.
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6 Vedlegg 1
Modell fra medlem Arne Gjengedal:
En alternativ modell
Gjennom alle fusjonene har UiT fått en komplisert og uoversiktlig organisasjon. En utredning om
spesielle funksjoner på campus/studiesteder burde komme etter at ny organisasjon for UiT er vedtatt,
og også ses i sammenheng med ADM2020 prosjektet. UiT må ha en faglig organisering (med tre
nivå), og organisasjon på campus må følge linjene.
Tjenester som er nødvendig for drift og infrastruktur må leveres av administrasjon (nivå 1) fra de
forskjellige avdelingene (BEA, ITA, KSA osv.). Administrasjonen vil også være representert på de
enkelte campus gjennom tjenester for hele UiT.
Øvrige administrative oppgaver må følge linjen og gis av de respektive faglige enheter (institutter)
som er på de enkelte campus og studiesteder.
Samarbeid mellom faglige enheter på campus/studiested kan foregå i (Campus)møter (gjelder også for
Tromsø der flere institutter er lokalisert i samme bygninger), der faglige og administrative ledere for
de faglige enhetene er representert (instituttledere, -nestledere, kontorsjefer). Møtene vil bl.a.
koordinere fordeling av felles ressurser som undervisningslokaler, laboratorier osv.
Viserektorer, campusdirektører og campusråd er unødvendige og kostnadskrevende. Rapporten utreder
ikke hva de forskjellige modellene vil koste ekstra (mer enn 10 MKr pr år?).
Samarbeid med arbeidslivet (både lokalt og nasjonalt) foregår i dag gjennom faglige enheter,
spesielt de som driver profesjonsutdanninger (lærerutdanning mot skoleverket, helsefakultet mot hele
helsevesenet, ingeniør, teknologi og økonomi mot store deler av næringslivet, f.eks. nautikk mot
maritime næringer). De fleste styrer på UiT (universitetsstyret, fakultets- og instituttstyrer) har
eksterne representanter fra arbeidsliv og organisasjoner det er naturlig å samarbeide med.
Den sentrale avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt er også representert på flere
campus/studiesteder, og vil ivareta samfunnskontakt i tillegg til de faglige enheter.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref.: 2017/1410
Dato: 27.02.2017

NOTAT
Til:

Fra:

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakulet
Dekan

UTKAST TIL UTTALELSE OM RAPPPORTER FRA INTERNE
ARBEIDSGRUPPER PÅ OMRÅDENE FAGLIG ORGANISERING OG
CAMPUSORGANISERING
1. Bakgrunn
Bakgrunnen for at det foreligger to interne arbeidsrapporter er at universitetsstyret i sak 56/16 –
møte 27.10.16 - ba om at det skal fremmes en sak om ny organiseringen av UiT. Styret fastsatte at
målet med arbeidet er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i de faglige
kjerneoppgavene ved UiT, og å komme frem til en organisasjonsform som gir best mulig strategisk
styringsevne og måloppnåelse. I desember 2016 vedtok universitetsstyret mandat og
sammensetning for to arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å se nærmere på
1. Faglig organisering på nivå 2 i organisasjonen (fakultetsnivået)
2. Campusene utenfor Tromsø sin posisjon ved UiT
Formålet med å opprette gruppene skulle være å øke kunnskapsgrunnlaget om de valgmulighetene
UiT har i arbeidet med å imøtekomme styrets målsetning med prosessen. Arbeidsgruppene leverte
sine rapporter 15. februar 2017. Rapportene finnes vedlagt som vedlegg 2 og 3 til denne
fakultetsstyresaken.
I høringsinvitasjonen1 som er gått ut til eksterne høringsinstanser fra sentral ledelse er det stilt
følgende hovedspørsmål:
- Hvordan kan UiT sikre et bredt tilfang av faglige aktiviteter med høy kvalitet på alle
campus og i de ulike regionene av landsdelen?
- Hvordan kan UiT skape gode arenaer og kontaktpunkter for samhandling mellom
universitetet og viktige regionale aktører (næringsliv, offentlig sektor, vertskommuner
politiske organer)?
2. Rapport fra arbeidsgruppen for faglig organisering – se vedlegg 2
2.1 Gruppens mandat, fortolkning og innretning av rapporten
Gruppens mandat er sitert i vedlegg 1 til dette saksframlegget og er også tilgjengelig på denne
webadressen https://uit.no/om/prosesser/portal/art?p_document_id=501498.

Høringsinstansene er politiske institusjoner i landsdelen: De tre fylkeskommunene, de fire
vertskommunene og Sametinget
1

Dekan Kjell Magne Mælen, Det kunstfaglige fakultet, Postboks 6050 Langnes,
N-9037 Tromsø / 77 66 50 83 / kjell.magne.maelen@uit.no
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Gruppen har i rapportens pkt. 1.1 satt rammen for sitt arbeid gjennom sin fortolking av mandatet.
Her heter det innledningsvis:
«Som utgangspunkt for sitt arbeid har gruppen sett nærmere på de eksterne og interne utfordringene
som UiT står overfor. Fakultetsorganiseringen må gjøre UiT bedre rustet til å møte disse
utfordringene. Samtidig er det klart at den faglige virksomheten og samarbeidet på tvers av fag,
institutter og fakulteter påvirkes av mange andre faktorer enn organiseringen alene. Ledelse,
budsjettfordelingsmodeller, nettverk og lokalisering har også betydning, men organiseringen setter
viktige rammer for UiTs virkemåte. Gruppen har derfor valgt å diskutere styrker og svakheter ved
henholdsvis en bred og en smal organisasjonsmodell sett i lys av de utviklingsambisjonene som UiT
har og de utfordringene vi må håndtere»

Gruppen har etter vårt syn valgt en fortolkning som innsnevrer mandatet til et spørsmål om
effektivitet og fakulteters størrelse som svar på om man oppnår kvalitet og resultat i UiTs
kjerneoppgaver − utdanning, FoU og formidling. Det illustreres av at arbeidsgruppen etter det
ovenstående sitat går direkte over til en drøfting av størrelse:
«Fakultetene ved UiT er i dag av svært ulik størrelse. Selv om det er enighet i gruppen om at det
ikke er et mål at fakultetene skal være av mest mulig lik størrelse, er det ulike syn i arbeidsgruppen
på om det bør være et premiss at enhetene på nivå 2 i størst mulig grad skal ha sammenliknbar
størrelse. Det er også ulike syn på om alle fakulteter skal ha innslag av både profesjonsutdanninger
og disiplinutdanninger, og om alle fakulteter skal være flerfaglige. Videre er det uenighet om det er
et relevant premiss at fakultetene skal ha felles definerte fullmakter som gir en tydelig delegasjon
som ivaretar faglig og administrativt utviklingsarbeid. Gruppen er derimot enig i at følgende
prinsipper er relevante som grunnlag for organisering og størrelse av fakulteter.»

Gruppen innleder altså med å vise til det faktum at fakultetene pr. i dag er av svært ulik størrelse,
og videre at gruppa er enige i at det ikke er et mål at fakultetene skal være mest mulig lik i størrelse.
Det pekes så videre på at medlemmene i arbeidsgruppa er uenig om hvorvidt det skal være et
premiss at enhetene i størst mulig grad skal ha sammenlignbar størrelse. Denne distinksjonen tyder
på at gruppas flertall har gått inn i drøftingen om faglig organisering med antakelser om at
sammenlignbare størrelser er et mål i seg selv, og da som få store enheter og ikke mange små. Dette
uten at det er framsatt grunner for å hevde at enhetsstørrelse har en selvstendig betydning i forholdet
til effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjernevirksomheten. På denne måten sørger
arbeidsgruppen for at den ikke eksplisitt drøfter mandatets krav om hvordan UiTs organisering best
skal fremme kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene, men lar dette bli en funksjon av
organisering og en udokumentert forståelse av effektivitet som spørsmål om høy verdiskapning (les
kvalitet og resultatoppnåelse) sett i lys av en begrensning av ressursbruk. Dette illustreres ytterligere
av rapportens bruk av tallmateriale. I en tabell vises det til antallet årsverk og antall registrerte
studenter ved de ulike enhetene ved UiT uten at dette tallmaterialet blir analysert nærmere eller blir
knyttet opp til resten av rapporten. Tabellens blotte eksistens fungerer etter vår mening dermed som
en underliggende forsterkning av størrelse som et dimensjonerende hovedprinsipp.
Det kunstfaglige fakultet oversendte et innspill til gruppa datert 27.01.17. Innspillet er ikke drøftet
i rapporten og heller ikke anerkjent som et bakgrunnsdokument - jfr. dokumentoversikten
offentliggjort her: https://uit.no/om/prosesser/portal/art?p_document_id=503562. Arbeidsgruppens
leder har imidlertid bekreftet at han har mottatt innspillet.
At innspillet ikke er drøftet er overraskende all den stund en NIFU-rapport om Strategievaluering
av Det helsevitenskapelige fakultet – rapport 2/2014 er inntatt som et bakgrunnsdokument. Særlig
overraskende er dette også ettersom vi i vårt innspill eksplisitt ba om at et eventuelle forslag om å
organisere UiT slik at kunstfagene slås sammen med andre akademiske fagmiljøer, måtte begrunnes
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med hvordan det vil forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene –
utdanning, FoU og formidling – innenfor det kunstfaglige området.
I vårt innspill - se vedlegg 1 – er det foretatt en gjennomgang av hva vi mener et fakultets rolle bør
være og hvordan et fakultet bør være organisert for å være skikket til å ivareta sin del av UiTs
samfunnsoppdrag som Nord-Norges breddeuniversitet. Vi peker på at dette ansvaret vil være ulikt
fra fagområde til fagområde og avhengig av hvordan det fagrelaterte landskapet er. Vi gjør rede for
kunstfagenes faglige rasjonalitet – som skiller seg vesentlig fra andre fagområder – og hvilken
kvalitets-, FoU- og formidlingsforståelse som må ligge til grunn for en organisering av det
kunstfaglige fagmiljøet.
Arbeidsgruppens rapport viser ikke hvorvidt den har satt seg inn og drøftet innspillet fra Kunstfak.
Det illustreres av at hele gruppen, inkludert alternativ B i den brede modellen som gruppens
mindretall foreslår, plasserer kunstfagene i et humanistisk fakultet sammen med språkfagene,
arkeologi, historie og religionsvitenskap, lærerutdanningene og kulturfag og pedagogikk uten noen
videre begrunnelse. Det leder en til å tro at arbeidsgruppen anser at det som åpenbart at kunstfagene
har et faglig rasjonale på linje med f.eks. vitenskapene om kunsten og litteraturen eller
pedagogikken.
Når det foreslås at kunstfagene bør slås sammen med fagområdene innenfor humaniora, og
lærerutdanningene, avslører det beklageligvis at arbeidsgruppen ikke har gjort forsøk på å
undersøke nærmere hva det kunstfaglige rasjonale er. Tar man som utgangspunkt et ønske om å øke
kvalitet i utdanning, og resultat i utdanning, FoU og formidling gjennom synergier og
innovasjonskraft, er teknologi, innovasjon og kunnskap om prestasjoner relevante fagområder for
kunstfagene Videre er det slik at kunstformidling og forskningskommunikasjon er helt integrerte
elementer i det kunstfaglige fagområdet og et tettere samarbeid med Universitetsmuseet ville også
være svært nyttig – jfr. vårt nylig igangsatte strategiske forskningskommunikasjonsprosjektet.

2.2 Kommentar til de prinsipper arbeidsgruppen mener er relevante som grunnlag for organisering
og størrelse av fakulteter:
Prinsippene er listet opp nedenfor og Kunstfaks kommentarer er satt inn etter hvert prinsipp
•

Et fakultet skal drive utdanning fra BA til Phd-nivå og skal ha fagmiljø som er i stand til å
levere utdanning av høy kvalitet. Et fakultet skal ha et Phd-program som oppfyller NOKUT
sine krav.
Kunstfaks kommentar:
For de fagområder som sogner til Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU)
oppfylles dette kravet i dag bare av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges
Musikkhøgskole og det nye (fra 01.01.17) Fakultetet for kunst, musikk og design ved
Universitetet i Bergen (UiB). I det siste tilfellet ble det kun mulig ved at UiBs styre tilførte
fagområdet sju nye stipendiater i forbindelse med fusjonen ved Kunsthøgskolen i Bergen.
Fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder har et PhD-program. Det ble opprettet før
NOKUT formulerte mengdekravet. Ved NTNU arbeides det med et kunstnerisk PhDprogram, men arbeidet er så vidt vites ikke fullført.
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Utdanning på tredje syklus nivå (doktorgradsutdanning) er et relativt nytt fenomen innenfor
kunstfagene så vel nasjonalt som internasjonalt. For 11 år siden opprettet
Kunnskapsdepartementet etter påtrykk fra fagmiljøet et eget nasjonalt Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) for å styrke dette utdanningsnivået. Alle de nasjonale
institusjoner med ambisjoner på dette området ble med i dette nasjonale programmet og det
har vært en suksess. Daværende Høgskolen i Tromsø ved Avdeling for kunstfag knyttet seg
til PKU og har etter fusjonen med UiT arbeidet systematisk med utdanning på tredje syklus
nivå. I løpet av fem år har nå Kunstfak fått seks stipendiater i dette programmet. Utdanning
innen kunstnerisk utviklingsarbeid på tredje syklus nivå har ikke status som PhD-program.
Det er helt utenkelig at samtlige kunstfaglige miljøer i Norge på egen hånd vil kunne
oppfylle NOKUTs mengdekrav og NRKU har derfor hatt et arbeid gående for utforming
av forslag til hvordan institusjonene kan samarbeide om fellesgrader. Arbeidet var i ferd
med å sluttføres da Kunnskapsdepartementet før jul overraskende besluttet at det skulle
opprettes en egen doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid – se vedlegg til vedlegg 1.
Nærmere retningslinjer og forskrifter skal nå utarbeides. Sannsynligheten er imidlertid stor
for at institusjonene i Norge må samarbeide. Arbeidsgruppens prinsipp på dette området
kan derfor ikke anvendes på Det kunstfaglige området.
•
•
•
•

Fakultetene skal være rammestyrte enheter med egne budsjetter og styringsdokument
(strategier/handlingsplaner og årsplaner)
Fakultetene skal ha egne styrer, ledet av en ekstern styreleder
Fakultetene skal fungere som strategiske enheter som er i stand til å iverksette
institusjonens overordnede mål og visjoner innenfor sine fagområder
Fakultetene skal ha ansvar for samhandling med privat og offentlig sektor
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag disse kravene.

•

Fakultetene skal være flerfaglige og ha et variert finansieringsgrunnlag i form av
studiepoeng og eksterne og interne forsknings- og utviklingsmidler
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag dette kravet. Fakultetets fagområder inkluderer drama og teater,
skrivekunst, utøvende og skapende musikk, samtidskunst og fra høsten 2018
landskapsarkitektur. Kunstfagene faller normalt helt utenfor akademisk rettet
finansieringskilder, og oppnår majoriteten av finansiering fra de vanlige nasjonale og
internasjonale kulturpolitiske støtteordningene.

•

Fakultetene skal ha faglig nærhet, i betydningen nærhet mellom fakultetsledelse og den
faglige virksomheten
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag dette kravet. Det kunstfaglige rasjonale innen utdanning og FoU
skiller seg fra øvrig fagportefølje i akademia. Enkelte land, som for eksempel Danmark,
har tatt høyde for dette. Her er høyere utdanning i kunstfagenes lagt til Kulturministeriet
og kunstutdanningsinstitusjonene betraktes også som kulturinstitusjoner. En organisering i
egen enhet (ikke nødvendigvis fakultet) vil i akademisk sammenheng ivareta denne
forskjelligheten både faglig og administrativt.

2.3 Kommentar til arbeidsgruppens prinsipper for drøfting av faglig integrasjon.
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Prinsippene er listet opp nedenfor og Kunstfaks kommentarer er satt inn etter hvert prinsipp
•

Fakultetsstrukturen skal bidra
samhandlingsarenaer og koblinger

til

at

det

etableres

relevante

tverrfaglige

Kunstfaks kommentar:
Som kommentert ovenfor
•

Fakultetene skal ha ansvaret for hele studieporteføljen innenfor sine fagområder
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag dette kravet.

•

Fakultetsstrukturen skal bidra til å integrere tradisjonelle disiplinfag med profesjonsfag
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag dette kravet. Profesjons- og disiplinfag er integrert i drama og
teater og musikk. Innen skrivekunst, lanskapsarkitektur og samditidkunst kan og skal
integrasjonen økes i forhold til mange av UiTs fagområder. En endring i fakultetsstrukturen
vil ikke endre på behovet for å samarbeide med fagmiljøer på flere fakultet.

•

Alle fakultetene skal ha forskningsmiljø som har forutsetninger for å kunne delta på
nasjonale og internasjonale konkurransearenaer, og som kan fungere som faglige
spydspisser og kompetansesentra for andre forskningsmiljø ved fakultetet
Kunstfaks kommentar:
Fakultetet oppfyller i dag dette kravet. Fakultetet deltar aktivt NRKU og PKU. I tillegg
samarbeider fakultetets fagmiljøer med en rekke partnere i inn- og utland.

2.4 Kommentar til arbeidsgruppens prinsipper for campusovergripende fakultetsstruktur.
Arbeidsgruppen har drøftet NIFUs anbefaling om at alle fakultet skal være campusovergripende –
det vil si aktivitet på mer enn ett campus. Det er uenighet i gruppen om dette er et relevant prinsipp
ved valg av fakultetsstruktur. Gruppen er likevel enig i at nedenfor stående prinsipper er relevante.
Prinsippene er listet og Kunstfaks kommentarer er satt inn.
•
•

Fakultetsstrukturen skal bidra til organisatorisk integrasjon mellom de største campusene
Fakultetsstrukturen skal bidra til at det er stor undervisnings- og forskningsaktivitet på alle
campus
Kunstfaks kommentar:
Det er uklart hvordan man anser at disse prinsippene skal få anvendelse. Kunstfak er ikke
uenig i at prinsippene gir uttrykk for en relevant målsetting. Spørsmålet er om det – slik
arbeidsgruppens flertall synes å mene – skal gjelde alle fakultet og i tilfelle i hvilken
utstrekning.
Det tør være åpenbart at alle fagområder ikke kan være til stede på alle campuser. For
kunstfagene ville det betydd at det måtte settes opp en meget kostbar infrastruktur for svært
få studenter. En slik løsning ville bli urealiserbar for UiT.
Dette betyr at selv om kunstfagene skulle inngå i et større fakultet, ville svært liten del av
for eksempel utdanningsaktiviteten kunne foregå et annet sted enn i Tromsø. Prinsippene
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ville således ikke ha noen betydning og fra vårt ståsted er disse prinsippene kontradiktoriske
til effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene.

2.5 Kommentar til arbeidsgruppens modeller for faglig organisering av nivå 2
Nedenfor er arbeidsgruppes framstilling av modellene og konsekvensene av dem forsøkt
kategorisert i forhold til mandatet og deretter kommentert. Vi kan ikke unnlate å bemerke at
gruppen deler seg i et flertall og et mindretall hvor kvinnene i arbeidsgruppen anbefaler en bred
modell og mennene anbefaler en smal modell.
Smal modell

Bred modell

Effektivitet i økonomisk og administrativ forstand





Kortere avstander til nivå 1 for flere deler
av organisasjonen
Større avstander mellom nivåene i
organisasjonen på noen fakultet
Mindre omstillingskostnader
Lettere å tilfredsstille politiske krav og
inngåtte avtaler ved fusjon







Fakultetene blir mer ensartede og får flere
felles utfordringer
Mindre sårbarhet i forhold til endrede
økonomiske rammebetingelser i sektoren
Enklere å få til en god samhandling
mellom nivå 1 og 2 og enhetlig ledelse av
institusjonen
Større omstillingskostnader

Kunstfaks kommentar:
Dersom man med smal modell skal lykkes med antagelsene om å oppnå en større samling av
ensartede og felles utfordringer, må de fagmiljøene som slås sammen være rimelig like rent når
det gjelder oppgaver av forvaltningsmessig/administrativ karakter. En samling av fagmiljø med
forvaltningsmessige store ulikheter, gir ikke en samling fagmiljøer med ensartede og felles
utfordringer. Man oppnår da utelukkende at en smal modell blir meget dyp pga. behov for flere
beslutningsnivå. Dersom arbeidsgruppens flertall hadde tatt seg tid til å undersøke fagområdenes
fagspesifikke karakter og hvordan de må operere for å understøtte faktisk forbedret kvalitet i
kjerneoppgavene, ville man kanskje fått øye på de store ulikhetene fagområder imellom.
Forsknings- og utdanningsområdet er, til forskjell fra andre administrative områder, i liten grad
ensartet, men derimot i stor grad preget av særegen og faglig spesialisering.
I tilfeller hvor fagområdene har ensartede og felles utfordringer, vil man derimot kunne tjene på
en smal modell. Der gjelder også når man i administrativ sammenheng skal følge samme lov og
regelverk, og ikke minst der forvaltning og rutinemessige oppgaver er lik. Dersom spesialisering
forstått som fagspesifikk kompetanse er det man skal understøtte, bør imidlertid oppgavene ligge
nærmest mulig der aktiviteten utføres. Her er det betydelige forskjeller mellom ulike
administrative arbeidsområder og faglige arbeidsområder. Innenfor personalområdet har vi lover
og regelverk som gjelder alle ansatte. HMS-området er tilsvarende. Avdeling for IT, er et godt
eksempel hvor standardisering og fellestjenester gjelder. Alle disse utfører i utstrakt grad
oppgaver av generell karakter som er ensartet i hele organisasjonen. Innenfor utdanningsområdet
er det imidlertid fagspesifikke variasjoner.
Det er etter Kunstfaks syn er ikke noen sammenheng mellom et krav om leveranse av høy kvalitet
og gode resultat i kjerneoppgavene og en organisasjon med færre fakultet. Det kunstfaglige
arbeidsområdet er så spesialisert at det ikke synes å være noen som helst grunn til å mene at
ivaretakelsen av samfunnsoppdraget vil bli positivt påvirket av at kunstfagene innlemmes i en
større enhet. Kunstfagenes egenart vil ikke føre til mer ensartede enheter med felles utfordringer
slik anbefalingene om en smal fakultetsstruktur setter som det høyeste mål.
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Tvert imot vil det faglige rasjonalet kunstfagene representerer og spennvidden i fagområdene,
fort kreve særskilte organisatoriske løsninger som f.eks. sterkere formalisering av et fjerde nivå
– faggrupper – under instituttnivået. Ikke bare vil UiTs pådra seg midlertidige store omkostninger
ved en omorganisering, med UiT vil også kunne pådra seg varige økte omkostninger med en
enda flere organisatoriske nivåer enn i dag.
Det særegne måten kunstnerisk utviklingsarbeid ofte finansieres på som et samarbeide mellom
kunstnere innenfor og utenfor akademia, gjør at kunstnerisk FoU i dag har redusert sårbarhet
ndg. gjelder finansiering, enn mange andre fagområder. Noe som ikke hindrer at Kunstfak
arbeider aktivt for å øke finansieringen av FoU-arbeid gjennom de ”vanlige akademiske”
ordningene.
Foregående og nåværende rektorat har vist stor vilje til å sette seg inn Kunstfaks særskilte
utfordringer og særegenheter. Det har i dialogmøter vært gitt uttrykk for at dette har vært nyttig
sett på bakgrunn av UiTs rolle som breddeuniversitet og UiTs samfunnsoppgave. Fra fakultetets
ståsted har dette vært særdeles viktig først og fremst ut fra ønsket om å oppnå anerkjennelse og
forståelse for kunstfagenes rasjonalitet og for vår evne til å levere på svært mange av
Kunnskapsdepartementets og UiTs forventinger - særlig studiekvalitet og formidlingskvalitet,
men også i økende grad på kvalitet innenfor forskning og utviklingsarbeid – særlig kunstnerisk
utviklingsarbeid.
Slik UiTs budsjettsmodell er lagt opp hvor fordelingen skjer fra nivå 1 til nivå 2, er denne
kontakten av uvurderlig betydning fordi det sikrer at kunstfagene får samme mulighet til å utvikle
seg som andre fagområder. Kunstfak er alvorlig bekymret for at et lite og svært sammensatt
fagmiljø skal
Effektivitet i form av ledelse, styring og medbestemmelse


Vanskeligere å få til enhetlig ledelse av
institusjonen og en god samhandling
mellom nivå 1 og 2
 For små fakultet kan få problemer med å
ivareta nødvendige administrative
tjenester for større sentra/satsinger
 Større sårbarhet i forhold til endrede
økonomiske rammebetingelser i sektoren.
 Bevarer i stor grad eksisterende faglig
identitet
 Større distribusjon av makt
 Mindre strategisk, faglig og administrativt
kontrollspenn for dekan, spesielt for de
mindre fakultetene
 Ansattes medvirkning kan ivaretas i flere
fora
 Større distribusjon av makt
 Dekan ivaretar et smalere strategisk/
politisk samspill med relevante eksterne
aktører/tjenester/sektorer
Kunstfaks kommentar:







Større faglig bredde og stort styringsspenn
internt på fakultetene
Mer krevende interne fakultetsprosesser
Svakere kobling mellom fakultetsledelse
og faglig aktivitet på fakultetet
Mulig økt sentralisering av administrative
tjenester og ledelse til campus Tromsø
Enkelte fakultet kan bli for små til å
kunne ivareta alle funksjoner et fakultet
kan forventes å skulle løse

Arbeidsgruppen synes å være opptatt av at det den kaller for kontrollspenn eller styringspenn.
Det fremstår ikke klart hva arbeidsgruppen ønsker å peke på som utfordrende med dette.
Den vanlige bruken av begrepet kontrollspenn er et mål for størrelser av et myndighetsområde
uttrykt for eksempel ved antall underordnede. Store kontrollspenn gir såkalt «flat» organisasjon
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med få beslutningsnivåer. Små kontrollspenn gir høy organisasjonspyramide med mange
beslutningsnivåer og lange tjenesteveier.
Det finnes ingen enkle regler for fastsetting av kontrollspennets størrelse. Det avhenger av
arbeidets art, hvor mye som er rutine, og hvor mye som krever høy kompetanse og nytenkning.
Andre faktorer er lederens kapasitet, de underordnedes modenhet og selvstendighet, hvor mye
kontakt gruppen har med omverdenen osv.

Ved Kunstfak er det et stort spenn i fagområder – drama og teater, forfatterstudiet, musikk,
samtidskunst og fra 2018 landskapsarkitektur – representerer vidt forskjellig kunstfaglige uttrykk
og beveger seg innenfor ulike kunstfaglige paradigmer. Eksperimentet med en flat
organisasjonsmodell (innføring av faggrupper) baserer seg på en anerkjennelse av den
kunstfaglige spennvidden, stor faglig integritet og modenhet hos medarbeiderne, og en
forventing om at ledelsen skal værer sammensatt slik at den kan takle et stort kontrollspenn, med
stor ekstern kontaktflate med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Kontrollspennet innenfor dagens Kunstfak er så stort at dette fagområdet i seg selv representerer
store nok utfordringer for kunne legge til rette for en effektiv faglig og administrativ ledelse,
transparente styringsmekanismer og medbestemmelse slik at alle rimelige krav til effektivitet,
kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene blir tilfredsstilt. I et større fakultet vil
kompleksiteten innenfor fagområdet framtvinge etablering av nye ledelsesnivåer under
instituttnivået.
Det hevdes med styrke at for små fakultet kan få problemer med å ivareta nødvendige
administrative tjenester for større sentra/satsinger uten at dette begrunnes nærmere eller
illustreres med resultater fra undersøkelser.
Utvalget som utredet det forslaget til framtidig organisering av Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU) jfr. NOU 1995: 28 fant at ”hensyn til likhet i
fakultetsstørrelse eller balanse mellom ulike fagområder med hensyn til antall fakulteter
prinsipielt må være underordnet faglige og funksjonelle kriterier”. Dette synet ser også ut å ha
fått gjennomslag ved organisering av NTNU etter fusjonen med høgskolene i Gjøvik og
Ålesund. Den samme konklusjonen har man trukket i forbindelse med
organisasjonsgjennomgangen ved Universitetet i Stavanger. Det samme synes var
konklusjonen da det daværendfellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge drøftet saken før jul i
2015: ”Vår vurdering er at likhet i størrelse på fakultetene ikke bør legges til grunn for
organisering. Fagmiljøene bør organiseres i fakulteter med utgangspunkt i faglige hensyn.
Viktigere enn likhet i størrelse er at parallelle fagmiljøer samles i samme fakultet. Fakultetenes
størrelse avspeiler aktiviteten.”
Etter Kunstfaks mening er det 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. Dette er ivaretatt innenfor dagens
organisasjonsmodell og vil ikke kunne påvirkes positivt av noen endring.
Kvalitet og resultatoppnåelse innenfor utdanning, FoU og formidling:



Synliggjør flere enheter og merkevarer, og
viser bredden ved UiT
Fakultetene kan i større grad reflektere og
ivareta de faglige ulikheter som finnes
mellom ulike fagområder og ulike
disipliner





Styrket mulighet for videreutvikling av
nødvendig tverrfaglighet/samspill
Faglige og administrative robuste enheter
for større sentra/satsinger
Større organisatorisk samling av
beslektede fagområder
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Gir uensartede fakulteter med færre felles
utfordringer
Mindre organisatorisk samling av
profesjons- og disiplinfaglige miljø
Mindre organisatorisk samling av
beslektede fagområder
Et tematisk smalere fakultet skaper
barrierer for ivaretakelse av
tverrfaglighet/samspill i utdanning
Mer utfordrende å etablere nye spennende
enheter på tvers i en bred struktur
Tverrfaglige studieprogram kan bli
vanskeligere å organisere
Større fare for konkurrerende tilbud i
organisasjonen













Større organisatorisk samling av
profesjons- og disiplinfaglige miljø
Fakultetene kan drive fagstrategisk
utvikling innenfor rammen av eget
budsjett for å møte nye utdanningsbehov
og nye forskningsmuligheter
Bidrar til å redusere muligheten for
utvikling av faglig overlappende tilbud,
både mht. studietilbud og forskningsprofil
Kan innenfor rammene for eget fakultet
bidra til fagprofilering av ulike campus
Bedre muligheter for faglig samarbeid,
campusovergripende ansvar og
kryssfinansiering
Noen av dagens merkevarer kan svekkes
– men kan også sikres gjennom
«schoolsordninger».
Noen tverrfaglige miljøer kan måtte
brytes opp
Vil kunne tvinge frem nye nivå under nivå
3
Politisk mer krevende å gjennomføre
Det faglige eierskapet hos de ansatte på
fakultetet kan svekkes i enkelte miljø i en
omstillingsperiode

Kunstfaks kommentar:
De kunstfaglige fagmiljøene er i stor grad nasjonale og internasjonale. Det gjenspeiles i at
utdanningssøkere søker samtidig til flere læresteder innenlands og utenlands. Lærerkrefter og i
særdeles gjestelærere hentes fra internasjonale nettverk. Kvalitet i alle ledd prøver kontinuerlig
mot et nasjonalt og internasjonalt nivå og resultater oppnå og prøves i et internasjonalt
utdanningsmarked. Skal det kunstfaglige miljøet være konkurransedyktig i årene som kommer,
må det være markedsføring, omdømmebygging og rekrutteringsarbeid bygges rundt den enkelte
kunstfaglige fagområdenes fortrinn.
En av beveggrunnene til at instituttorganiseringen er oppløst og at det i en prøveperiode er innført
faggrupper ved fakultetet er for å forsterke merkevarene og den faglig bredden. Når det skal
rekrutteres studenter og ansatte til de ulike fagområdene ved Kunstfak, gjenspeiler
kommunikasjons- og rekrutteringsplanene at de ulike studieprogrammene/faggruppene har svært
ulike faglige profiler, målgrupper og kommunikasjonskanaler. Omdømmebygging, budskap og
kommunikasjonskanaler skiller seg fra faggruppe til faggruppe. En framtidig organisering av
UiT må styrke, ikke svekke evnen organisasjonen har til å henvende seg til aktuelle målgrupper
med et relevant budskap i de rette kanaler. Det er vår erfaring at nivå 1s Avdeling for
kommunikasjon og samfunnskontakt hittil ikke har hatt evne til å bistå fakultetet i dette arbeidet
på en effektiv måte.
Det argumenteres for at større fakulteter gir styrket mulighet for videreutvikling av nødvendig
tverrfaglighet/samspill og mer faglige og administrative robuste enheter.
Jurfak får årlig de beste nasjonale tilbakemeldinger på studiekvalitet og Kunstfak skårer høyest
på gjennomstrømming ved UiT og har lavt frafall. Det nasjonale studiebarometeret bekrefter
hvert år at studentene foretrekker små og oversiktlige studiemiljøer.
Det virker som å være et gjennomgående trekk ved UiTs organisasjon at det skjer for lite intern
læring. Svært mye av forskningen på innenfor området lærende organisasjoner er såkalt
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normativ, den sier noe om hvordan man ut fra organisasjonsteori tror virksomhetene bør
organisere og innrette seg for å være lærende. Svært lite av forskningen er deskriptiv2. I en
avhandling ved London School of Economics, har Phil Rosengarten gjort en sammenstilling av
forskningen innen dette området, og kommet frem til følgende ti karakteristika ved lærende
organisasjoner:
1) Team-arbeid og team-læring
2) Systemisk tenkning og mentale modeller
3) Fri flyt av informasjon vertikalt og horisontalt
4) Opplæring og trening av hele arbeidsstokken
5) Belønningssystem for læring
6) Kontinuerlig forbedring
7) Fleksibilitet i virksomhetens strategi og blant ansatte
8) Desentraliserte hierarki og deltakende ledelse
9) Lærende laboratorier og kontinuerlig eksperimentering10) Støttende, lærende bedriftskultur
Ingen av disse karakteristika kan automatisk knyttes til størrelse.
Det er hvilke faglige partnerskap som inngås og hvilke faglige nettverk som dannes og
vedlikeholdes som er hovedkjennetegnet ved om man oppnår kvalitet og resultater i universitetsog høgskolemiljøer. Studenter som inngår i oversiktlige og fokuserte fagmiljøer trives best, har
størst gjennomføringsgrad og oppnår de beste resultater. Den administrative overbygning og
støtteapparatet må understøtte dette. Storskalafordeler oppnås når man lager gode
gjennomgående rutiner og beslutningslinjer for saksområder som har standardiserte løsninger
uavhengig av lokale variasjoner og behovet for utvising av skjønn.
3. Rapport fra arbeidsgruppen for campusorganisering – se vedlegg 3
Arbeidsgruppen for faglig organisering har følgende kommentarer som berører
campusorgansiering:
Smal modell
Bred modell


Fakultet med ledelse utenfor Tromsø kan 
få stort driv for utvikling av egen campus

De fleste fakultet vil kunne ha aktivitet på
de fleste eller alle campus, og på den måten
bidra til utvikling av studietilbud og
fagportefølje i hele landsdelen

Arbeidsgruppen (AG) for campusorganisering uttaler:

Uavhengig av valgt løsning for faglig organisering og dennes geografiske distribusjon foreslår
AG at campus må ha en stedlig fagligpolitisk ledelse som ivaretar et koordinerende ansvar ved
campus. AG har diskutert på hvilket nivå en slik stedlig ledelse bør plasseres, og finner det
naturlig at denne stedlige campus-ledelse, med et koordinerende ansvar for den faglige
aktiviteten på campus likestilles med dekan-nivået, dvs. faglig ledelse på nivå 2.

Arbeidsgruppen drøfter to ledelsesmodeller en dekan- eller en viserektormodell og i tillegg til den
foreslår AG at campus rigges med en administrativ stedlig campusleder som skal ivareta
fellesadministrative oppgaver, campusråd og campusmøter.
Slik vi leser rapporten er ikke arbeidsgruppen tydelig på om campuslederrollen bør ligge hos en
dekan eller en viserektor – nærmest en campusrektor. Det synes som om gruppen heller mest i
retning av viserektormodellen i det en viserektor kan få en tydeligere strategisk og koordinerende
rolle med ansvar for å stimulere til campusutvikling i samhandling med øvrig stedlige ledelse enn
en dekanmodell.
2

http://ledernett.no/hva-kjennetegner-en-l%C3%A6rende-organisasjon
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Kunstfak mener under alle omstendigheter at det ikke bør tas stilling til verken dekan- eller
viserektormodellen før den faglige organiseringen er avklart. En dekanmodell vil trolig bare la seg
gjennomføre om man velger en bred faglig organisering. Begge variantene av den smale
modellen, som flertallet i arbeidsgruppen for faglig organisering anbefaler, gir liten indikasjon på
at et fagmiljø utenfor Tromsø vi kunne få en fakultetsledelse.
Konklusjon:
Det kunstfaglige fakultet mener at det vil tjene UiTs samfunnsoppdrag som breddeuniversitet
generelt og det kunstfaglige oppdraget spesielt at det kunstfaglige fagmiljøet blir plassert som egen
enhet på nivå 2 i UiTs framtidige organisasjon. Det vil være det beste måten å sikre forbedret
effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i de kunstfaglige kjerneoppgavene ved UiT, og gi best
mulig strategisk styringsevne og måloppnåelse innenfor et fagområde preget av et særskilt faglig
rasjonalet.
Det kunstfaglige fagmiljøet krever så spesialisert infrastruktur at det alt vesentlige av faglige
aktiviteter ikke kan tilbys på UiTs mange campus. Et bredt tilfang av faglige aktiviteter med høy
i de ulike regionene av landsdelen må i framtiden som i dag skje gjennom å vedlikeholde og
videreutvikle de mange samarbeidsarenaer og kontaktpunkter som allerede eksisterer.
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