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Protokoll AHOs styremøte 26.04.2017
Dato:
Sted:

26.04.2017 kl. 12:00
Soria Moria

Til stede:

Hilde Angelfoss
Jannike Hovland
Marius Nygaard
Sven Felding
Andrew David Morrison
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Miriam Landa Kvaleberg
Aurora Raudberget Fiveland
Ole Edvard Gustavsen
Randi Stene

Møtende
varamedlemmer:

Lise Kjærstad for Brita Nøstvik

Forfall:

Rina Brunsell Harsvik, Brita Nøstvik, Mari Lending, Petter Eiken

Andre
tilstedeværende:

Ulrika Herlofsen (sak 33/17), Frode Gether-Rønning (41/17)

Referent:

Randi Stene

Sakskart
Saksnr.

Side
Orienteringssaker
Protokoll fra AHOs styremøte 08.03.2017

Sak 30/17

2

Sak 31/17

Rektors rapport til styret

2

Sak 32/17

Regnskap per 31.mars 2017

2

Sak 33/17

Tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning - pilotprosjekt

2

Sak 34/17

Evaluering av styreperioden

2

Sak 35/17

Referater Forskningsutvalget 22.02.2017 og 15.03.2017

2

Sak 36/17

Referat Undervisningsutvalget 08.02.2017

2

Sak 37/17

Referat fra møte med fagforeningen 24.04.2017

2
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Sak 38/17

Årplan for styrets arbeid 2017

2

Saksnr.

Vedtakssaker

Sak 39/17

Oppnevning av delegasjon til etatstyringsmøte

3

Sak 40/17

Ny handlingsplan for likestilling og mangfold

3

Sak 41/17

Rapport om informasjonssikkerhet 2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl
§ 24 tredje ledd

3

Sak 42/17

Endringer i utvalgsstruktur for undervisning

3

Sak 43/17

Kreering av doktorand Alice Labadini

4

Sak 44/17

Kreering av doktorand Halvor Weider Ellefsen

4

Sak 45/17

Kreering av doktorand Noel J. O. Okello

4

Oslo, 26.04.2017
Ole Gustavsen
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26.04.2017/ Protokoll AHO AHOs styre møte

2

46/17 Protokoll fra AHOs styremøte 26.04.2017 - 17/00600-1 Protokoll fra AHOs styremøte 26.04.2017 : Protokoll AHOs styremøte 26.04.2017 godkjent Hilde A.

Vedtakssaker
39/17 Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøte

Vedtak
Styret vedtar følgende delegasjon til etatsstyringsmøte
- Styreleder Rina Brunsell Harsvik
- Eksternt styremedlem Hilde Angelfoss
- Internt styremedlem Andrew Morrison
- Internt styremedlem Elisabeth Sjödahl
- Studentrepresentant Miriam Landa Kvaleberg
- Rektor Ole Gustavsen
- Direktør organisasjon Randi Stene
40/17 Ny handlingsplan for likestilling og mangfold

Vedlegg:
Handlingsplan for likestilling og manfold 2017-2018
Vedtak
Styret vedtar Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018.
Likestillingsutvalget skifter fra denne planperioden navn til Likestillings- og mangfolds utvalget
41/17 Rapport om informasjonssikkerhet 2016

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 tredje ledd
Vedlegg:
AHO_Gjennomforende_Aarsplan.doc
AHO_Kontrollerende__Avviksskjema.doc
Risikohåndteringsplan
Vedtak
Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved AHO til etterretning og ber om at
informasjonssikkerhetsarbeidet følges opp.
42/17 Endringer i utvalgsstruktur for undervisning

Vedlegg:
Diskusjonsgrunnlag organisering av råd og utvalg
Uttalelse fra Opptaks- og godkjenningsutvalget
Uttalelse fra Undervisningsutvalget
Undervisningsutvalgets forslag til programledelse
Vedtak
Styret vedtar at saken behandles videre i henhold til følgende prinsipper:
- Undervisningsutvalg opprettholdes med endret mandat
- Det opprettes tre programutvalg under undervisningsutvalget
- Programutvalgets medlemmer utgår fra undervisningsutvalget og suppleres med medlemmer
- Opptaks- og godkjenningsutvalget skal ikke være et strategisk utvalg som rapporterer direkte til styret
- Det utredes videre om opptaks- og godkjenningsutvalget skal bestå som et samlet utvalg under
undervisningsutvalget, eller om oppgavene skal videreføres som en juryordning under programutvalgene.
Styret ber om at mandater for disse råd og utvalg forelegges styret til vedtak i juni, samt at nødvendige endringer
i delegasjonsreglementet forelegges samtidig.
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43/17 Kreering av doktorand Alice Labadini

Vedlegg:
Sensurskjema
Vedtak
Alice Labadini tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
44/17 Kreering av doktorand Halvor Weider Ellefsen

Vedlegg:
Sensurskjema
Vedtak
Halvor Weider Ellefsen tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
45/17 Kreering av doktorand Noel J. O. Okello

Vedlegg:
Sensurskjema
Vedtak
Noel Japeth Omollo Okello tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).

______________________________________________________________________________________
46/17 Eventuelt
Etter diskusjoner i styreseminaret 25. april la styreleder frem et forslag for å følge opp diskusjonene.
Vedtak

Styret har forventinger til at ledelsen arbeider videre i henhold til styreseminarets diskusjon omkring ny
organisering, samhandling, kultur og utvalgsstruktur. Styret ber om at det legges frem en
prosessbeskrivelse i styremøte i juni.
Vedtak
Referatet godkjent
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Sak 47/17 Rektors rapport til styret
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

14.06.2017
Randi Stene
17/00610-1

Resultater diplom
Det ble totalt innlevert 49 diplomoppgaver ved AHO våren 2017. Oppgavene viste stor bredde og et rikt
mangfold av problemstillinger og løsninger innen alle våre fag.
Det var 11 diplomoppgaver i landskapsarkitektur, 24 i design og 14 i arkitektur. Av disse ble 45 uteksaminert og
4 fikk ikke bestått. Av de som fikk ikke bestått var det to i design og to i arkitektur.
Sensur av diplomoppgavene i landskapsarkitektur i Tromsø er ikke gjennomført når dette skrives og vil bli
informert om i møtet.
Nytt styre 2017-2022
Nytt styre for perioden er ikke klarlagt idet styrepapirene sendes ut. Det vil informeres muntlig om status for nytt
styre i møtet.
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Sak 48/17 Regnskap april 2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Heidi Ellen Kristensen Holte
17/00616-1
Regnskap april 2017

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for AHO per 30.april 2017.

Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 30.april 2017 et merforbruk på 667 000
kroner. Dette er omtrent i henhold til periodisert budsjett for perioden.
Driftsinntektene er på 61 mill. kroner og er omtrent som budsjettert.
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Det er kun foretatt investeringer i perioden på 0,5 mill. kroner. Dette er investeringer i IKT-utstyr.
Årets budsjett er på 3,3 mill. kroner og de fleste investeringene er planlagt noe senere ut i året.
Lønnskostnadene er på 38,6 mill. kroner og er omtrent på budsjett, med et avvik på 0,4 mill
kroner. Dette skyldes periodiseringsavvik.
Driftskostnadene er 0,4 mill. kroner lavere enn budsjett og skyldes flere mindre
periodiseringsavvik.
Bruk av fondsmidler/reserve
Det er per april benyttet midler til følgende tiltak bevilget fra fondet/reserven:
Fondsmilder 2017-2019

Tilpasninger, møbler og utstyr til kantinen
Møbler til auditoriet og grupperom
Servicetorg
Sørfløyen
Landskapsutdanningen i Tromsø
Forskningsevaluering
Forskningsstimulering
Mulighetsstudien AHO, KHiO, NMH
Hovedinngang AHO
Flytte printerrom, bygge nytt printerrom
Totalt

Revidert
bevilgning
2017-2019
1 300 000
1 200 000
500 000
4 000 000
1 000 000
550 000
400 000
2 073 000
1 000 000
500 000
12 523 000

Forbruk per
30.april 2017
160 000
0
0
0
598 000
148 000
50 000
150 000
0
0
1 106 000

Statsbygg vil i løpet av våren og sommeren sluttføre ombyggingen i kantinen. Stoler til både
auditoriet og grupperommene er bestilt og leveres i juni. Statsbygg jobber også med forslag til
ombygging av hovedinngangen, servicetorg og flytting av printerrom. Vi venter på prisoverslag.
Det jobbes også videre med sørfløyen. Sørfløyen skal først tas i bruk høsten 2018.
Landskapsutdanningen i Tromsø er under planlegging og utvikling. Samtidig fortsetter piloten i
Tromsø. Det er hittil i år brukt 598 000. Dette er utgifter som Tromsø skal være med og dekke.
Forskningsevalueringen som ble startet i 2016 skal sluttføres i løpet av høsten 2017. Det vil bli
lagt frem en foreløpig rapport for styret i juni.
Mulighetsstudien mellom AHO, KHiO og NMH er sluttført og rapport levert KD. Alle utgifter er
foreløpig ikke regnskapsført.
En eventuell ombygging av hovedinngangen er under planlegging, likeså flytting av
printerrommet.
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Sak 49/17 Revisjonsberetning for regnskap 2016
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Heidi Ellen Kristensen Holte
16/00007-17
Revisjonsberetning for regnskap 2016
Revisjonsberetning_2016

Vedlagt følger avsluttende revisjonsberetning fra Riksrevisjonen .
Årsregnskap for 2016 er tidligere behandlet og godkjent av styret og oversendt
Riksrevisjonen og KD 10. februar. Riksrevisjonen har nå avgitt sin avsluttende
revisjonsberetning, jf. vedlegg nr 2 og konkluderer med:

Etter Riksrevisjonens mening gir AHOs årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens
disponible bevilgninger i 2016, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener
videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016 og av
eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2016, i samsvar med statlige
regnskapsstandarder (SRS).
Konklusjon knyttet til administrativt regelverk for Økonomistyring
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi
har funnet nødvendig i henhold til ISSAI-ene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at
virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med administrativt regelverk for
Økonomistyring.

Det betyr at fjorårets regnskap er godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette
viser at de siste årenes målrettede arbeid innenfor økonomiforvaltningen og
økonomistyring har gitt resultater, og gir god motivasjon for å jobbe med fortsatt
forbedring og utvikling innenfor området.
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Vår referanse

2016/01062-3

ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
AHO
Org. nr.: 971526378

Riksrevisjonens beretning
Til Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) sitt årsregnskap for 2016.
Årsregnskapet består av styrets kommentarer til AHOs regnskap, oppstilling av bevilgningsrapportering og
virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet
per 31. desember 2016.
Etter Riksrevisjonens mening gir AHOs årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens disponible
bevilgninger i 2016, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir
et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2016 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31.
desember 2016, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS).

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Riksrevisjonens oppgaver og plikter» ved revisjonen av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de
etiske kravene i ISSAI 30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler.
Etter Riksrevisjonens oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VII) og øvrig informasjon (del I–VI).
Riksrevisjonens uttalelse om revisjonen av årsregnskapet og uttalelsene om etterlevelse av administrative
regelverk dekker ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–IV), og vi attesterer ikke denne informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det revisors oppgave å lese øvrig informasjon i
årsrapporten. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og årsregnskapet, kunnskapen opparbeidet under revisjonen, eller hvorvidt den øvrige informasjonen
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom det konkluderes med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er Riksrevisjonen pålagt å rapportere dette i
revisjonsberetningen.
Det er ingenting å rapportere i så henseende.

Postadresse
Postboks 8130 Dep
0184 Oslo

Kontoradresse
Storgata 16

Telefon
22 24 10 00

E-post
postmottak@riksrevisjonen.no

Internett
www.riksrevisjonen.no

Bankkonto
7694 05 06774

Org.nr.
974760843
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Ledelsens, styrets og overordnet departements ansvar for årsregnskapet
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med
regelverk for økonomistyring i staten, herunder statlige regnskapsstandarder (SRS). Ledelsen og styret er
også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Overordnet departement og styret har det overordnede ansvar for at virksomheten rapporterer relevant og
pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens
virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999) alltid vil avdekke vesentlig
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å
påvirke beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og
ISSAI 1000–2999, utøver revisor profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen.
Revisor identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Revisjonshandlinger utformes og gjennomføres for å håndtere slike risikoer,
og tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis innhentes som grunnlag for revisors konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket er høyere enn for feilinformasjon
som skyldes utilsiktede feil. Dette skyldes at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.
Revisor gjør også følgende:
 opparbeider en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll
 evaluerer hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som er brukt, og rimeligheten av
regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen
 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, herunder
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde
Revisor kommuniserer med ledelsen og styret, og informerer overordnet departement, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Revisor vil også
kommunisere om forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, herunder eventuelle svakheter
av betydning i den interne kontrollen.
Av de forholdene som blir kommunisert med ledelsen og styret, og som overordnet departement blir
informert om, tar revisor standpunkt til hvilke av forholdene som er av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet, og avgjør om disse regnes som sentrale forhold ved revisjonen. Disse beskrives i så tilfelle
under eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene
omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at de negative konsekvensene av en slik
offentliggjøring med rimelighet må forventes å være større enn offentlighetens interesse av at saken blir
omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.
Dersom Riksrevisjonen gjennom revisjon av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på
administrative regelverk for økonomistyring, gjennomføres utvalgte revisjonshandlinger for å kunne gi
uttalelse om hvorvidt det er vesentlige brudd på disse.
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Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring
Vi gir en uttalelse med moderat sikkerhet på om vi er kjent med forhold som tilsier at virksomhetens
disponering av bevilgningene i vesentlig grad er i strid med administrative regelverk for økonomistyring.
Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnås
gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendig.
Basert på revisjon av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til ISSAI 4000serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomhetens disponering av bevilgningene er i strid med
administrative regelverk for økonomistyring.

Oslo; 27.04.2017
Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef
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Forskningsevalueringen er i nå i en sluttfase og det foreligger et utkast som man vil bruke høsten på å innhente
kommentarer til.
Andrew Morrison som er ansvarlig for prosjektet, vil presentere styret for hovedinnholdet, metode, funn og
anbefalinger.
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Report on AHO Research Review
At the last Board meeting a summary of the AHO Research review was given
and a schedule of work and delivery agreed. This note is to confirm that the
work needed for the Review has been conducted, relevant material and
gathered and now being assembled. In summary, the research team has
succeeded in securing a body of material of different types and by diverse
means that reflect the practices and outputs of our ‘creative industry sector’
university. This we have achieved during an extremely busy semester and by
way of good collaboration with colleagues across AHO.
As a consequence, the wider activities and institutional change processes that
this study has engaged in and opened out for have made the final phases of
the Review more work to consolidate. Importantly, the role of feedback and
critique - from both internal and external parties to the Review – has needed
more time to be thoroughly completed and cycled back into the final
document. In principle there is no problem with the completion of the Review
and its formal delivery to the current Board.
In consultation with The AHO Rector, members of the Review team will make
a presentation to the Board containing the key contents, methods, core
elements, findings and recommendations. Subsequently the final draft report
will be circulated for comment to the AHO Research Committee and Board,
Compiler and External Assessors. Comments and suggestions will be
considered and implemented for an Amended Review that will be circulated to
AHO colleagues for comment. This round of review will be taken up in an
AHO Research Assessment Seminar open to colleagues and attended by the
External Assessors and two invited External Readers. Final adaptations will
be made and the Final Research Review published online.
This process of addressing the three main aspects of the research review
together will be connected to strategic and organisational change processes
and plans being made at AHO. The rounds of consultation and amendment
are intended to enrich the quality of the document and to develop experience
for furthering the chance of successful implementation will via a shared and
critical arena. As structure for this consultative process and its critical
assessments, a schedule is presented below.
I wish to assure the AHO Board that a detailed, comprehensive, critical and
communicatively strong Review will be achieved in the autumn 2017 semester
as agreed. In addition to the Review itself, we will hold and international
research seminar and develop a related book proposal by the end of the year.
This is in addition to our original deliverables and speaks to the gravity and
generativeness of the project and its participation as a whole.
Prof Andrew Morrison
Project Leader
AHO Research Review
1 June 2017
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Revised Schedule for Completion of AHO Research Review
26 April
26 April
3 May
10 May
22 May
24-26 May

Report to AHO Board, prognosis and delivery
OCULS Seminar: Impact of Research in Urbanism & Landscape
External Assessors Visit #1
Update to FU
External Assessor Visit #2
Compiler Visit #4

14 June
21 June
30 June
15 August

Final Draft Review presentation to AHO Board
Report to FU
Final Draft Review document circulated
Comments from FU, AHO Board, External Assessors & Complier

15 September Amended Review completed by project team
15 September Circulation of Amended Review to AHO staff, Externals, AHO Board
30 September Feedback seminar with AHO staff, External Assessors
Written feedback deadline
15 October
30 October
15 November
15 December

Delivery of Final Review to AHO Board
Research Assessment International Research Seminar
Book Proposal to Bloomsbury
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Arbeidsgruppen har avlagt sin rapport «Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og
NMH» 28.04.2017.
Gruppen har beskrevet fire scenarier, og i rapporten redegjøres det for sentrale betingelser, motforestillinger og
risikoer ved de ulike alternativene.
Scenario 1: Fortsatt selvstendige institusjoner
Scenario 2: Fortsatt selvstendighet, men styrket institusjonelt samarbeid
Scenario 3: Fra tre til to institusjoner
Scenario 4: Et norsk kunstuniversitet
Arbeidsgruppen konkluderer ikke med å anbefale ett alternativ.
Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil invitere de tre institusjonene til et møte om rapporten før
sommeren.
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Mulighetsstudie for
forpliktende samarbeid
mellom AHO, KHiO og
NMH
Rapport fra arbeidsgruppe
4/28/2017

51/17 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe - 14/01016-14 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe : Rapport - Mulighetsstudie-AHO-KHiO-NMH.pdf

Til Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet igangsatte i juni 2016 en mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Det skulle
utarbeides en rapport med tilrådninger.
Med dette legges rapporten fram.
Oslo, 28. april 2017
Trine Syvertsen
arbeidsgruppens leder

Guri Bakken
Inger-Johanne Ullern
sekretærer
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Kapittel 1 Innledning
Sammendrag
Kapittel 1 drøfter arbeidsgruppens mandat og redegjør for fire scenarier som peker mot ulike former
for organisering og samarbeid. Materiale som ligger til grunn for vurderingene i de påfølgende
kapitlene presenteres.
Kapittel 2 oppsummerer strukturen i UH-sektoren generelt og kunstutdanningsinstitusjonene spesielt
sett i forhold til strukturreformen. Strukturen til AHO, KHiO og NMH beskrives.
I kapittel 3 beskrives og vurderes de fire scenariene, og det redegjøres for sentrale betingelser,
forutsetninger og risikoer ved de ulike alternativene.
Scenariene er laget for å illustrere ulike muligheter og gir ikke uttømmende vurderinger av forskjeller
på ulike organisasjonsformer. Scenariene må leses i forhold til hverandre. Forutsetninger,
motforestillinger og risiko i ett scenario vil framstå som fordeler i andre scenarier.
Kapittel 4 oppsummerer rapporten og gir arbeidsgruppens tilrådninger for hvert scenario.
Arbeidsgruppen konkluderer ikke med å anbefale ett alternativ. Gruppen har oppfattet
mulighetsstudien som et prosjekt for å beskrive ulike muligheter for videre utvikling av de tre
institusjonene. Arbeidsgruppen har opplevd formen som fruktbar i dialoger med ledelse, ansatte og
studenter. I dialogene har arbeidsgruppen hørt ulike meninger og argumenter. Det har vært uttrykt
entusiasme for og motforestillinger mot alle fire scenariene. Også i arbeidsgruppen har det vært ulike
synspunkter, og det er ikke slik at ett alternativ framtrer som den eneste rette ut fra de tematikkene
som har vært vurdert.

Bakgrunn – oppnevning
I brev av 10. mai 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å gjennomføre en
mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo
og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Mulighetsstudien ble satt i gang som en oppfølging av Meld. St. 18 (2014-2015), Konsentrasjon for
kvalitet — strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Målet med reformen er å få etablert
sterkere institusjoner med solide fagmiljøer.
Etter at arbeidet med strukturreformen ble lansert i 2014 har det vært dialog mellom de tre
institusjonene og departementet om deres plass i en fremtidig institusjonsstruktur. Departementet
har i oppfølgingen av stortingsmeldingen hatt dialog med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i
Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har mottatt innspill til mandat for videre utredning.1
Det ble i 2013-2014 gjennomført et SAK-prosjekt med utredning av økonomisk-administrativt
samarbeid mellom de tre institusjonene.

Sammensetning
Arbeidsgruppen har bestått av:
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Trine Syvertsen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, leder av
gruppen.
Mathilde Aggebo, fagleder, Designskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering, København.
Suzanne Bjørneboe, dekan, Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.
Kaarlo Hildén, dekan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i Helsingfors
Erik Fenstad Langdalen, professor og instituttleder, Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo.
Kjetil Solvik, studie- og FoU-sjef, Norges musikkhøgskole.
Arbeidsgruppen har hatt et sekretariat bestående av Guri Bakken, pensjonist, tidligere underdirektør
i Universitets- og høgskolerådet og seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern, Det humanistiske fakultet,
Universitetet i Oslo.

Mandat
Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat:
Hvordan kan AHO, KHiO og NMH i fellesskap:
1. Sikre kunstfaglige utdanninger av fremragende kvalitet med en sterk posisjon i utdanningsog forskningslandskapet nasjonalt og internasjonalt?
2. Styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid?


Kunstfeltets plass i samfunnsutviklingen og hvilke kompetansebehov som følger av
samfunnsutviklingen skal vurderes.



Mulighetsstudiet skal vise hva som skal til for å skape kunstfaglig utdanning, forskning og
utviklingsarbeid på høyeste internasjonale nivå.



Det skal utredes en mulig sammenslåing av de tre institusjonene til en nasjonalt og
internasjonalt attraktiv forsknings- og utdanningsinstitusjon som løfter fagfeltene til det
høyeste internasjonale nivå, vurdert av de internasjonale fagmiljøene.



I denne sammenheng bør også muligheter som ligger utenfor de tre institusjonenes
fagporteføljer i dag vurderes.



Med utgangspunkt i målet om å løfte kunstfagene til det høyeste internasjonale nivå, skal det
presenteres fordeler og ulemper ved å fortsette som tre selvstendige institusjoner versus
etableringen av en ny institusjon eller andre mekanismer for forpliktende faglig og
administrativt samarbeid.



Det skal innhentes eksempler og erfaringer fra sammenslåinger av og samarbeid mellom
liknende institusjoner nasjonalt og i andre land.
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Kunstfagene har en plass i hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning. I denne studien
ønsker vi å belyse mulighetene for videreutvikling innenfor høyere utdanning.
Departementet ba i samme brev om at arbeidsgruppen skulle avlegge en rapport innen 1. januar
2017 med tilrådninger og oppfordret til aktiv dialog med institusjonene underveis i arbeidet.
Arbeidsgruppen kom ikke skikkelig i gang før i oktober 2016, og departementet har siden godkjent
levering innen utgangen av april 2017.

Drøfting av mandat
Mandatet legger stor vekt på utredning og vurdering, men det er også formulert tydelige spørsmål til
arbeidsgruppen. De to nummererte spørsmålene gjelder hvordan man kan styrke institusjonenes
kjernevirksomhet: utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg peker mandatet på
målsettinger knyttet til kunstfeltets utvikling, samfunnsbehov og kompetanse. Arbeidsgruppen vil
først redegjøre kort for hvordan vi har avgrenset disse to gruppene spørsmål og hvilke kilder som er
aktuelle for å besvare spørsmålene.
Kvalitet i utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Virksomheten ved de tre institusjonene holder gjennomgående høy kvalitet, og arbeidsgruppen
forstår sitt hovedoppdrag som å være hvordan kvaliteten kan styrkes ytterligere i fellesskap.
Når det gjelder en del vanlige indikatorer på kvalitet som brukes i sektoren, og som også er relevante
i forhold til strukturreformens målsettinger om økt kvalitet og robusthet, skårer institusjonene svært
godt på noen og mindre godt på andre. Vi viser til vedlegg 1 for en oppsummering av institusjonenes
skår. Indikatorene gir et bilde av institusjonenes virksomhet i dag, men er lite egnet til å skille mellom
ulike fremtidige alternativer for samarbeid og organisering.
Når det gjelder studiekvalitet, legger arbeidsgruppen til grunn at institusjonene må sikre høy kvalitet
innen de enkelte utdanningene og at studentene må sikres utdanning med høy grad av spesialisering
innenfor det aktuelle faget, uavhengig av organisasjonsform. I de fleste kunstutdanninger er det
høye ferdighetskrav, som f.eks. i klassisk ballett, utøvende musikk, arkitektur, opera, og det er behov
for tilstrekkelig tid til både «mengdetrening» og til å tilegne seg dybdekunnskap. Behovet for
kompetanse utover eget fagfelt og interdisiplinær erfaring varierer mellom kunstfagene og er
generelt mindre omfattende på bachelornivå, men alle studenter må i noen grad sikres kompetanse i
ferdigheter og samarbeid utover egen disiplin.
Den nylig presenterte stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning vektlegger kvalitet i
utdanning gjennom bl.a. merittering av undervisningspersonale, studentmedvirkning, nasjonale
konkurransearenaer for utvikling av god undervisning, og utdanningstilbud som gjør kandidatene i
stand til å gå ut i et arbeidsliv i omstilling. I likhet med de andre faktorene vil disse kravene gjelde
uansett organisasjonsform, og scenariene som presenteres i kapittel 3 vil gi lite utslag for slike
faktorer.
Inntrykket arbeidsgruppen sitter igjen med etter besøkene på andre institusjoner i Europa, er at de
norske institusjonene er anerkjente internasjonalt. Det er imidlertid ikke lett å finne materiale som
arbeidsgruppen kan bruke for selv å bedømme kvaliteten i forhold til andre institusjoner. Vi finner
dem f.eks. ikke på generelle UH-rankinger.2 Institusjonene viser til at det er metodiske utfordringer
med internasjonale rankinger innenfor fagfeltene. Fra institusjonenes side vises også til flere
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kvalitetsindikatorer, f.eks. internasjonal fagfellevurdering ved åremålsstillinger, prosjektvurderinger i
regi av prosjekt- og stipendiatprogrammet, utstillinger, forelesninger, forestillinger og konserter på
prestisjefylte institusjoner, akkreditering, eksterne, internasjonale sensorer, rangering eller
kvalitetsutvikling gjennom egen internasjonal organisasjon eller nettverk, i hvilken grad tunge
næringsaktører og prestisjefulle internasjonale institusjoner velger AHO, KHiO og NMH som
strategiske samarbeidspartnere, og internasjonale studentkonkurranser.
En viktig ekstern finansieringskilde og indikator for kunstfagenes kvalitet i forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid er stipend- og prosjektprogrammene til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Høyskolene har også elitebevilgninger som sier noe om kvalitet.
Kunstfeltets utvikling og samfunnets etterspørsel etter kompetanse
Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere «Kunstfeltets plass i samfunnsutviklingen og hvilke
kompetansebehov som følger av samfunnsutviklingen».
Arbeidsgruppen legger til grunn at sterke kunstutdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig både
for samfunnet generelt og for kunst- og kulturlivets posisjon og utvikling. Institusjonene skal vise
evne til fornyelse, prege og reflektere samfunnsutviklingen og bidra til innovasjon. En annen viktig
funksjon er forvaltningen av fagtradisjoner. Denne virksomheten utføres gjennom spesialisering og
utvikling av ny kunnskap innenfor og på tvers av dagens faggrenser.
Denne utredningen handler om kunstfag. Ikke alle fagmiljøer ved institusjonene identifiserer seg med
kunstfeltet. Dette gjelder særlig AHO som i større grad retter seg mot teknologifag, samfunnsfag og
humaniora, og som er den institusjonen av de tre med forholdsvis færrest ansatte på kunstnerisk
grunnlag og flest på akademisk grunnlag. Også for kunstfagene gjelder det at ikke alle utfordringer er
rettet inn mot kunstfeltet.
Arbeidsgruppen har notert seg en rekke faktorer som påvirker kunstutdanningene, kunstfeltet og
dets plass i samfunnsutviklingen. Faktorene slår ulikt ut for forskjellige fagfelt, og det er forskjellige
vurderinger knyttet til hvor viktige utviklingstrekkene kommer til å bli.
-

Konkurranse: Studentene velger oftere utdanninger i utlandet. Norske kunstinstitusjoner må
derfor være konkurransedyktige for å få tak i de beste studentene og lærerne. Nasjonalt har
det etablert seg en rekke private kunst- og designskoler som tilbyr bachelor-utdanninger, noe
som også øker konkurransen.

-

Økonomi: Erfaringer fra våre nordiske naboland viser hvordan utdanningsinstitusjoner står
utsatt til ved økonomiske nedgangstider og politiske skifter. Siden kunstutdanningene er
relativt kostnadskrevende utdanninger vil det være utfordrende å opprettholde den gode
kvaliteten ved omfattende kutt. Det er økende krav i sektoren om eksterne midler for å
finansiere forskning og undervisning. Institusjonene er i vekslende grad rigget for dette, noe
som kan bli en utfordring fremover.

-

Store samfunnsutfordringer. Det uttrykkes mer konkrete forventninger om samfunnsrelevans
til UH-sektoren som helhet. Humaniora møter f.eks. forventninger om å «bidra bedre til
Norges innsats for å møte store samfunnsutfordringer knyttet til bl.a. mangfold,
flerreligiøsitet, helse, velferd, skole, klima og miljø.»3 Politiske forventninger til kunstfeltets
betydning for samfunnet endrer seg også: Det er en økende tro på kunstens og kulturens
økonomiske potensial.
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-

Kritisk korrektiv; kunstfagene fungerer som et kritisk korrektiv til samfunnsutviklingen, og
utdanningsinstitusjonene er viktige laboratorier for eksperimentering og nyskaping. Samtidig
må institusjonene forsvare kunstfagenes betydning som allmenndannelse og som
leverandører av kunstnerisk “grunnforskning”.

-

Stor vekst i kunstnerbefolkningen. En forholdsmessig større andel må finansieres på andre
måter enn ved offentlig støtte. Profesjonene berøres ved at en lavere andel har fast
ansettelse og flere er frilansere. Kandidater i kunstfag finner nye anvendelsesområder for sin
kompetanse.

-

”Porøsitet” mellom ulike kunstformer og genre; deler av samtidskunsten er for eksempel
vanskeligere å klassifisere som kun teater, musikk, billedkunst eller genre som kunstmusikk,
verdensmusikk og folkemusikk. Det er ofte i møtet mellom ulike estetiske utgangspunkt,
uttrykksformer og tradisjoner at nye kunstneriske uttrykk skapes. Et annet eksempel er
designfaget som gjennomgår store forandringer og søker nye samarbeidspartnere.

-

Skoleverket; det pågår en nedprioritering av kunstfagenes plass i skoleverket.

Når det gjelder etterspørsel etter kompetanse har det vist seg vanskelig å finne godt tallmateriale
eller annet materiale som kan brukes til vurdering av alternativer. NIFUs kandidatundersøkelser
inneholder lite om de kunstneriske/estetiske fagene spesielt, og har bare tall for humaniora mer
generelt.4
Et unntak er rapporten Spill på flere strenger: Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i
skapende og utøvende musikk, som i 2014 ble laget på oppdrag av NMH og syv andre institusjoner
med masterutdanning i utøvende musikk.5 Rapporten Kreativ næring i Norge 2008-2014 viser en
vekst i sysselsetting og verdiskapning for bransjene visuell virksomhet (museum og kulturarv, design
og kunst), arkitektur, utøvende virksomhet og musikk. Den prosentvise endringen per bransje
varierer.6
I de senere års kunstnerundersøkelser er det også generelle funn som danner et bakteppe for
vurderingen av samfunnets etterspørsel etter kompetanse fra de tre institusjonenes kandidater. SSBs
kulturstatistikk gir også relevant informasjon.7
Det er behov for noen nyanseringer i anvendelse av undersøkelsene – arkitekter omfattes f.eks. ikke
av kunstnerundersøkelsene som er referert her, og det er også problematisert av arbeidsgruppens
medlemmer hvorvidt undersøkelser som i liten grad skiller på om kunstneren er kunstutdannet eller
ikke, er dekkende for de tre institusjonenes aktiviteter.

Utvikling av kriterier for vurdering
Arbeidsgruppen har valgt å diskutere muligheter og alternativer under fire overskrifter eller scenarier
som peker mot ulike former for organisering og samarbeid:
1.
2.
3.
4.

Fortsatt selvstendige institusjoner
Fortsatt selvstendighet, men styrket institusjonelt samarbeid
Tre institusjoner blir til to
Et norsk kunstuniversitet
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Når det gjelder scenario 4, har arbeidsgruppen valgt kunstuniversitet som overskrift. Under dette
punktet drøfter arbeidsgruppen en felles institusjon og besvarer mandatets formuleringer «Det skal
utredes en mulig sammenslåing av de tre institusjonene til en nasjonalt og internasjonalt attraktiv
forsknings- og utdanningsinstitusjon som løfter fagfeltene til det høyeste internasjonale nivå,
vurdert av de internasjonale fagmiljøene» og «I denne sammenheng bør også muligheter som ligger
utenfor de tre institusjonenes fagporteføljer i dag vurderes.» Begrepet kunstuniversitet ble også
brukt i institusjonenes innspill i forkant av strukturreformen, og er et etablert internasjonalt
begrep.8
Valget av begrepet kunstuniversitet innebærer ingen vurdering av formell akkreditering eller en
endring av fagprofilen fra kunstnerisk til akademisk. Kunstuniversitet betegner i denne
sammenheng en kunstutdanningsinstitusjon med stor fagbredde og høye ambisjoner innenfor og på
tvers av fagene.
For å drøfte alternativene systematisk har arbeidsgruppen identifisert relevante tematikker som
strukturerer drøftingen. Tematikkene springer ut fra formuleringene i mandatet og de allmenne
målsettingene med strukturreformen, men er utformet slik at de er egnet til å vurdere ulike scenarier.
Beskrivelse og vurdering av resultater følger i kapitlene 2 og 3. Som diskusjonen vil vise, er det ikke
slik at vurderingene peker entydig mot bestemte scenarier eller at noen av scenariene garanterer for
høyere kvalitet.
I flere tilfeller vil det være slik at bestemte forutsetninger må være til stede for at et scenario skal gi
et ønsket utfall, for eksempel vil alle former for samarbeid fordre ledelse som legger forholdene til
rette og medarbeidere som ser nytten av faglig samarbeid. Det er også ulike risikomomenter knyttet
til ulike scenarier. Vi vil komme inn på disse i kapittel 3.
Det er valgt ut syv tematikker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Samarbeid over fag- og institusjonsgrensene
Rekruttering og profilering
Studiekvalitet og studentens kompetanse
Infrastruktur, ledelse og administrative støttefunksjoner.
Samfunnsrolle og rolle i kunst- og kulturfeltet
Faglig robusthet

Nasjonale og internasjonale erfaringer
Mandatet pålegger arbeidsgruppen å innhente «eksempler og erfaringer fra sammenslåinger av og
samarbeid mellom liknende institusjoner nasjonalt og i andre land». I tråd med mandatets
formuleringer om høy internasjonal kvalitet har arbeidsgruppen lagt vekt på å besøke og innhente
informasjon fra flerfaglige institusjoner som er anerkjent som svært gode institusjoner.
Institusjonene er valgt ut også fordi de har ulik organisasjonsform og fagportefølje og ulike erfaringer
når det gjelder sammenslåing og samarbeid.
Arbeidsgruppen har besøkt Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering i København, Kunstuniversitetet i Berlin, Kunstuniversitetet i Den Haag, Royal
8
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Conservatoire of Scotland og The Glasgow School of Art. I tillegg trekkes det inn erfaringer fra
Konstuniversitetet i Helsingfors.
Vi har også konsultert forskningsrapporter om sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren
nasjonalt og internasjonalt.
Nasjonalt har arbeidsgruppen vært i møte med HiL/Den norske filmskolen. HiØ/Akademi for
scenekunst ble invitert til møte, men det fant ikke sted. Som bakgrunn for rapporten er også
dokumenter i styresakene ved UiB og KhiB om fusjon konsultert.
Arbeidsgruppen har fokusert på faglige og organisatoriske konsekvenser av de ulike scenariene.
Gruppen har også orientert seg om den nasjonale dekningen av fagfeltene, men ikke gått nærmere
inn på om en endring av status for de tre Oslobaserte institusjonene også bør ha konsekvenser for
tilsvarende fagfelt på nasjonalt nivå. Det er verdt å nevne at enkelte av utdanningstilbudene i Oslo er
de eneste i landet innenfor sine områder.
Som premiss for arbeidet har arbeidsgruppen også lagt til grunn kunnskapsministerens uttalelse om
at gjenværende institusjoner etter strukturreformen ikke skal presses inn i fusjoner.9

Arbeidsform
Informasjon om aktuelle områder for samarbeid er også hentet inn gjennom institusjonsbesøk og
spørsmål til institusjonenes ledelser.
Arbeidsgruppen har hatt fire møter med de tre institusjonene:






4.10.16 med rektorer og direktører med generell informasjon og planer for
institusjonsbesøk
5.10.16 med studenttillitsvalgte fra de tre institusjonene. Arbeidsgruppens leder og
sekretariat møtte.
7.-8.11.16 institusjonsbesøk der arbeidsgruppen møtte ledergrupper og grupper av
ansatte. Spørsmål til diskusjon i møtene var sendt ut i forkant (se vedlegg 2).
Institusjonenes ledere ble bedt om å besvare spørsmålene skriftlig. Svarene følger som
vedlegg til rapporten.
3.3.17 Heldagsseminar med ansatte, studenter og internasjonale gjester. Rundt 55
ansatte og studenter deltok. Seminaret besto av to deler, en del om utfordringer for
europeiske kunstutdanninger i dag, med innledninger av rektor ved Glasgow School of
Art, Tom Inns, og arbeidsgruppemedlemmene Mathilde Aggebo, fagleder ved
Designskolen på KADK, og Kaarlo Hildén, dekan ved Sibelius-Akademin,
Konstuniversitetet i Helsingfors. Den andre delen besto av gruppearbeid om
mulighetsstudien, med avsluttende felles diskusjon.
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Kapittel 2 AHO, KHIO, NMH – plass i utdannings- og
forskningslandskapet nasjonalt og internasjonalt
I dette kapitlet drøftes endringene i utdanningsstruktur nasjonalt og internasjonalt, og AHO, KHiO og
NMH plasseres i den nasjonale utdanningsstrukturen.

Strukturendringer – internasjonale erfaringer
Det er etterhvert en omfattende litteratur som drøfter strukturendringer på høyskoler og
universiteter. I en rapport fra European University Association beskrives situasjonen slik:
Today higher education institutions across Europe face demanding and complex settings and
circumstances. Globalisation, internationalisation, the drive for quality, expectations surrounding new
modes of teaching, rankings, the growing importance of research and innovation within the economic
development agenda and above all the difficult economic environment have induced many reform
processes in higher education. Traditional modes of funding have been transformed and continue to
evolve and public funding in many countries is not as generous as it once was and in many cases is
becoming more demanding and competitive.10
Det er en tendens til at utfordringene som beskrives her, møtes med sammenslåinger og økt vekt på
samarbeid. Å skape større forsknings- og utdanningsinstitusjoner er et av de grepene som brukes for
å sikre sterkere fagmiljøer, bedre kvalitet og større nasjonal konkurranseevne. Dette skal også møte
behovene fra en stadig mer mangfoldig gruppe av studenter og andre interessenter.11
I en studie fra 2003 (Harman & Harman) om internasjonale erfaringer med fusjoner i høyere
utdanning, vektlegges det at godt planlagte og gjennomførte fusjoner som regel har vært vellykkede.
De har resultert i større og mer helhetlige institusjoner, med sterkere akademiske program og
støttefunksjoner, større valgmuligheter for studentene og økt organisatorisk fleksibilitet.
Mulighetene for økonomisk gevinst nedtones.12 Fra andre studier er det pekt på at fusjoner mellom
institusjoner med komplementære utdanningstilbud er enklere å gjennomføre enn fusjoner mellom
institusjoner med like utdanningstilbud. Her kan også andre forhold spille inn. Litteraturen
understreker at det er individuelle forskjeller.
Litteraturen peker på forutsetninger, betingelser og risikoer knyttet til organisasjonsendringer13:




Forutsetninger
o

Positiv og kompetent endringsledelse

o

Støtte fra toneangivende ansatte

o

Felles mål, strategi og visjon

Risiko
o

Prosessene er langvarige og krevende

o

Prosessene tar fokus vekk from kjerneoppgavene
10
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o

Flercampusinstitusjoner har større utfordringer enn geografisk samlokaliserte
institusjoner

Også fra andre sektorer foreligger studier som er relevante for organisasjonsendringer. F.eks. peker
studier fra norsk helsesektor i retning av at organisasjoners størrelse påvirker medarbeidernes
deltakelse og engasjement. Det ses gjerne i forbindelse med kommunikasjon, kontroll,
oppgavespesialisering og koordinering. Mindre organisasjoner kan sikre medarbeiderne større
autonomi, mens større organisasjoner kan gi større interne karrieremuligheter.
Også kunstfagene er omfattet av endringene i sektoren. Representanter for institusjonene
arbeidsgruppen møtte, viste til at det på egne institusjoner og i nasjonal sammenheng er forskjellige
strukturendringer: Fusjon med universiteter, fusjon med andre kunstutdanningsinstitusjoner, ev. til
kunstuniversiteter, eller ulike (forpliktende) samarbeidsløsninger, for eksempel samarbeid mellom
kunstutdanninger og sterke universitetsfakulteter.
Økonomiske innstramninger, et strammere arbeidsmarked for kandidatene, behovet for
interdisiplinært samarbeid, potensiale for faglig utvikling og nyskaping, samt styrket samfunnsrolle
for utdanningsinstitusjonene, ble flere steder vist til som bakgrunn for konsolidering av
kunstutdanningene.14 De siste tiårene har det vært flere runder med sammenslåinger.
På institusjonsbesøkene fikk arbeidsgruppen råd som speilet, men også nyanserte de forutsetninger
og risikoer forskningslitteraturen påpeker. Det ble framhevet at faglig ledelse, etablering av felles mål
og idegrunnlag, langsiktighet og tålmodighet i endringsprosessene, og økonomiske insentiver var
vesentlige faktorer for at fusjonsprosesser skulle lykkes. Det ble framholdt at ikke alle mål om
samarbeid er nådd, og uttrykt skepsis til at et mål om økt tverrfaglighet i seg selv var et tilstrekkelig
grunnlag for en fusjon.

Nasjonal struktur i endring
Også i Norge har det i lengre tid vært drøftet og stimulert til samarbeid og sammenslåinger i UHsektoren.
Det foreligger i norsk sammenheng mye dokumentasjon om fusjonsprosessene i sektoren i 1994 og
analyser av fusjonsprosessene i perioden 2000-2015.15 Det finnes studier som oppsummerer
generelle erfaringer, men ikke gode forskningsbaserte studier av erfaringene med høyskolereformen
fra 1994 relatert til de opprinnelige målene for den.16
Stjernøutvalget foreslo i 2008 flere av de sammenslåingene som nå gjennomføres. Forslagene møtte
kritikk, og utdanningsmyndighetene satset isteden på SAK-satsningen som prioriterte frivillig
samarbeid på fagnivå (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon). Frivillighet ga imidlertid ikke de
ønskede resultater, og ble erstattet med SAKS-satsningen (der den siste Sen står for Sammenslåing).
Med Meld.St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren initierte Solberg-regjeringen et arbeid for å endre struktur og samle ressurser på
færre, men sterkere institusjoner i den norske universitets- og høyskolesektoren.17
Siden meldingen ble ferdigbehandlet i Stortinget har det skjedd omfattende endringer i UH-sektoren.
Endringene har vært krevende og ført til mye debatt. I 2017 er det 21 statlige universiteter og
høyskoler der det før 1.1.2016 var 33. Antallet private vitenskapelige høyskoler er fra 1.1.2016 gått
fra 6 til 3, mens antallet institusjonsakkrediterte private høyskoler er 14.
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Parallelt med dette arbeidet går også utviklingen der stadig flere høyskoler ønsker å bli universitet.
Det har også vært gjennomført flere mulighetsstudier i forbindelse med strukturreformen. En studie
understreker
Ved å fusjonere mindre institusjoner med større enheter (f.eks. høyskole og universitet) eller ved å
fusjonere flere mindre enheter med hverandre, har tanken vært at man vil komme disse målene [med
strukturreformen, se kulepunktene nedenfor] i møte på en mer effektiv måte enn om den enkelte
institusjon alene jobber mot disse målene. 18
Den siterte NIFU-studien peker imidlertid også på spenninger som oppstår:
Samtidig kan det oppstå flere dilemma i slike fusjonerte institusjoner bl.a. mellom sentrum og periferi
(i institusjoner med store geografiske avstander), mellom ulike kulturer (f.eks. høgskolekultur og
universitetskultur), mellom store og små faglige enheter eller mellom å styrke den faglige
spesialiseringen og samtidig opprettholde et desentralisert utdanningstilbud (Tellmann et al., 2015).
Enkelte institusjoner har ment at de har best forutsetninger for å nå målene alene. I
strukturmeldingen er det åpnet for at noen institusjoner vil fortsette som selvstendige institusjoner.
Stortingsmeldingen la til grunn disse kriteriene for strukturreformen i universitets- og
høyskolesektoren:







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

Nasjonal struktur – kunstfag
Det har vært omfattende endringer i kunstutdanningen i Norge. Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) er
gått inn i Universitetet i Bergen (UiB) og fra 1.1.2017 er del av et nytt kunstfaglig fakultet ved UiB. Det
nye fakultetet inkluderer også Griegakademiet som tidligere lå til Det humanistiske fakultet. I
årsverksstørrelse blir det nye kunstfakultetet omtrent på størrelse med AHO, og noe mindre enn
KHiO eller NMH.
I forarbeidene til vedtak om sammenslåingen i Bergen framstår strukturreformen og konsolidering av
kunstfaget som viktige argumenter for endringene. Overgang til gradstildeling for kunstnerisk
utviklingsarbeid på doktorgradsnivå og styrking av stipendiatmiljø trekkes fram som viktige faktorer
for videre faglig utvikling ved fakultetet.19
Fem universiteter i Norge gir utdanning og driver forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innen
skapende og utøvende kunst. Fra 1.1.2017 er det egne kunstfaglige fakulteter ved UiB, Universitetet i
Agder og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. På NTNU er kunstfagene dels
organisert ved Det humanistiske fakultet dels ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. På
Universitetet i Stavanger ligger de under Det humanistiske fakultet som Institutt for musikk og dans,
men vil etter universitetsstyrevedtak i august 2016 flyttes ut av fakultetet og bli en egen enhet på
nivå to, foreløpig navngitt School of Performing arts.20
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Ved Universitetet i Oslo har flere av fagene berøringspunkter med kunstfagene, men det er ingen
utøvende kunstfag ved UiO. Flere statlige høyskoler på Østlandet har faglige berøringspunkter med
de tre institusjonene denne mulighetsstudien omfatter. Det er Høgskolen i Østfolds Akademi for
scenekunst og Høgskolen Innlandet med Den norske filmskolen, designmiljøet ved HIOA og
landskapsarkitektutdanningen ved NMBU. Blant private institusjonsakkrediterte høyskoler er deler av
NLA Høgskolen Staffeldtsgate og deler av Westerdals Oslo School of Arts, Communication and
Technology kunstfaglige institusjoner. Høyskolen Kristiania som har kjøpt Westerdals, har uttrykt
ambisjoner om å bli Norges første private universitet.21 Andre private institusjoner er Barrat Due
Musikkinstitutt, Bergen Arkitektskole, Høyskolen for dansekunst, Musikkteaterhøyskolen og Norges
Dansehøyskole har akkrediterte studietilbud med berøringsflater til de tre skolene mulighetsstudien
omfatter.22
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) går på tvers av institusjonene og utgjør en særegen
samarbeidsarena for kunstfagsinstitusjonene. Alle de tre institusjonene som mulighetsstudien gjelder,
deltar i programmet. Det er kjent internasjonalt.23 Kunstnerisk utviklingsarbeid, som er basert på
kunstnerisk kompetanse, har vært en lovpålagt oppgave for institusjonene siden 1995, sidestilt med
forskning.
Programmet er den eneste nasjonale finansieringskilden øremerket for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Programmet har to aktiviteter, stipendiatprogram og prosjektprogram. Den årlige rammen for
prosjektprogrammet de siste årene er ca. 10 mill. kr. PKU fordeler årlig 26 stillinger til
stipendiatprogrammet.24 I tillegg kommer stillinger finansiert av institusjonene selv, for tiden ca 20.
Rammene for stipendprogrammet vil nå endres i og med at Kunnskapsdepartementet har godkjent å
etablere en egen ph.d-grad innen kunstnerisk utviklingsarbeid.25 Det er ennå ikke kjent hvordan
graden blir utformet.

AHO, KHiO og NMH i PKU
KHiO og NMH lengst fartstid og er de tyngste institusjonene i programmet.
KHiO har hatt flest kandidater opptatt på stipendprogrammet.
KHiO har fått 8,5 mill. kr i samlet tildeling fra prosjektprogrammet.
Gjennomsnittlig tilslagsprosent for KHiO er 36%.
NMH har flest fullførte kandidater i programmets periode.
NMH har sammen med NTNU og UiB flest tilsagn i prosjektprogrammet med 5 prosjekter hver.
NMH har fått 8,9 mill. kr i samlet tildeling fra prosjektprogrammet, det er mest nasjonalt.
Gjennomsnittlig tilslagsprosent for NMH er 42 %.
AHO ble medlem av programmet i 2013 og har hittil ingen prosjekter eller stipendiater.
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AHO, KHiO og NMH – struktur
De tre institusjonene dekker samtlige fagområder innenfor kunstfeltet med unntak av film. Flere fag
tilbys kun på disse tre institusjonene, som også er de største i Norge innenfor sine fag. Etter en
reform av kunstutdanningene i 1996 har ingen av de tre institusjonene vært gjennom
strukturendringer. De tre institusjonene er nå blant de minste UH-institusjonene i Norge. 26
AHO og NMH er de eneste vitenskapelige høyskolene med kunstfag. KHiO er anbefalt akkreditert
som vitenskapelig høyskole av NOKUT, men endelig godkjenning fra departementet er ikke gitt. KHiO
er per 1.1.2017 den eneste kunsthøyskolen i Norge.
AHO
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig
vitenskapelig høyskole, etablert som Statens Arkitektskole i
1962. I 1996 ble industridesign overført fra Statens håndverksog kunstindustriskole til Arkitekthøgskolen. Institusjonen fikk
navnet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2005.
Institusjonen beskriver sin profil som et fremragende,
internasjonalt orientert og spesialisert universitet. AHO har
utviklet en bred fagprofil som omfatter arkitektur, urbanisme,
landskapsarkitektur, industridesign, interaksjonsdesign og
strategisk design.27
Blant dagens ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger er
omtrent halvparten av antallet ansatte rekruttert på grunnlag
av kunstneriske kvalifikasjoner.28

AHOs studieprogram
Bachelornivå (gjennomgående løp)

Arkitektur

Design
Masternivå (gjennomgående løp):

Arkitektur (5,5 år)

Design (5 år)
Masternivå 2-årig

Design

Landskapsarkitektur AHO

Landskapsarkitektur UIT
Videreutdanning

Urbanisme

Arkitekturvern
Ph.d.

Ph.d.-program

Kunstnerisk stipendiatprogram

KHiO
Kunsthøgskolen i Oslo er en statlig kunsthøyskole opprettet i 1996 gjennom sammenslåing av Statens
balletthøgskole, Statens
KHiOs studieprogram
håndverk- og
Bachelornivå:
Masternivå:
kunstindustriskole,

Klassisk ballett

Koreografi
Statens kunstakademi,

Samtidsdans

Dans

Opera

Opera
Statens operahøgskole

Skuespiller

Design
og Statens

Regi

Medium/materialbasert kunst
teaterhøgskole.

Grafisk design/illustrasjon

Kunst i offentlig rom
Institusjonen beskriver
sin profil som en skole
som samler utdanning
og utviklingsarbeid
innen visuell kunst,
scenekunst og design i
et praksisnært samspill







Klesdesign/kostymedesign
Interiørark./møbeldesign
Medium/materialbasert kunst
Billedkunst
Jazzdans
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Billedkunst

Teater
Videreutdanning

Scenekunst i offentlig rom

Praktisk-ped. utd. dans

Praktisk-ped. utd. Teater
Ph.d.-nivå

Kunstnerisk stipendiatprogram
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med internasjonale og nasjonale fagmiljøer.29
93 % av ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger på KHiO er ansatt på grunnlag av kunstneriske
kvalifikasjoner.
NMH
Norges musikkhøgskole er en statlig vitenskapelig høgskole etablert i 1973 etter å ha vært et privat
drevet musikkonservatorium siden 1883. I 1996 ble den slått sammen med Østlandets
musikkonservatorium.
Institusjonen beskriver sin profil som Norges ledende institusjon for høyere utdanning i musikk med
et bredt studietilbud basert på utøvende, skapende, pedagogiske og vitenskapelige disipliner.30
Om lag 70 % av NMHs personale er ansatt på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner.
NMHs studieprogram
Bachelornivå:
•
Utøving (4-årig)
•
Dirigering (4-årig)
•
Komposisjon (4-årig)
•
Kirkemusikk (4-årig)
•
Musikkpedagogikk (4-årig)
•
Det frie kandidatstudiet (4-årig)
•
Pianostemmer (2-årig
kandidatutdanning)
Masternivå:
•
Utøving
•
Utøvende musikkteknologi
•
Dirigering
•
Komposisjon
•
Kirkemusikk
•
Anvendt musikkteori
•
Musikkpedagogikk
•
Musikkterapi

Videreutdanning
•
Kirkemusikk I og II (60)
•
Musikk og helse (60)
•
PPU (60)
•
Administrasjon/ledelse (30)
•
Anvendt musikkteori (30)
•
Ensembleledelse I og II (30)
•
Komposisjon (30)
•
Kompetanse for kvali. (30)
•
Live electronics (30)
•
Skolekorpsledelse (30)
•
Jazzkomposisjon (15)
Ph.d.-nivå

Ph.d.-program

Kunstnerisk stipendiatprogram
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Utvalgte tall og fakta om de tre institusjonene 2016
Kategori

AHO

KHIO

NMH

Antall studenter
(heltidsekvivalenter)
Andel utenlandske
studenter (2015-tall)
Årsverk ansatte totalt
Årsverk i undervisningsforsknings- og
formidlingsstillinger
Av disse i stipendiat- og
postdoktorstillinger
Andel årsverk i
førstestillinger av faglige
stillinger ekskl.
stipendiater
Årsverk i støttestillinger
for undervisning,
forskning og formidling
Årsverk i drifts- og
vedlikeholdsstillinger
Årsverk i administrative
stillinger
Forholdstall årsverk i
UFF-stillinger og
administrative stillinger
(ikke medregnet
tekniske)
Studenter pr faglige
årsverk
Areal (kvm)
Areal pr bruker
Årsomsetning
Ekstern finansiering

626,5

544

688,5

26,3 %

30,1 %

22,4 %

144
96

199
91

201
139

20

17

25

68,7 %

78,1 %

83,2 %

3

11

15

5

37

2,5

40

60

45

3,2

1,9

3,1

2,4

6,6

6,0

5,5

12,4

13.441 kvm
17,2
196,58 mill
12,36 % (24,3 mill)

42.725 kvm
88,2
351,88 mill
0,77 % (2,70 mill)

19.288 kvm
22,7
262,58 mill
1,6 % (4,20 mill)

Kilde: NSD, DBH.
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Sektoren
(gjennomsnitt)
10,1 %

72,3 %

14,0
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Kapittel 3 Scenarier, beskrivelser og vurderinger
Dette kapitlet beskriver og vurderer de fire scenariene Fortsatt selvstendige institusjoner, Fortsatt
selvstendighet, men styrket institusjonelt samarbeid, Tre institusjoner blir til to og Et norsk
kunstuniversitet. Hvert scenario innledes med en kort visjon som spissformulerer hvorfor det
aktuelle scenariet best vil oppfylle målene om styrket forskning, utdanning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. Hvert scenario diskuteres så i forhold til de syv tematikkene som ble introdusert i
kapittel 1, og det redegjøres for betingelser, forutsetninger og risikoer ved de ulike alternativene.
Det presiseres at scenariene er laget for å illustrere ulike muligheter og ikke skal gi uttømmende
vurderinger av forskjeller på ulike organisasjonsformer. Arbeidsgruppens vurderinger er basert på
skriftlig materiale om institusjonene, møter med kunstutdanningsinstitusjoner internasjonalt, og
medlemmenes erfaringer fra og kjennskap til UH-sektoren. Institusjonenes egne vurderinger samt
møter og diskusjoner med ledelse og ansatte utgjør et viktig grunnlag for kapitlet.
Når det gjelder de to siste scenariene som vil innebære organisasjonsendringer vil vi allerede her
gjenta en av forutsetningene som refereres fra forskningslitteraturen på s. 12 ovenfor: Positiv og
kompetent endringsledelse. En ledelse som aktivt bidrar til å utvikle organisasjonen er et
nøkkelelement for at man med organisasjonsendringer skal lykkes i å styrke kvaliteten. I innspillene
arbeidsgruppen har mottatt fra ledelsen ved dagens institusjoner er det i liten grad støtte til
alternativer som innebærer fusjonsprosesser31. Diskusjoner med ledere, ansatte og studenter på
institusjonsbesøk og fellesseminar har imidlertid identifisert et bredere spekter av synspunkter, både
entusiasme for og motforestillinger mot, samtlige fire alternativer som arbeidsgruppen har skissert.
Scenariene må leses i forhold til hverandre. Forutsetninger, motforestillinger og risiko i ett scenario
kan framstå som fordeler i andre scenarier. Arbeidsgruppen har villet beskrive alle scenariene
positivt, og i tråd med oppdraget om en mulighetsstudie, framheve de muligheter som ligger i hvert
enkelt scenario. Denne fremgangsmåten gir også et godt utgangspunkt for fremtidige diskusjoner
på institusjonene.
Som nevnt innledningsvis, har arbeidsgruppen valgt kunstuniversitet som overskrift på scenario 4.
Det betegner en kunstutdanningsinstitusjon med stor faglig bredde og høye ambisjoner for
kunstfagene. Det er en etablert internasjonal betegnelse på kunstutdanningsinstitusjoner og ble
også benyttet i forbindelse med institusjonenes innspill til strukturreformen. Vi viser til s. 8 for en
mer detaljert begrunnelse.
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Scenario 1. Fortsatt selvstendige institusjoner
Den beste måten å nå målene om styrket kjernevirksomhet: utdanning,
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på, er at de tre skolene fortsetter
som selvstendige institusjoner. De tre institusjonene er anerkjente høyskoler
som arbeider kontinuerlig for å øke kvaliteten og videreutvikle fagene, har god
rekruttering og leverer kompetente kandidater. Med stabilitet og arbeidsro,
uten ressurskrevende organisasjonsendringer, vil institusjonene være i stand til
å perfeksjonere og styrke sin merkevare, bygge kvalitet på fagmiljøenes egne
premisser og søke samarbeid der det oppleves mest relevant.
Fagene ved de tre institusjonene er fordelt på følgende måte: Musikk på NMH, arkitektur,
landskapsarkitektur og design på AHO, og på KHiO billedkunst, dans, design, kunst og håndverk,
opera og teater. AHO og KHiO er organisert i to nivåer: et sentralt nivå og et nivå med
avdelinger/institutter. NMH er organisert i ett nivå.
Organiseringen, enten etter faglig spesialisering eller etter en noe bredere kunstfaglig profil, er en
tradisjonell organisasjonsform for kunstutdanninger, og flere høyt rangerte institusjoner
internasjonalt er organisert tilsvarende.
Ved å fortsette som tre selvstendige institusjoner kan institusjonene og fagmiljøene fritt velge
samarbeid og samarbeidspartnere og ikke forpliktes til å prioritere samarbeid med hverandre, utover
det samarbeidet som de tre har i dag.
Institusjonenes ledelse argumenterer alle for dette scenariet. Det faktum at fusjonsprosesser tar tid,
ofte kan være turbulente og ta fokuset bort fra andre mer relevante oppgaver og
samarbeidskonstellasjoner, er et viktig argument for å beholde dagens struktur. Institusjonsledelsene
har vanskelig for å se at kostnadene ved en fusjon står i rimelig samsvar med potensielle faglige
kvalitetsmessige gevinster. Institusjonene har i dag nærhet til politisk ledelse og sentrale
samfunnsaktører, og de har effektiv drift selv om de er små.
Arbeidsgruppens vurderinger
Det viktigste argumentet for at institusjonene skal fortsette med samme organisasjonsform som i dag,
er etter arbeidsgruppens vurdering fagnær ledelse og oversiktlige miljøer der ansatte gir uttrykk for
sterkt eierskap til institusjonene. Det er gode muligheter for faglig spesialisering av høy kvalitet. Små
institusjoner og en avgrenset fagprofil gjør det mulig for ledelsen å identifisere og støtte opp under
sterke miljøer.
En viktig forutsetning for at målet om styrket kjernevirksomhet skal nås som selvstendige
institusjoner er at fagmiljøene aktivt søker kvalitet og samarbeid med de beste nasjonale og
internasjonale samarbeidspartnerne og kontinuerlig styrker og profesjonaliserer sin virksomhet. For
å realisere mulighetene i scenariet forutsettes det at institusjonene aktivt kompenserer for
smådriftsulemper.
En risiko knyttet til scenariet er at institusjonene blir for små til å realisere større satsninger. Sektoren
gjennomgår store endringer, og det er sannsynlig at det fortsatt vil være et politisk søkelys på små
institusjoner. Resultatet av at det etableres større enheter er bl.a. at mindre institusjoner blir
forholdsmessig mindre og at de kan bli sårbare for eventuelle politiske insentiver knyttet til størrelse.
18
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Vurderinger med utgangspunkt i tematikkene
1. Faglig utvikling, forskning og kunstnerisk
«Institusjonene leverer
utviklingsarbeid
gjennomgående gode
I en liten institusjon er det kort vei til faglig ledelse, og
resultater på alle sentrale
større fleksibilitet til å satse på nyskapende og gode
deler av sin virksomhet:
miljøer. Det finnes i dag flere eksempler på
utdanningskvalitet,
fremragende spesialiserte fagmiljøer ved de tre
rekrutteringsgrunnlag,
institusjonene, som har fått tett strategisk oppfølging,
søkertilgang,
som Senter for fremragende utdanning ved NMH og
studiepoengproduksjon,
forskningssenteret OCCAS ved AHO. På KHiO er man i
internasjonalisering,
gang med å høste frukter av den flerfaglige
organiseringen. Det kan argumenteres for at
gjennomstrømning og
ledelsens ”fingerspitzengefühl” er en viktig faktor for å
kandidatproduksjon.» (NMH)
utløse denne type potensiale, og at begrenset hierarki
og byråkrati gir fleksibilitet og hurtighet.
Prioriteringene kan skje etter fagnære kriterier og ansatte kan lett kjenne igjen kvalitet hos
hverandres faglige arbeid.
Et viktig argument for å skape større institusjoner i Norge har vært hensynet til forskerutdanningen.
Før rammene for den nye ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid er vedtatt er det vanskelig å
vurdere scenariet i forhold til denne. Institusjonene arbeider med samarbeidsløsninger. Når det
gjelder forskningsbasert ph.d.-grad har AHO og NMH forholdsvis små miljøer.32
En risiko forbundet med dette scenariet er at satsninger som medfører omfattende økonomiske og
ressursmessige omprioriteringer vil være vanskeligere å gjennomføre på små institusjoner, noe som
kan begrense faglig utvikling.
2. Samarbeid over fag- og institusjonsgrensene
Dagens institusjonsstruktur gir rom for personlig initiativ og stor fleksibilitet, noe som er viktig når
endringer i samfunnet og kunstfeltet medfører at tradisjonelle faggrenser endres og utfordres. På de
tre institusjonene foregår det en aktiv diskusjon om hvilken rolle interdisiplinært samarbeid skal ha i
utdanningen. Institusjonene har gode forutsetninger for å ivareta samarbeid innenfor
institusjonsgrensene, men har svakere forutsetninger for friksjon med andre fagfelt. Også
institusjonsgrensene utfordres, og man kan argumentere for at nåværende institusjonsstruktur kan
begrense nye tverrfaglige muligheter for enfaglige institusjonene.
3. Rekruttering og profilering
Institusjonenes identitet og profil som små, spesialiserte institusjoner fremholdes som en av de
viktigste faktorene for rekruttering. Alle tre har svært høy søkning, og tiltrekker seg anerkjente
fagpersoner fra hele verden. Institusjonene profilerer seg bevisst på tradisjon og arv, men også på
endring og nyskapning og den merkevaren som de enkelte utdanningene representerer.
I sektoren for øvrig begrunnes høyskolers ønske om å oppnå universitetsstatus ofte med at dette vil
bedre rekrutteringen av studenter og ansatte. Kunstfagene skiller seg imidlertid ut her, med
bakgrunn i ovenstående.
19

51/17 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe - 14/01016-14 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe : Rapport - Mulighetsstudie-AHO-KHiO-NMH.pdf

4. Studiekvalitet og studentenes kompetanse
Vi har innledningsvis vist til at studiekvalitet er et vanskelig kriterium for å skille mellom scenariene.
Tekstene under dette punktet vil i alle scenariene preges av dette, og vektlegge studentlæringsmiljø
og studentenes kompetanse i stor grad.
Institusjonene framstår i dette scenariet som godt egnet til å gi studentene den spesialiseringen som
er sentral i kunstutdanninger: De har høyt faglig eierskap, er overskuelige og har en tydelig struktur.
Mester-elev-tradisjonen står fremdeles sterkt, særlig innen en del bachelorutdanninger, og
studentene identifiserer seg i høy grad med enkeltlærere og fagmiljøer. For studenter kan nok også
skolene oppfattes som en trygg ramme og et nært faglig-sosialt fellesskap. Dette kan være et særlig
viktig hensyn for de dansefag der studentene begynner studiene ved 15 års alder.
Institusjonene selv gir uttrykk for at kandidatene stort sett klarer seg greit i arbeidslivet etter endt
utdanning. Institusjonenes profil er også gjenkjennbar for ulike bransjer, og det er enkelt med direkte
kontakt til disse. Vi viser til de generelle endringstendensene som er beskrevet når det gjelder
etterspørsel etter kompetanse i innledningskapitlets avsnitt Kunstfeltets utvikling og samfunnets
etterspørsel etter kompetanse.

«AHO er, sammen med NMH, av
de mest effektive statlige UHinstitusjonene målt i andel faglige
årsverk av det totale antall
årsverk. Vi er i dag flinke til å
hente ut «smådriftsfordelene»,
mens det er usikkert om en ny
institusjon vil være stor nok til å
ha «stordriftsfordeler».» (AHO)

5. Infrastruktur, ledelse og administrative
støttefunksjoner
AHO og NMH er blant de mest effektive statlige UHinstitusjonene målt i andel faglige årsverk av totalt
antall årsverk. En lite kostnadskrevende og samtidig
fagnær administrasjon fremheves av institusjonene
som en fordel.

Å fortsette som selvstendige institusjoner vil også ha
den fordel at institusjonene ikke pålegges
fusjonskostnader som kan oppleves som betydelige.
Samtlige miljøer som arbeidsgruppen har møtt ved
flerfaglige institusjoner internasjonalt, og som har
opplevd fusjoner, understreker at dette koster og tar tid. Dette er også erfaringen ved KHiO.
Bakgrunnen for SAK-prosjektet der det ble utredet økonomisk-administrativt samarbeid, var at
departementet var bekymret for den administrative robustheten ved de tre institusjonene. Dette ble
også uttrykt i rapporten som forelå etter utredningen.33 Denne type utfordringer er det vanskelig å
løse i et scenario uten utvidet samarbeid eller organisasjonsendringer. Deloitte-rapporten fra 2014
viste også til behovet for samlokalisering som en forutsetning for å oppnå gevinster.
AHO har påpekt at det er utfordringer særlig for forskningsadministrativ støtte med eksisterende
struktur.
De tre institusjonene har generelt stor nytte av de nasjonale fellessystemene for bibliotek,
studieadministrasjon, lønn, personal, osv. De vil ha nytte av slike nasjonale fellessystemer uansett
scenario. En risiko på tvers av scenariene i forbindelse med infrastruktur er sårbarheten i forhold til
fellessystemene, der institusjonene er utsatt hvis arbeid med nasjonale fellesløsninger skulle
opphøre.
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6. Samfunnsrolle og rolle i kunst- og kulturfeltet
De tre institusjonene har i dag tydelige profiler og kommuniserer målrettet på vegne av sine fagfelt
mot arbeidsliv, kunstneriske virksomheter og andre interessenter. Den enkelte institusjon har god
oversikt over og samarbeid med kandidatenes fremtidige arbeidsgivere og den del av kunst- og
kulturfeltet nasjonalt som korresponderer tydelig med institusjonens fagområde(r). Med Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid er man i Norge kommet langt i fellesskap med å definere dette feltet, og
institusjonene i Oslo er viktige bidragsytere.
Hver institusjon har direkte kontakt med sin eier, og fremholder at dette er viktig for å ha god
gjennomslagskraft og synliggjøre de ulike fagene. Institusjonenes ledelse gir uttrykk for at en større
enhet kan svekke dette. Det vil også være en utfordring for et mer konsolidert kunstfagmiljø i Oslo å
opprettholde den posisjonen de enkelte institusjonene har opparbeidet seg som enkeltinstitusjoner.
En utfordring med fagspesifikke institusjoner er at de
risikerer å komme i konkurranse med hverandre og at
de hver for seg mangler tyngden som skal til for å
tale kunstfeltets sak. Vi kommer nærmere inn på
dette under scenario 3 og 4.

«KHiO har og søker strategiske
allianser med andre relevante
institusjoner både i Norge og
internasjonalt for å sikre relevans
og kvalitet i utdanning og
forskning/kunstnerisk
utviklingsarbeid, og for å skape
robuste fagmiljøer.» (KHiO)

7. Faglig robusthet
Et viktig argument for sammenslåinger i
strukturmeldingen er at størrelse gir robusthet. I
arbeidsgruppens kommunikasjon med ledelse og
ansatte ved institusjonene, og i dialogen med de
utenlandske institusjonene, har spørsmål om størrelse og robusthet vært drøftet eksplisitt.

I dagens institusjoner er det en del fagmiljøer av robust størrelse, og en del som er små og sårbare.
Små studieprogram og små fagmiljøer, som f.eks. klassisk ballett ved KHiO, vil imidlertid ikke vokse
ved å komme inn i en større organisatorisk og flerfaglig enhet.
Det kan argumenteres for at kravet om robusthet ikke er et hinder for å fortsette med dagens
struktur, og at denne ikke gir stor sårbarhet, men tvert imot beskytter miljøene fra mulige
omprioriteringer i en større struktur. Ansatte på en liten institusjon føler potensielt større eierskap til
organisasjonen som helhet og vil av den grunn kunne ta et større ansvar for å opprettholde og løfte
kvalitetsnivået. Man kan argumentere for at stort eierskap og merkevaretydelighet også bidrar til
faglig robusthet.
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Scenario 2. Fortsatt selvstendighet, men styrket institusjonelt samarbeid
Den beste måten å nå målene om styrket kjernevirksomhet, forskning,
utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid er om institusjonene fortsetter som
selvstendige, samtidig som de styrker det strategiske og institusjonelt
forankrede samarbeidet med hverandre og med an dre høyskoler og
universiteter. Langsiktige og forpliktende avtaler, som er forankret både på
institusjonsnivå og i gode fagmiljøer, kan høyne faglig kvalitet, utvide
studietilbudet på områder der det er etterspørsel etter kompetanse og
kompensere for smådriftsulemper i dagen struktur.
I en modell med selvstendige institusjoner vil det til en hver tid være behov for ulike typer av
samarbeid. Forskjellen på dette og det foregående scenariet er at dette forutsetter en sterkere
institusjonalisering og forankring av ulike former for samarbeid, slik at samarbeidsrelasjonene blir mer
langsiktige og forpliktende. I et scenario med forpliktende langsiktige samarbeidsavtaler er målet å
oppnå høyere faglig kvalitet, et bedre utdanningstilbud og en sterkere administrasjon gjennom å knytte
seg til samarbeidspartnere som kompletterer institusjonene faglige kompetanse på sentrale områder.
Et scenario med langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler innebærer et arbeid med å identifisere de
viktigste samarbeidsflatene og samarbeidspartnerne, og en prioritering av samarbeidet på linje med
andre institusjonelle prioriteringer.
Gjennom samarbeid kan flere institusjoner bidra til å dekke uttalte samfunnsmessige behov og løse
institusjonsspesifikke utfordringer. Fellesgraden i landskapsarkitektur mellom AHO og UiT – Norges
arktiske universitet er et eksempel på et program som kobler kunstnerisk kompetanse med
utfordringer som klimaendringer, industriell vekst og migrasjon. Flere av de utenlandske
institusjonene arbeidsgruppen har besøkt og som ikke har selvstendig doktorgradsrett, har
eksempelvis inngått strategiske samarbeidsavtaler om doktorgradsutdanning med universitetsmiljøer
de anser som de sterkeste og best egnete for egne fag.
Arbeidsgruppens vurderinger
Det viktigste argumentet for dette scenariet er etter arbeidsgruppens vurdering at det kan
kompensere for ulemper i det forrige scenariet: Forpliktende samarbeidsrelasjoner kan muliggjøre
større satsinger, sette institusjonene i stand til å respondere på nye samfunnsmessige behov og
kompensere for smådriftsulemper.
Dette scenariet tar høyde for at institusjonene i dag samarbeider med en rekke ulike partnere og
at de viktigste samarbeidsflatene ikke nødvendigvis går mellom de tre institusjonene. I dette
scenariet er det like aktuelt å inngå langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler med andre
sterke universitet- og høyskolemiljøer nasjonalt og internasjonalt som å søke samarbeid på
tvers av de tre institusjonene.
En forutsetning for at institusjonene skal lykkes med å utvikle og løfte kvaliteten og studietilbudet
gjennom langsiktige avtaler er at de prioriterer mellom samarbeidspartnere og samarbeidsflater. Det
er arbeidskrevende å utforme avtaler og meisle ut robuste samarbeidsformer, og hver institusjon
bør trolig satse tungt på et begrenset antall langsiktige avtaler (2-3). Studiesamarbeid er en etablert
samarbeidsform, f.eks. gjennom fellesgrader. En satsing på en fellesgrad vil innebære et arbeid på
institusjonene for å identifisere mulige fellesprogram og samarbeidspartnere.
22

51/17 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe - 14/01016-14 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe : Rapport - Mulighetsstudie-AHO-KHiO-NMH.pdf

En risiko ved dette scenariet er at samarbeidsavtalene blir sårbare for institusjonelle
omprioriteringer, skifte av ledelse eller ansatte. Samarbeid for eksempel om studieprogram krever
tung forankring og sterk faglig og institusjonell vilje til å følge opp avtaler over tid, samt et detaljert
arbeid rundt det praktiske opplegget for å sikre et godt og sammenhengende tilbud til studentene.
Institusjonene selv peker på flere mulige verktøy for å realisere samarbeidsavtaler: forankring i
linjestrukturen, ansvar hos en av høyskolene, felles
enheter. Langsiktige samarbeidsavtaler krever en
Design og interiørarkitektur som
kontinuerlig utvikling av verktøy, møteplasser og
eksisterende og mulige samarbeidsfelt
Det er felleskurs i designhistorie mellom
organisasjonsformer for å sikre at samarbeidsavtalene
AHO og KHiO, mens felles omsøkte
virkelig bidrar til kvalitetsheving og ikke kommer i
studieplasser
til design foreløpig ikke er
konflikt med institusjonenes egne prioriteringer.
innvilget.
AHO og KHiO gjennomførte i perioden
2012-15 et utredningsarbeid om en felles
mastergrad i interiørarkitektur, men dette
arbeidet er foreløpig ikke fulgt opp.

Vurderinger med utgangspunkt i ene

1. Faglig utvikling, forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid
Et scenario med langsiktige samarbeidsavtaler kan bidra
til å løfte den faglige kvaliteten. Gjennom å prioritere de viktigste samarbeidsflatene og
samarbeidspartnerne kan institusjonene målrettet heve kvaliteten på de feltene de selv anser som
viktige og med de institusjonene de selv vurderer som de beste. Arbeidsgruppen har sett flere
eksempler på aktuelle samarbeidsfelt, både mellom de tre institusjonene og i forhold til andre
universiteter og høyskoler.

Gjennom samarbeidsavtaler om faglig satsning kan institusjonene også dele og utvikle sentral
kompetanse for å løfte større satsninger i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagstaben, f.eks.
når det gjelder prosjektledelse, internasjonalt nettverksbygging og søknadskompetanse. Det kan på
sikt styrke den faglige virksomheten i en tid der mye fagutvikling skjer i større satsninger.
Samarbeidsavtaler vil kunne styrke forskerutdanningene ved de tre institusjonene. For
forskningsbasert ph.d. kan forskerutdanningen styrkes gjennom forpliktende samarbeid med sterke
forskningsinstitusjoner. NMH har for eksempel et samarbeid om opplæringsdelen i ph.d.programmet med Institutt for musikkvitenskap på UiO som vurderes som et viktig og fagnært
samarbeid. Institusjonene arbeider også med samarbeidsløsninger for kunstnerisk utviklingsarbeid,
men her er rammene for den nye ph.d.-graden ikke endelig vedtatt.
2. Samarbeid over fag- og institusjonsgrensene
Samarbeidsavtaler innebærer en mulighet til å kombinere fordelene med fagnærhet fra forrige
scenario med muligheter til å utvikle strategiske fagfelt over faggrenser og på tvers av
institusjonsgrenser.
Det er eksempler på eksisterende og potensielt samarbeid mellom de tre institusjonene som bidrar
til å utvikle eksisterende fagportefølje og styrke faglig profil. Et scenario med langsiktige forpliktende
samarbeidsavtaler tar også høyde for at de viktigste samarbeidspartnerne for de tre institusjonene
ikke nødvendigvis er hverandre. Eksempler på viktige og aktuelle samarbeidspartnere for hver enkelt
institusjon er:
-

NMH har i dag samarbeid med Filmskolen, andre kunstutdanninger, andre universitet- og
høyskolemiljøer som BI og humanistiske fag ved universitetene (musikkvitenskap, pedagogikk
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-

-

mv). I tillegg kommer samarbeidsavtaler med andre musikkutdanninger nasjonalt og
internasjonalt.
KHiO har samarbeid bl.a. med Høyskolen i Østfold med Akademi for scenekunst, Filmskolen,
Norges idrettshøyskole om psykologi og motivasjon m.fl. I tillegg kommer samarbeidsavtaler
med andre kunstutdanninger nasjonalt og internasjonalt.
AHO har etablert et langsiktig samarbeid med UIT (landskapsarkitektur) og har løpende
samarbeid med Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen i
Bergen, BI blant andre. I tillegg kommer samarbeidsavtaler med andre arkitektur- og
designutdanninger nasjonalt og internasjonalt.

I en modell der kvaliteten målrettet styrkes gjennom faglig samarbeid kreves det at institusjonene
prioriterer utvalgte samarbeid, og styre og ledelse må dermed vurdere hva som tjener den faglige
profilen på lengre sikt.
3. Rekruttering og profilering
Gjennom samarbeidsavtaler kan
institusjonene styrke merkevaren og
den faglige profilen, samtidig som det
åpnes muligheter for fruktbart
samarbeid på tvers av faggrenser
som peker mot nye karriereveier.
Med tunge samarbeidspartnere og
potensielt nye program på tvers av
institusjonene vil institusjonene kunne
styrke rekruttering av studenter og
ansatte, spesielt til nye felt.

Opera – et eksisterende samarbeidsfelt
KHiO, NMH og Den Norske Opera & Ballett har en
samarbeidsavtale som omhandler hele bredden av
operautdanningen:
NMHs og KHiOs fellesgrad på bahchelornivå
KHiOs årsstudium i opera
KHiOs mastergradsstudium i opera
DNO&Bs praktikantordning
NMHs operarepetitørutdanning

Det er en risiko for at samarbeidsmodellen oppleves som uklar for omverdenen, ansatte og studenter.
Et målrettet arbeid må gjøres for å sikre at samarbeidet hever kvaliteten og at felles studieprogram
framstår med en enhetlig og tydelig profil.
4. Studiekvalitet og studentenes kompetanse
Sammenlignet med scenario 1 kan en modell med sterke samarbeidsavtaler gi studentene større
valgmuligheter og tilgang til et bredere studietilbud som åpner for flere ulike fagprofiler. Det kan
også gi mulighet for større tilfang av generisk kompetanse. Studietilbud som eventuelt etableres i
samarbeid med aktører i arbeidslivet kan gi studentene tilgang til et nettverk for framtidig yrkesliv.
Operautdanningen ved KHiO, NMH og Den Norske Opera & Ballett er et eksempel på et slikt
trepartssamarbeid, og NMHs svar til arbeidsgruppen etter institusjonsbesøket, indikerer at det er
potensiale for utvidelse av utdanningen (se svaret i vedlegg 2).
Dette scenariet kan også gi institusjonene muligheter til å sy sammen nye, spesialiserte studietilbud
og utdanninger i samarbeid med andre institusjoner for å møte fremtidens utfordringer.
5. Infrastruktur, ledelse og administrative støttefunksjoner
Det ligger i dette scenariet muligheter for å kompensere for smådriftsulemper gjennom å avtale
samarbeid om støttefunksjoner.
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Institusjonene kan ha målrettet samarbeid om infrastruktur. Det vil gi nye felles møteplasser og har
generelt et potensiale til å være økonomisk besparende. Mellom AHO og KHiO er det f.eks. et visst
samarbeid om verksteder.34 Dette pekes ut som et naturlig område for samarbeid da utstyret på de
to institusjonene komplementerer hverandre. Et slikt samarbeid synes imidlertid å forutsette økt
kapasitet. Arbeid med å øke kapasiteten kan også være et felles anliggende. Mellom AHO og NMH er
det vist til lite teknisk samarbeid. For økt samarbeid om infrastruktur vil det være en fordel om den
geografiske avstanden mellom institusjonene ikke er for stor eller at det settes inn tiltak for å
kompensere for geografisk avstand.
AHO tar opp forskningsadministrativt samarbeid i sitt svar til arbeidsgruppen, og foreslår
opprettelsen av et internasjonalt kontor med bedret forsknings- og studiestøtte, der en av
institusjonene tar et organisatorisk hovedansvar. I en samarbeidsmodell kan institusjonene inngå
avtaler om administrativt samarbeid. Det har tidligere vært et innkjøpssamarbeid mellom de tre
institusjonene i form av en felles innkjøperstilling, men den er ikke forlenget.
En modell med langsiktige samarbeidsavtaler forutsetter at ledelse og ansatte utvikler og styrker
kulturen for samarbeid på tvers av institusjoner. Tilstrekkelig administrativ kapasitet og riktig
kompetanse på tvers av institusjonene vil også være en forutsetning for at samarbeidsavtaler skal gi
et vellykket resultat.
Institusjonelle forskjeller innen organisasjonsstruktur, økonomi, studieforløp og arbeidskultur
representerer administrative hindringer som må overkommes dersom langsiktige samarbeidsavtaler
skal kunne brukes som et hovedgrep for å øke kvaliteten. Det er en viss risiko for dette scenariet at
samarbeid mellom autonome institusjoner kan komme i konflikt med interne prioriteringsprosesser
på institusjonene. Vi kommer tilbake til dette i diskusjonen av scenario 3 og 4.
6. Samfunnsrolle og rolle i kunst- og kulturfeltet
Langsiktige og forpliktende avtaler kan styrke institusjonenes rolle og kunstens betydning i
samfunnet, hvis dette er en uttalt og viktig del av samarbeidet. For eksempel kan avtaler om felles
utadrettede tiltak for å styrke kunstfeltet og kunstens plass i samfunnet, også med tanke på kunstens
funksjon som et kritisk korrektiv (opinionspåvirkning og politiske prosesser), være aktuelt for å gi
institusjonene mer vekt i argumentasjon eksternt.
7. Faglig robusthet
Som vist i punktene om faglig utvikling og
samarbeid over fag- og institusjonsgrenser, gir dette
scenariet institusjonene mulighet til målrettet å
styrke enkeltfag og sentrale samarbeidsflater. Det
kan f.eks. samarbeides mer langsiktig om
kunstteknologi for å konsolidere kunstfaget.
Institusjonene kan også gjennom avtaler etablere
faglig beredskap på ganske lang sikt, og slik gjøre
kunstfagene mer robuste.
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Kunstfagpedagogikk som mulig
samarbeidsfelt
«Utviklingen av innhold og innretning i
grunnskolens praktisk-estetiske fag, samt
utvidelsen av kulturskolenes faglige profil i
de siste 15-20 år, har skapt behovet for en
ny, tverrfaglig kunstfagdidaktikk.
Institusjonene bør møte dette behovet i
fellesskap, for eksempel gjennom utvikling
av en felles Praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU), gjennom koordinering
av felles praksisavtaler, og gjennom
styrking av forskning innen
kunstfagpedagogikk.» (NMH)
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Scenario 3: Fra tre til to institusjoner
En omorganisering til én institusjon for arkitektur, design og visuell kunst og
én institusjon for musikk og scenekunst, er den beste måten å oppfylle målene
om å styrke kjernevirksomheten forskning, utdanning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. Ved å samle nærstående fag i to institusjoner vil
grenseflatene kunne utnyttes bedre og kvalite ten kunne høynes. Institusjonene
vil kunne rette en målrettet innsats mot nye kompetanseområder. Inndelingen
vil med dette scenariet følge en faglig organisering som man finner ved
anerkjente internasjonale institusjoner. To institusjoner vil bety noe stør re
institusjoner.
De tre høyskolene er i dag organisert med kompletterende fagporteføljer, uten at fagporteføljene
nødvendigvis er gjennomtenkt ut fra hva som skaper de beste faglige utviklingsmulighetene. De fire
scenariene er laget for å framheve ulike faglige utviklingsmuligheter og måter å øke kvaliteten på, og
dette scenariet er det første av to som skisserer organisasjonsendring som et mulig grep. Oslo vil
med dette scenariet få én institusjon for musikk og scenekunst (dans, teater og opera), og én for
arkitektur, design og visuell kunst (arkitektur og urbanisme, design, landskapsarkitektur, kunst og
håndverk, og billedkunst). De to nye institusjonene får en tydelig faglig profil som samler
eksisterende og potensielt samarbeid fra dagens institusjoner. Samtidig åpner organiseringen for nye
fagkombinasjoner og nye program.
To institusjoner konsoliderer kunstfagene i Oslo i noe større grad enn de foregående scenariene.
Hver institusjon får en noe større kritisk masse, både faglig og administrativt.
En slik modell er kjent fra flere steder der den har vist seg bærekraftig over tid, eksemplifisert ved
Glasgow School of Art og Royal Conservatoire of Scotland.
Arbeidsgruppens vurderinger
Det viktigste argumentet for dette scenariet er etter arbeidsgruppens vurdering at det gir to
institusjoner med tydelige og gjenkjennbare profiler som forbedrer muligheten til strategisk
fagutvikling innenfor hver av institusjonenes fagområde. Faglige grenseflater kan utnyttes bedre og
samarbeid på tvers av faggrensene forenkles. Institusjonene kan få flere stordriftsfordeler samtidig
som fordelene ved mindre institusjoner beholdes, som fagnærhet og fleksibilitet.
Alternativer som innebærer organisasjonsendringer vil innebære en diskusjon om lokalisering, og
hvordan de eksisterende fagmiljøene skal fordeles på eksisterende og framtidig bygningsmasse. To
av institusjonene ligger i dag i gåavstand fra hverandre ved Akerselva, mens den tredje ligger i en
annen bydel, på Majorstua. Et alternativ der tre institusjoner blir til to vil ha størst mulighet til å
lykkes dersom nærstående fagmiljøer enten samlokaliseres eller lokaliseres i gåavstand. Uansett om
organisasjonsendringer realiseres eller ikke, vil en lokalisering av fagmiljøene ved de tre
institusjonene i samme område gi større muligheter for å utvikle samarbeid.
Det utelukkes ikke at andre institusjoner kan vurdere å knytte sine kunstfag til de to institusjonene.
For å realisere mulighetene om å styrke de faglige profilene innenfor hver institusjon er det en
forutsetning at det foreligger reell faglig og organisatorisk interesse for et slikt samarbeid. Dette vil
også gjelde i neste scenario.
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Det er flere forutsetninger for at en organisasjonsendring skal lykkes. Arbeidsgruppen har i neste
scenario listet opp en del slike. Flere av dem vil også gjelde for dette scenariet, men fordi endringene
vil bli større i forbindelse med etablering av et kunstuniversitet, omtales de i det scenariet.
Organisasjonsendringer innebærer alltid en form for risiko. Endring av dagens fagsammensetning vil
prioritere noen samarbeidsflater høyere, mens noen samarbeidsrelasjoner på tvers av de to
foreslåtte institusjonene vil ha svakere utviklingsmuligheter enn i dag. I tillegg kommer generell risiko
knyttet til institusjonenes ressursbruk til omorganiseringsprosessene og behovet for god
endringsledelse gjennom fusjonsprosesser.
Arbeidsgruppen har også diskutert andre muligheter for å styrke fagporteføljen gjennom
organisatoriske endringer, men har konkludert med at disse er mindre egnet eller realistiske for å nå
målene i mandatet35:
•
•
•

Fusjon AHO og KHiO, mens NMH fortsetter som selvstendig
Fusjon NMH og KHiO, mens AHO fortsetter som selvstendig
Samle designfaget enten på KHiO eller AHO, mens NMH fortsetter som selvstendig

Vurderinger med utgangspunkt i tematikkene
1. Faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Forskningslitteraturen som er referert i kap. 2, viser flere eksempler på at organisasjonsendringer og
fusjoner har styrket den faglige virksomheten. Man kan i tråd med dette argumentere for at en deling
mellom musikk og scenekunst på den ene siden og arkitektur, design og visuell kunst på den andre
siden tilrettelegger for et økt og mer målrettet samarbeid mellom tilstøtende fagfelt.
Flere av de faglige samarbeidsfeltene vi har pekt på i diskusjonen av scenario 2, vil ha større
utviklingsmuligheter når det ikke må arbeides med løsninger på tvers av institusjonsgrenser. Denne
strukturen forutsetter, men vil ikke begrense, opplæring i den særegne spesialiseringen som
utdanning i kunstfagene krever.
KHiO er allerede fusjonert i en flerfaglig modell og har lagt ned mye ressurser i å få til det interne
samarbeidet. Denne erfaringen kan være verdifull i oppbyggingen av de nye institusjonene.
Når det gjelder forskerutdanning vil begge institusjoner ha stipendiatmiljøer i både vitenskapelig
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette åpner muligheter for utvidet forståelse av forholdet
mellom vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Hvis en skal få et stort stipendiatmiljø
på begge institusjonene, forutsetter det flere stipendiatstillinger.
2. Samarbeid over faggrensene
To institusjoner kan gjøre det enklere å få til interdisiplinært samarbeid mellom fag som i dag er skilt
ved institusjonsgrenser. Det kompenserer for problemene med slikt samarbeid som beskrevet i
scenario 2. Institusjonsstrukturen kan ses på som en ramme som gjør det mulig for ansatte å initiere
faglig aktivitet på flere områder uten å måtte gå veien om institusjonelle samarbeidsavtaler.
Arbeidsgruppen har sett flere eksempler på hvordan strukturelle grep forenkler samarbeid over
faggrenser på fusjonerte institusjoner. På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering (KADK) har det fra etableringen i 2011 vært satset på flere tiltak
for samarbeid over faggrensene: Et eget institutt på tvers av arkitekt- og designskolene, utvikling av
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felles studieprogram, såkornmidler og workshops til fagmiljøene, samt organisering av
ledergrupper. KADK har også gjort et tydelig strategisk grep om å definere institusjonens «DNA».
Glasgow School of Art og Royal Conservatoire of Scotland har begge etablert noen overordnede
prinsipper som er felles for den enkelte institusjons studieprogram og for faglig samarbeid. Se
detaljer i vedlegg 3.
Samarbeidet på tvers av billedkunst og scenekunst som nå er utviklet ved KHiO vil ha svakere
utviklingsmuligheter dersom dette scenariet blir realisert, og det vil kreve arbeid på tvers av
institusjonsgrensene dersom dette samarbeidet skal opprettholdes.
Samarbeid på tvers av faggrenser vil lettes hvis det ikke er for stor geografisk avstand mellom
miljøene innenfor institusjonen.
3. Rekruttering og profilering
Dette scenariet innebærer at studenter vil søke seg til to institusjoner med klare retninger, men også
en faglig bredde innenfor disse retningene. Det kan argumenteres for at to institusjoner reduserer
mangfoldet ved dagens KHiO-organisering.
Organiseringen i to institusjoner med faglig bredde av tilgrensende fag, vil kunne gi studentene flere
valgmuligheter enn i dag. Ledelsen ved de to institusjonene i Glasgow understreket begge viktigheten
av å skape tverrgående muligheter for faglige samarbeid på tvers av spesialiseringer, for eksempel
gjennom felles prosjektarbeid, oppsetninger, utstillinger mv.
Det er ulike vurderinger i arbeidsgruppen når det gjelder hvilken innvirkning en eventuelt bredere
fagprofil vil ha på rekrutteringen til studiene i Oslo. Til dagens disiplinfag er det ikke gitt at
rekrutteringen vil endres, men de to institusjonene kan utvikle studietilbud som kan rekruttere nye
studentgrupper. Det samme kan gjelde ansatte, der det er et potensiale for å rekruttere ansatte med
en annen fagprofil enn i dag.
De nye institusjonene må i tillegg til å utvikle den felles faglige profilen også ivareta det renomméet
dagens institusjoner har opparbeidet seg. Man kan for eksempel velge samme type modell som
KHiO der hver avdeling i dag har en tydelig identitet innenfor felles struktur. Vi viser til nærmere
diskusjon under avsnittet om kunstuniversitet.
4. Studiekvalitet og studentens kompetanse
Med to institusjoner vil studentene få enklere tilgang til en bredere kompetanse. Med de to
institusjonene vil f.eks. fellesprogrammet i opera, et potensielt program i interiørarkitektur, samt
undervisningssamarbeidet i design, ikke lenger være avhengig av løsninger på tvers av institusjoner,
men kan innenfor hver institusjon gi studentene en kompetanse som er etterspurt i samfunnet.
Organiseringen av de nye institusjonene kan bidra til at studentene kan bygge faglige nettverk på
tvers av beslektede fag.
Ledelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
(KADK) argumenterte for at en institusjon med flere beslektede fag var en fordel for å gi
studentene en bredere kompetanse: Studieløp innenfor arkitektur og designfeltet må forberede
studentene på et arbeidsliv preget av samarbeid mellom spesialiseringer og store endringer i
bransje- og profesjonsgrenser. På kunstskolen og konservatoriet i Glasgow vektla institusjonenes
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ledere betydningen av å sikre studentene høyt spesialiserte utdanninger samtidig som de i tillegg
ville gi dem samarbeidskompetanse og kompetanse til å arbeide i team og prosjekter.
5. Infrastruktur, ledelse og administrative støttefunksjoner
To institusjoner med de profiler som er skissert her, vil til en viss grad kunne beholde den fagnære
administrasjonen som karakteriserer institusjonene i scenario 1 og 2. Det er grunn til å tro at
alternativet med to institusjoner vil kunne bidra til å styrke enkelte administrative støttefunksjoner
både med hensyn til antall og med hensyn til spesialiseringsmuligheter.
Det er f.eks. mulig at et felles internasjonalt kontor med bedret administrativ støtte til forskning,
utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, der en av institusjonene tar et organisatorisk
hovedansvar, enklere vil kunne realiseres i en situasjon med to i stedet for tre institusjoner.
I dette scenariet samler man de utdanningene og fagmiljøene som har behov for samme type
lokaler og infrastruktur for øvrig. To institusjoner kan forenkle felles utnyttelse av infrastruktur,
særlig med tanke på å fasilitere tilgang til verksteder. For bibliotekene vil en overgang til to
institusjoner innebære en utvidelse av samlingene på den enkelte institusjon.
I likhet med punktet om samarbeid over faggrenser, er det, for å realisere potensialet som ligger i
utnyttelse av felles infrastruktur, viktig at den geografiske avstanden mellom de ulike enhetene ikke
er for stor.
6. Samfunnsrolle og rolle i kunst- og kulturfeltet
En overgang fra tre til to institusjoner vil kunne gi nærliggende fag en tydeligere felles stemme utad,
både i offentligheten, mot arbeidslivet og skoleverket, og dermed styrke kunstfagenes stilling i
samfunnet.
Hvordan de to institusjonene i dette scenariet vil lykkes i å forsterke kunstfeltets samfunnsrolle og
institusjonenes rolle i utformingen av feltet, vil avhenge av støtte og interesse fra sentrale fagmiljøer.
7. Faglig robusthet
Scenariet gir institusjonene mulighet til å samorganisere noen viktige fagmiljøer for dermed å
utnytte ressursene bedre og styrke fagprofilen. For andre fag vil en eventuelt bedre
ressursutnyttelse ta tid og kreve planmessig strategisk arbeid. Selv om fagene ved de to
institusjonene har grenseflater, vil ikke de enkelte disiplinene styrkes umiddelbart ved en
sammenslåing.
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Scenario 4. Et norsk kunstuniversitet
En etablering av et nasjonalt kunstuniversitet er den beste måten å nå målene
om styrket kjernevirksomhet innen forskning, utdanning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. Et kunstfaguniversitet kan videreutvikle dagens
spesialistutdanninger innenfor en felles ramme med gjensidig forståelse for
hva slike utdanninger krever. I en tid der andre kunstutdanninger blir en del av
større universiteter, kan et kunstuniversitet i Oslo få betydelig samfunnsmessig
innflytelse, være en etterspurt samarbeidspartner og ha stor innflytelse på
kunstfagene, samfunnsutviklingen og kunstfeltet.
Et kunstuniversitet i Oslo vil gi Norge en kunstutdanningsinstitusjon etter mønster av et tradisjonelt
universitet: de ulike kunstfagsdisiplinene utgjør grunnpilarene i institusjonen som også kjennetegnes
av faglig bredde, kunnskapsutvikling innenfor og på tvers av fagene og kvalitetsutvikling basert på
gjensidig inspirasjon og konkurranse mellom institusjonens fagmiljøer. Strukturen og strategiske valg
kan legge til rette for faglig initiert studie- og forskningssamarbeid på tvers av disiplinene.
Forholdet mellom offentlige myndigheter og kunstfeltet er i dag i endring. I flere land framheves
kunstuniversitetene som en viktig brikke for å gi kunstfeltet en tydeligere samlet profil, og
institusjonene sees som viktige aktører for å påvirke utviklingen. Argumentasjonen ble referert for
arbeidsgruppen ved alle besøk på utenlandske institusjoner, særlig i Berlin og Haag. Et
kunstuniversitet i Norge vil innebære en offentlig satsning på kunstfagenes spesifikke betydning for
samfunnet og kunne bli en profilert samfunnsaktør med innflytelse ut over den enkelte utdanningen.
Som arbeidsgruppen har presisert tidligere innebærer ikke overskriften om et Kunstuniversitet en
vurdering av formell akkreditering eller en endring av fagprofilen fra kunstnerisk til akademisk.
Kunstuniversitet betegner i denne sammenheng en kunstutdanningsinstitusjon med stor fagbredde
og høye ambisjoner innenfor og på tvers av fagene.
Arbeidsgruppens vurderinger
Det viktigste argumentet for et kunstuniversitet er etter arbeidsgruppens vurdering de mulighetene
det gir kunstfeltet til én stemme utad og de enkelte fag større kraft utover eget fagfelt. Dette
framstår som viktige hensyn med tanke på kunstfeltets betydning for samfunnsutviklingen.
Et annet argument er at en tydelig kunstfaglig institusjon kan opprettholde og videreutvikle dagens
spesialiserte fag samtidig som faglige grenseflater og samarbeid på tvers av faggrensene forenkles og
utnyttes bedre.
Et kunstuniversitet i Oslo vil kunne ha stor regional betydning som ett av flere universiteter i Osloregionen. I tillegg til Universitetet i Oslo har også Høyskolen i Oslo og Akershus søkt om
universitetsstatus, og det foreligger planer om et privat universitet med utgangspunkt i
Westerdahl/Kristiania. Oslo er en by i sterk vekst og universitetene er sentrale kultur- og
samfunnsaktører som bidrar til å øke regionens attraktivitet og kompetanseprofil.
Et kunstuniversitet vil kunne tiltrekke seg beslektede fagmiljø som ikke i dag er representert i de tre
institusjonene, men som kan komplettere fagtilbudet og gi store utviklingsmuligheter.

30

51/17 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe - 14/01016-14 Mulighetstudie - rapport fra arbeidsgruppe : Rapport - Mulighetsstudie-AHO-KHiO-NMH.pdf

Arbeidsgruppen vurderer det slik at Filmskolen vil være særlig relevant i en slik sammenheng.
Filmskolen har en tydelig kunstfaglig profil, og flere fag, eksempelvis filmregi, filmscenografi, filmlyd
og digital visuell design har klare grenseflater til de tre institusjonene i Oslo. Filmskolens ledelse har i
samtaler med arbeidsgruppen signalisert stor interesse for å bli inkludert i prosesser og samtaler om
et mulig kunstuniversitet. En eventuell realisering av en slik institusjon vil selvsagt være avhengig av
formelle prosesser og beslutninger som ligger utenfor denne utredningens mandat.
Etableringen av et kunstuniversitet vil innebære omfattende organisasjonsendringer, og dermed også
risiko knyttet til fusjonsprosesser, lokalisering, behovet for god endringsledelse mv. Arbeidsgruppen
vurderer det slik at mulighetene for at et kunstuniversitet skal oppfylle mandatets målsettinger vil
være bedre dersom noen betingelser er oppfylt:
•

•

•

•

•
•
•

De enkelte utdanninger må beholde sin identitet og merkevare. Dette er en viktig faktor
for å opprettholde dagens gode faglige resultater og gode rekruttering. Ved
kunstuniversitetene i Berlin og Haag ble det lagt stor vekt på å organisere institusjonene
på en måte som legger til rette for å ivareta de enkelte fagdisiplinene.
De enkelte utdanninger må ha betydelig faglig autonomi. Fagene på institusjonene er
spesialiserte og krever stor konsentrasjon og kontinuerlig kvalitetssikring. Interdisiplinært
samarbeid må ikke gå på bekostning av spesialisering.
Lang tidshorisont. Alle de fusjonerte institusjonene arbeidsgruppen har besøkt har
understreket behovet for grundige prosesser, med bred involvering av ansatte og
studenter, før beslutningen ble fattet og deretter god tid til å avklare viktige spørsmål i
forbindelse med gjennomføring. Det vil være nødvendig med en tidsplan som går utover
de nåværende ledelsesperiodene på de tre institusjonene.
Klare og substansielle økonomiske insentiver for en fusjon både for reelle
fusjonskostnader og for videre drift: det må være ressurser til å identifisere det som er
felles, til å utvikle de fysiske rammer og ha såkornmidler til tverrgående prosjekter i
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
Flere stipendiatstillinger.
Lokaliseringen fremmer samarbeid, for eksempel at flest mulig enheter er lokalisert i
gåavstand fra hverandre
Åpning for flere parter, for eksempel at Filmskolen (og Høyskolen i Innlandet der
Filmskolen nå er lokalisert) involveres i planene.

En risiko ved etableringen av et kunstuniversitet er at resultatet ikke blir som ønsket sett i forhold til
ressursinnsatsen. Det er også viktig å peke på at f.eks. et mål om økt samarbeid ikke nødvendigvis blir
realisert innen rammen av en universitetsstruktur. Erfaringene fra Berlin og Haag viste at det var
relativt lite samarbeid på tvers av faggrenser.
I et universitetsscenario er det også et alternativ at dagens skoler fusjonerer med eller knyttes til
eksisterende universitet eller høyskoler. Arbeidsgruppen har ikke diskutert dette alternativet
eksplisitt. Alle institusjonene arbeidsgruppen har møtt har sett en integrering med et ordinært
universitet som lite hensiktsmessig for kunstfagene, på tross at dette er en veletablert modell.36
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Vurderinger med utgangspunkt i tematikkene
1.
Faglig utvikling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Gjensidig inspirasjon og konkurranse mellom disipliner som anerkjennes som ulike, er en viktig faktor
i fagutviklingen ved et universitet. En felles organisasjon ville innebære at fagmiljøene måtte
klargjøre faglige posisjoner og skjerpe sin fagprofil, noe som kunne bidra til en styrking av faglig
kvalitet.
Et kunstuniversitet gir muligheter for strategisk styrking og prioritering av fremragende fagmiljø. I en
tid med økte krav til tilslag på internasjonale konkurransearenaer, f.eks. H2020-programmet, kan en
større institusjon ha større innflytelse på prosjektene, sette premisser for forskningsprogram og
kunstnerisk utviklingsarbeid, initiere større faglige satsinger som går ut over dagens rammer mv.
Utviklingen av et kunstuniversitet forutsetter tid og ressurser for å etablere en felles visjon og
hvordan man i fellesskap kan utvikle faglig kvalitet for å nå visjonen.37 Det er helt sentralt at det
allokeres ressurser til dette arbeidet.
Kunstuniversitetet vil ha en faglig sammensatt stipendiatportefølje både i forsknings-ph.d. og ph.d. i
kunstnerisk utviklingsarbeid. Flere stipendiatstillinger vil kunne styrke forskerutdanningen i alle
scenariene, men i et kunstuniversitet er det spesielt viktig for å hente ut potensialet i et bredt
forskerutdanningsmiljø.
2.
Samarbeid over fag- og institusjonsgrensene
I større grad enn i scenario 3 synes et kunstuniversitet å forenkle utprøving av nye faglige
grenseflater både for den enkelte ansatte og gjennom sentrale fellesinitiativ. Institusjonen kan skape
større miljø med utviklingsmuligheter både innenfor og på tvers av forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid og dermed også muligheten for å utdanne personer med nye typer fagkompetanse.
Å bygge opp kompetanse på tvers av dagens faggrenser vil gi institusjonen mulighet til å etablere en
samfunnsmessig beredskap for nye samfunnsutfordringer som krever ny kompetanse.
KHiO har erfaringer med å være en flerfaglig institusjon med tverr- og flerfaglig samarbeid innenfor
institusjonen, og erfaringer herfra vil være nyttige i arbeidet med å utvikle et kunstuniversitet.
En forutsetning for å styrke kjernevirksomheten på tvers av faggrenser, er at det finnes faglig
nysgjerrighet, evne og vilje til å utfordre grensene.
3.
Rekruttering og profilering
I scenario 1 er det påpekt at universitetsstatus ikke er et vektig argument for at rekruttering til
eksisterende fagdisipliner vil bli bedre. Ved opprettelse av nye fagområder, vil imidlertid
institusjonen kunne tiltrekke seg andre typer fagpersoner. Dette kan gjelde i enda større grad i dette
scenariet enn i det forrige.
Også på områder som er viktig for alle, f.eks. stillinger for generiske ferdigheter (se første avsnitt
under pkt 4 nedenfor), må vi regne med at institusjonen kan etablere større miljø som vil ha en
positiv effekt på rekrutteringen til disse stillingene.
Når det gjelder studentrekruttering viser vi til diskusjonen under forrige scenario.
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De tre institusjonene har allerede sterke merkevarer, og det er problematisk hvis den nye
institusjonens profil konkurrerer med disse i rekrutteringsøyemed. Internasjonale erfaringer viser
måter å håndtere slike utfordringer på.38
4.
Studiekvalitet og studentenes kompetanse
Blant gevinster som er påpekt i forskningslitteraturen rundt fusjoner i UH-sektoren, er «stronger
academic programmes» (Harman & Harman 2003). Et flerfaglig kunstuniversitet vil kunne gi
studentene større valgmuligheter og mulighet til en mer sammensatt kompetanse i felles fag som
estetikk, kunsthistorie, språk, forskningsmetoder, prosjektstyring eller entreprenørskap. Av større
betydning for studentenes kompetanse er kanskje institusjonens mulighet til å løfte kvaliteten på det
samlede utdanningstilbudet ved at programmene kan ses i sammenheng og lære av hverandre («best
practice»).
Et større og mer mangfoldig studiemiljø vil også ha effekt sosialt og gi studentene mulighet for å
etablere bredere faglige nettverk. Kunstuniversitetet gir dermed studentene mulighet til å utvikle en
åpenhet og forståelse for det mangfoldet som preger kunstfeltet.
I dagens kunstutdanning er koblingen mellom ferdigheter og eksperimentering og nyskapning
essensiell. Et kunstuniversitet kan ytterligere stimulere til nyskapning på tvers av sterke kunstneriske
fag og kunnskapsområder.
5.
Infrastruktur, ledelse og administrative støttefunksjoner
Muligheter og risikoer som ble skissert i scenario 3, vil trolig forsterkes i dette scenariet. Etableringen
av et kunstuniversitet medfører en stor og gjennomgripende organisasjonsendring, og strategisk
lederkompetanse vil være svært viktig for gjennomføring av en slik prosess. En god endringsledelse
med høy grad av dialog og involvering vil kunne bidra til å realisere de mulighetene som er skissert,
samtidig som risikoene reduseres.
Gjennom en fusjon kan det etableres en robust og profesjonell administrasjon, særlig innenfor
områder som teknologi og forskningsadministrasjon, som institusjonene gir uttrykk for at bør styrkes.
Ledelsen ved institusjonene utrykker usikkerhet når det gjelder eventuelle stordriftsfordeler i en
sammenslått institusjon. Med flere ansatte, fag og studenter vil det kunne bli behov for flere
administrative nivå; studier viser at med økt størrelse øker også behovet for intern koordinering og
kommunikasjon.39 Funn fra undersøkelser i UH-sektoren viser at det sannsynligvis ikke vil være
økonomisk gevinster ved fusjon. Skal et kunstuniversitet i Oslo få best mulig driftsvilkår, vil
arbeidsgruppen legge til grunn at det vil være behov for økonomisk styrking ut over de midlertidige
SAKS-bevilgningene.
Kunstuniversitetet vil medføre spørsmål om lokalisering. Mulighetene for å lykkes med en ny
institusjon er trolig større jo kortere avstanden er mellom de ulike enhetene.40
6.
Samfunnsrolle og rolle i kunst- og kulturfeltet
Potensialet som ligger i det samfunnsavtrykket en felles institusjon kan gi, framstår som det sterkeste
argumentet for dette scenariet.
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Et kunstuniversitet vil ha større muligheter til å møte forventningene i UH-sektoren samtidig som det
på tvers av kunstfagene vil kunne bli en aktør med større makt i den kulturpolitiske dialogen. Særlig
viktig fremstår behovet for slik makt med tanke på å sikre kunstens rolle som et kritisk korrektiv.
Kunstuniversitetets samfunnsrolle må ses på bakgrunn av dagens kulturpolitikk der det i større grad
enn tidligere er en tro på kunstens økonomiske potensiale og fokus på kulturnæringer og kreative
næringer. I UH-sektoren er det en politisk vilje til å skape sterkere og mer autonome enheter som
kan delegeres mer makt og som forventes selv å kunne svare raskt på endrede behov i samfunnet.
Samtidig er det også knyttet skepsis til om institusjonenes gjennomslagskraft blir bedre enn i dag,
med henvisning til at kunstfeltet er uensartet og at de enkelte institusjonene med sin egen faglige
spesialisering allerede har sterke posisjoner regional, nasjonalt og internasjonalt.
7.
Faglig robusthet
Kunstuniversitetet vil ha en større samlet faglig stab, noe som kan bety et større faglig fotavtrykk.
Det gjør det også mulig for institusjonens ledelse og styre å foreta kriteriebaserte, ikke fagnære,
prioriteringer på tvers av fag.
En større kritisk masse enn den vi finner i mindre institusjoner, kan også gjøre det enklere for
kunstuniversitetet å finne handlingsrom til å beskytte og styrke små fag.
Den faglige bredden i kunstuniversitetet, med sterke disipliner og muligheter for ny kunnskap på
tvers av dem, vil kunne utgjøre en faglig beredskap for fremtidige kunnskapsfelt. I tillegg vil miljøene
innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning blir mer robuste.
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Kapittel 4 – oppsummering og tilrådinger
Arbeidsgruppens oppdrag går ut på å utrede hvordan de tre institusjonene i fellesskap (vår
utheving) kan sikre kunstfaglige utdanninger av fremragende kvalitet med sterk posisjon i
utdannings- og forskningslandskapet nasjonalt og internasjonalt, og hvordan de kan styrke
utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
De tre institusjonene som mulighetsstudien omfatter, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole, er alle faglig sterke institusjoner på sine
områder, både nasjonalt og internasjonalt. Det er god søkning til studieplassene og de
ferdige kandidatene finner stort sett relevant arbeid når de kommer ut etter endt studium.
Institusjonene tilbyr høyere utdanning på alle nivå, inkludert ph.d.-nivå. Doktorgradstilbudet
omfatter både tradisjonell, vitenskapelig ph.d. (AHO, NMH) og tilbud gjennom
stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH, KHiO). Dette programmet blir
nå konvertert til en ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid, og arbeidet med å utforme
retningslinjer for programmet, er i gang.
AHO og NMH er akkreditert som vitenskapelig høyskole, mens KHiO har fått godkjenning fra
NOKUT om at de tilfredsstiller kriteriene til vitenskapelig høyskole, men den endelige
godkjenningen fra departementet foreligger ikke.
De senere årene har det blitt færre og større institusjoner for høyere utdanning i Norge.
Institusjonene har fusjonert, litt på kryss og tvers av både geografi og akkrediteringsnivå.
Det betyr samtidig at de institusjonene som velger å ikke fusjonere, blir stående igjen som
relativt mindre.
Når det gjelder størrelse, vil en eventuell fusjon av de tre institusjonene arbeidsgruppen har
vurdert, gi en institusjon som vil være størst i en gruppe institusjoner som har årlige
driftsinntekter på under 1 million kr. Den vil ha ca 2000 studenter og 5-600 ansatte.
Som det fremgår av kapittel 3, har arbeidsgruppen valgt å se nærmere på 4 mulige scenarier
som kan besvare oppdraget som er gitt i mandatet.

Scenario 1 – Fortsatt selvstendige institusjoner
Som det fremgår av gjennomgang og analyse av de ulike scenariene i kapittel 3, er det flere
argumenter som kan tale for scenario 1. Viktige argumenter er blant annet at skolene i dag
skårer godt på flere av sektorens kvalitetsindikatorer og nedlegger et betydelig arbeid for å
øke kvaliteten. Institusjonene har god rekruttering, leverer kompetente kandidater og
utvikler interdisiplinære møteplasser. Dagens struktur gir skolene en tydelig profil og
identitet som er lett gjenkjennbar: Det er små og oversiktlige miljøer der ansatte gir uttrykk
for sterkt eierskap til institusjonene, fagnær og fleksibel ledelse, utdanningstilbud med høy
grad av individuell oppfølging av hver student og stor mulighet for spissing og spesialisering.
Institusjonene har flere samarbeidspartnere og er anerkjente nasjonalt og internasjonalt.
Scenariet vil ikke medføre fusjonskostnader, og vil heller ikke gi den interne uro som er
forbundet med organisasjonsendringer. Institusjonene selv har også argumentert for å
fortsette som selvstendige institusjoner.
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En risiko ved dette scenariet når man ser på den konsolideringen som skjer i UH-sektoren, er
om disse institusjonene blir for små særlig med tanke på politisk gjennomslagskraft og
økonomisk robusthet – trass i høy faglig kvalitet.
Hvis dette scenariet velges, vil et viktig hensyn for institusjonene være å fortsette det
systematiske arbeidet med kvalitet og kvalitetssikring. Det vil også være viktig med sterkere
forpliktende samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Scenario 2 – Fortsatt selvstendighet, men styrket institusjonelt
samarbeid
Også i denne løsningen vil de tre institusjonene bestå som tre selvstendige institusjoner.
Men her foreslås det noen endringer som vil forplikte institusjonene på en annen måte enn i
dag. Som det fremgår av kapittel 3, dreier det seg om å inngå langsiktig forpliktende avtaler
som er forankret både på institusjonsnivå og i gode fagmiljø. Slike avtaler kan tilføre
kompetanse og bidra til fagutvikling på områder der den enkelte institusjon har en
begrenset fagportefølje.
Viktige argumenter for dette scenariet er at det kan gjøre det lettere for institusjonene og
fagmiljøene å utvikle større strategiske satsninger ut over institusjonsgrensene og arbeide
for en større faglig bredde. Institusjonene og fagmiljøene vil kunne styrke både undervisning
og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil være mulig å sy sammen nye spesialiserte
studietilbud på tvers av institusjonsgrenser. Samarbeid mellom autonome institusjoner kan
gi en friksjon som kan fremme faglig kvalitetsheving innenfor og mellom institusjonene.
Dette scenariet vil heller ikke medføre fusjonskostnader, eller den interne uro som er
forbundet med organisasjonsendringer. Scenariet vil medføre større valgmulighet og
samarbeid, samtidig som fordelene ved små, autonome institusjoner beholdes.
En risiko ved dette scenariet er at samarbeid på tvers av institusjonsgrenser er strukturelt
utfordrende, og krever ulike typer verktøy som må være på plass for å gjøre samarbeidet så
smidig som mulig.
Et viktig hensyn som må tas hvis dette scenariet velges er at institusjonene må prioritere
samarbeidspartnere og -avtaler. Det må allokeres nok ressurser til planlegging og
gjennomføring av avtalene.

Scenario 3 – Tre skoler blir til to
Dette forslaget vil innebære endringer for alle institusjonene – uansett. Det er flere
alternativer som er mulig, men arbeidsgruppen har valgt å se på et scenario med én
institusjon for arkitektur, design og visuell kunst og én for musikk og scenekunst.
Viktige argumenter for dette scenariet er at det gir to institusjoner med tydelige og
gjenkjennbare faglige profiler. Det er en veletablert og vanlig måte å dele kunstutdanninger
på. En slik organisering gir også bedre muligheter til strategisk fagutvikling innenfor de to
hovedområdene. Det beholder mange av mulighetene ved fagnærhet fra de to foregående
scenariene, samtidig som det åpner for flere faglige valg- og utviklingsmuligheter for både
studenter og ansatte. Strukturen kan åpne for nye fagkombinasjoner og nye program.
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Infrastruktur og støttefunksjoner vil kunne styrkes, og smådriftsulemper ved de foregående
scenariene kan reduseres.
En risiko ved dette scenariet er at en slik løsning ikke er foreslått fra noen av institusjonene
og at et eksisterende samarbeid mellom scenekunst og billedkunst på KHIO kan svekkes. En
annen risiko er knyttet til kostnader ved gjennomføring av bl.a. omorganisering og
lokalisering.
Hvis dette scenariet velges må det tas hensyn til spørsmålet om lokalisering. Det vil være
enklere for institusjonene å fasilitere internt samarbeid hvis avstanden mellom de ulike
fagenhetene ikke er for stor. Et annet viktig hensyn er å avklare faglig interesse.
Gjennomføring av scenario 3 eller scenario 4 innebærer store omstruktureringer av dagens
institusjoner. Tidligere erfaringer tilsier at insentiver er viktig når det skal skje en endring.
Det må også tas tilstrekkelig hensyn til at endringsprosessene er tid- og ressurskrevende.

Scenario 4 – Et norsk kunstuniversitet
Norge har ikke et kunstuniversitet. Flere land har fått dette med utgangspunkt i små og
spesialiserte høyskoler eller akademier. Norge kan få sitt kunstuniversitet ved å fusjonere
KHiO, AHO og NMH. Skulle det bli resultatet av denne utredningen, er det mulig at også
andre kunstfaglige miljøer vil vurdere å gå inn i institusjonen.
Viktige argumenter for dette scenariet er at et kunstuniversitet vil kunne ha stor innflytelse
på utviklingen av kunstfagene og kunstfeltet sett under ett. Kunstuniversitetet vil også
kunne få en tyngre rolle som samfunnsaktør regionalt og nasjonalt enn de enkelte
institusjonene hver for seg. Med en bredere fagportefølje vil institusjonen ha en viktig
beredskapsfunksjon for fagutvikling og utprøving av nye faglige grenseflater. Institusjonens
volum på FoU-virksomhet og doktorgradsutdanning vil bli større og det åpnes flere
muligheter faglig og sosialt for studenter og ansatte. Mye tyder også på at man i en felles
institusjon har bedre muligheter til å skape en mer robust og profesjonell administrasjon og
ledelse.
Gitt de pågående strukturendringer i høyere utdanning, gir scenariet institusjonene en
enestående mulighet til på eget initiativ å etablere en samlet kunstfaglig institusjon.
En risiko ved dette scenariet er at det medfører en tid- og kostnadskrevende prosess med
mange usikkerhetsmomenter. Dagens ledelse ved institusjonene ønsker ikke dette scenariet.
Det er også en viss risiko for at et nytt universitet vil kunne viske ut de profilene og
merkevarene som de tre skolene har etablert, eller at det bare blir en administrativ
overbygning.
Hvis dette scenariet velges må den nye institusjonen ivareta og styrke spesialistidentitetene
som karakteriserer dagens utdanninger. Det vil videre være viktig å kartlegge og formulere
felles perspektiver og prinsipper for utvikling av institusjonen.
I likhet med scenario 3 må det også her tas hensyn til spørsmålet om lokalisering. For at
studenter og ansatte skal kunne utnytte de faglige og sosiale muligheter som ligger i
scenariet, kan det ikke være for stor avstand mellom de enkelte deler av institusjonen.
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Om arbeidsgruppens konklusjon
Arbeidsgruppen konkluderer ikke med å anbefale ett eller flere av scenariene. Gruppen har
oppfattet mulighetsstudien som et prosjekt for å beskrive muligheter og arbeidet har vært
preget av dette. Arbeidsgruppen har også opplevd formen som fruktbar i diskusjoner med
ledelse, ansatte og studenter ved institusjonene.
I dialogen med ansatte, studenter og ledelse har arbeidsgruppen hørt ulike meninger og
argumenter. Det har vært uttrykt entusiasme for og motforestillinger mot alle fire
scenariene. Arbeidsgruppens inntrykk er også at entusiasme og kritikk retter seg mot ulike
deler av scenariene. Også i arbeidsgruppen har det vært ulike synspunkter og perspektiver,
og det er ikke slik at en løsning framtrer som den eneste rette ut fra de tematikkene som har
vært vurdert.
Arbeidsgruppen har opplevd arbeidet med mulighetsstudien som inspirerende og lærerikt.
AHO, KhiO og NMH framstår som sentrale og viktige kunstfagsinstitusjoner med høye
ambisjoner, og høyt kvalifiserte og motiverte ansatte og studenter. Det er arbeidsgruppens
håp at mulighetsstudien vil gi materiale som kan bidra til en videre utvikling av kvalitet og
utdanningstilbud ved disse sentrale samfunnsinstitusjonene.
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Vedlegg 1 Utvalgte tall og fakta
Kriterier i fet skrift er hentet fra Meld.St. 18 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Det er kriterier for kvalitet og
robusthet som KD vil legge til grunn i dialog med institusjoner for å vurdere deres fremtidige plass og rolle i den nye strukturen.
Tall for alle institusjonene er hentet fra Tilstandsrapport for høyere utdanning. Vedlegg med institusjonsdata. Tallene gjelder for 2015. Det er henvist til de
aktuelle tabellene i rapporten ved forkortelsen TR-[tabellnavn i rapporten, eks. V8.7].
Kriterier

AHO

KHiO

NMH

Andel årsverk i førstestillinger, prosent
(TR-V8.7.)
Antall årsverk i UFF-stillinger inkl. rekrutteringsstillinger,
og UFF-stillingenes andel av totalt antall årsverk per
institusjon 2015
(TR V8.2)
Registrerte studenter høstsemesteret (egenfinansiert)
2015
(TR V2.5)
Studentenes tidsbruk
Nye studiepoeng per registrerte student i
høstsemesteret, heltidsekvivalenter (egenfin.) (TR
V10.1.)
Nye studiepoeng per registrerte student,
gjennomsnittlig studenttall for vår- og høstsemesteret,
heltidsekvivalenter (egenfin.) (TR V10.2)
Gjennomføring
(se egne tabeller nedenfor)
Stipendiater i kunstnerisk utviklingsprogram per
institusjon totalt og aktive per 31.12.2015 (TR figur
3.12)
Størrelse på doktorgrads-utdanningene

69,2 %

75,3 %

84,2 %

Delsum/gjennomsnitt
for sektoren
72,3 %

104,5 - 71,5 %

93,9 - 49,2 %

137,0 - 70,2 %

21 391,4 - 60,7 %

638

530,5

686

50,0

54,4

51,0

45,4

54,1

55,6

52,4

48,1

0-0

33 – 21

26 – 11

118 - 64
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Kriterier

AHO

KHiO

NMH

Fullført stipendiatprogram kunstnerisk utviklingsarbeid
Størrelse på doktorgrads-utdanningene
Doktorgradskandidater / avtaler totalt – avtaler eldre
enn 5 år (NSD, Doktorgradsavtaler (enkeltår) og TR
V3.7)
Størrelse på doktorgrads-utdanningene
Avlagte doktorgrader ph.d.
Størrelse på doktorgrads-utdanningene
Andel disputerte av personer opptatt på
doktorgradsprogram seks år tidligere 2015. Prosent (TR
Tabell 3.1, for NMH fra årsrapport 2015 pga
feilrapportering i DBH)
Publisering
Pågående prosjekter fra PKU. Antall (http://artisticresearch.no/prosjektprogrammet/prosjekter/?lang=en )
Økonomi. Totale driftsinntekter 2015 (i 1000 kr)
Eksterne forsknings-inntekter

0

1

3

Delsum/gjennomsnitt
for sektoren
5

62 – 12

N/A

30 – 4

9 877 – 853

5

N/A

3

1 436

50 %

N/A

75 %

65,8 %

Institusjonene er unntatt RBO i finansieringsmodellen og plikter ikke å rapportere publiseringer.
0
3
1
187 215 (hvorav
85 % statstilskudd,
7 % NFR, 2 % annen
bidrags- og
oppdragsfinansiering
og 5 % andre
inntekter)
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335 882 (hvorav 99 %
statstilskudd, og 1 %
annen bidrags- og
oppdragsfinansiering)

258 932 (hvorav 98 %
statstilskudd, 0,8 %
NFR, og 1,2 % andre
inntekter)inntekter)
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Kriterier

AHO

KHiO

NMH

Delsum/gjennomsnitt
for sektoren
6,8 (statlige
institusjoner)

Internasjonal orientering
- Tildeling fra EUs rammeprogrammer for
forskning per faglige årsverk, i 1000 kr. (TR
V4.7)

-0,3

0,3

6,7

Internasjonal orientering
- Fremmedspråklige utdanningstilbud. Prosent av
det totale fagtilbudet (TR V5.2)
Internasjonal orientering
- Kandidater med utveksling per institusjon.
Antall og prosent. (TR V5.3)
Internasjonal orientering
- Prosent utvekslingsstudenter (inn + ut) og
studenter under kvoteprogram av registrerte
studenter (TR V5.4)
Internasjonal orientering
- Utenlandske studenter av alle registrerte
studenter. Prosent (TR V5.5)
Samspill og samarbeid
- Formidlingsbidrag (TR V7.1).

43,4 %

0

Ikke i tabell.

18,3 %

35 stk – 29,2 %

13 – 7,1 %

17 – 13,9 %

14,9 %

14,7 %

6,4 %

5,4 %

5,5 %

26,3 %

30,1 %

22,4 %

10,1 %

Samspill og samarbeid
- Forretningsideer, patenter, lisensiering og nye
foretak (TR V7.2)

0

Det er ikke kvalitetssikrede tall for formidlingsbidrag.

0
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Kriterier

AHO

KHiO

NMH

Samspill og samarbeid
- Årsverk i bistillinger per institusjon. Antall (TR
V7.3)
Samspill og samarbeid
- Andre BOA-inntekter, gjennomsnittlig fordeling
per kilde (TR V7.5)

1,5

1,1

1,1

Andel av
driftsinntekter: 2 %.
Fordelt på:
Offentlige 56,3 %
Org og stiftelser
15,3 %
Næringsliv 28,2 %
Annet 0,2 %
45,7

Andel av
driftsinntekter: 0,7 %.
Fordelt på:
Offentlige 71,6 %
Org og stiftelser
19,9 %
Næringsliv 7 %
Annet 1,5 %
26,2

Andel av
driftsinntekter:
0,2 %. Fordelt på:
Offentlige 70,3 %
Org og stiftelser 0 %
Næringsliv 0 %
Annet 29,7 %

Samspill og samarbeid
- Andre bidrags- og oppdragsfinansiert inntekter
per faglig årsverk i 1000 kr (TR v7.5)

Delsum/gjennomsnitt
for sektoren
N/A

3,2

Gjsn SVH 84,5
Gjsn KHS 18,7
Gjsn statlige
institusjoner 156,7

Gjennomføring
Ikke alle institusjonene har program som faller inn under hver tabellkategori.
Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2010 på 3 -årige bachelorutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per
vår 2013, 2014 og 2015 (TR V10.5).
Høst
2010
Institusj
on
Opptaks
kull

Vår 2013
%
fullført
grad

%
fortsatt
student

Vår 2014
%
frafall

%
fullført
grad

%
fortsatt
student

Vår 2015
%
frafall

%
fullført
grad

%
fortsatt
student

%
frafall

KHiO

121

69,4

13,2

17,4

78,5

5

16,5

81

0,8

Sum KHS

121

69,4

13,2

17,4

78,5

5

16,5

81

0,8

18,2

38174

41,8

28,6

29,6

52,7

11,2

36,1

56,4

6,4

37,3

Sum
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Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2011 på 3-årige bachelorutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per
vår 2014 og 2015 (TR V10.6)
Høst
2011
Institusj
on
Opptaks
kull

Vår 2014
Fullført
grad

%
fullført
grad

Vår 2015

%
fortsatt
student

Fortsatt
student

Frafall

%
frafall

Fullført
grad

%
fullført
grad

Fortsatt
student

%
fortsatt
student

Frafall

%
frafall

KHiO

117

80

68,4

17

14,5

20

17,1

88

75,2

3

2,6

26

Sum KHS

197

144

73,1

26

13,2

27

13,7

157

79,7

5

2,5

35

17,8

45491

17307

38

11602

25,5

16582

36,5

21452

47,2

5070

11,1

18969

41,7

Sum

22,2

Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2012 på 3-årige bachelorutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per
vår 2015 (TR V10.7)
Høst 2012
Institusjon
Opptakskull

Vår 2015
Fullført
grad

%
fullført
grad

Fortsatt
student

%
fortsatt
student

Frafall

%
frafall

KHiO

115

92

80

9

7,8

14

Sum KHS

194

158

81,4

13

6,7

23

11,9

45738

18155

39,7

11671

25,5

15912

34,8

Sum

12,2
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Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2011 på 2-årige masterutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per vår
2013, 2014 og 2015 (TR v10.10)
Høst 2011
Institusjon
Opptakskull
NMH

%
fortsatt
student

Vår 2014
%
fullført
grad

%
frafall

%
fortsatt
student

Vår 2015
%
frafall

%
fullført
grad

%
fortsatt
student

%
frafall

86

47,7

43

9,3

75,6

9,3

15,1

80,2

4,7

861

67,4

26

6,6

84,7

5,9

9,4

89,1

2,1

8,8

60

80

10

10

86,7

1,7

11,7

88,3

0

11,7

98

79,6

10,2

10,2

85,7

3,1

11,2

87,8

1

11,2

10091

42

37,4

20,6

58,3

13,7

28

63,3

6,1

30,6

Sum SVH
KHiO
Sum KHS
Sum

Vår 2013
%
fullført
grad

15,1

Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2012 på 2-årige masterutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per vår
2014 og 2015 (TR V10.11)
Høst
2012
Institusj
on
Opptaks
kull

Vår 2014
Fullført
grad

%
fullført
grad

Fortsatt
student

Vår 2015

%
fortsatt
student

Frafall

%
frafall

Fullført
grad

%
fullført
grad

Fortsatt
student

%
fortsatt
student

Frafall

%
frafall

AHO

13

7

53,8

3

23,1

3

23,1

10

76,9

1

7,7

2

15,4

NMH

73

37

50,7

26

35,6

10

13,7

45

61,6

10

13,7

18

24,7

816

543

66,5

223

27,3

50

6,1

716

87,7

49

6

51

6,3

61

50

82

6

9,8

5

8,2

53

86,9

1

1,6

7

11,5

Sum SVH
KHiO
Sum KHS
Sum

102

80

78,4

12

11,8

10

9,8

85

83,3

3

2,9

14

13,7

10671

4622

43,3

3661

34,3

2388

22,4

6314

59,2

1319

12,4

3038

28,5
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Gjennomføring på normert tid og frafall for opptakskullet høsten 2013 på 2-årige masterutdanninger organisert som fulltidsstudium, per institusjon. Per vår
2015 (TR V10.12)
Høst
2013
Institusj
on
Opptaks
kull
Sum U

Vår 2015
Fullført
grad

%
fullført
grad

Fortsatt
student

%
fortsatt
student

Frafall

%
frafall

7443

3683

49,5

2741

36,8

1019

AHO

17

12

70,6

3

17,6

2

11,8

NMH

68

32

47,1

26

38,2

10

14,7

905

634

70,1

226

25

45

5

84

69

82,1

7

8,3

8

9,5

Sum SVH
KHiO
Sum KHS
Sum

13,7

124

101

81,5

10

8,1

13

10,5

12701

5042

39,7

3982

31,4

3677

29
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Vedlegg 2 Spørsmål og svar i forbindelse med arbeidsgruppens
institusjonsbesøk. Program for seminar 3. mars

Arbeidsgruppe til mulighetsstudie for forpliktende samarbeid NMH, KHO, AHO
Til ledelsen ved institusjonene,
Institusjonsbesøk 7.-8. november
Vi viser til tidligere tilsendt tidsplan for møtene.
Som forberedelse til møtene ber vi om at dere forbereder maks 15 min innledning om institusjonen,
samt svar på spørsmålene som følger nedenfor.
Hovedspørsmål



Hva kan institusjonene best få til sammen?
Hva er de viktigste grunnene til å stå alene?

Utfyllende spørsmål:
 Hva er de største hindringene i dagens situasjon for å nå egne og eksterne målsetninger?


På hvilke områder kunne det etableres samarbeid for å løse problemer og utfordringer?
o

Nevn gjerne konkrete områder der samarbeid med de to andre høyskolene kan bidra
til å utvikle utdanningstilbud for å svare på samfunnsbehov.



Hva oppfatter institusjonen som den mest relevante argumentasjonen for økt samarbeid?


Forskningsområdet, sterkere forskningsmiljøer?



Internasjonal konkurranse?



Internasjonal relevans og erfaringer fra kunstuniversitet som fungerer godt?



Utvikling av fag og utdanning internasjonalt?



Arbeidsmarkedet?

Vi ber om at spørsmålene besvares muntlig i møtene men at arbeidsgruppen får tilsendt et skriftlig
svar i etterkant, senest innen 20. november.
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Svar på vegne av AHO

Hovedspørsmål:
Hva kan institusjonene best få til sammen?
AHO vurderer at det er på strategisk nivå og fagadministrativt at
det er flest synergier å hente.
Strategisk vil en større og mer slagkraftig institusjon være bedre
egnet til å posisjonere institusjonen og fagområdene. Dette kan være
sentralt både i forhold til et utdannings- og forskningslandskap i
endring både nasjonalt og internasjonalt, en situasjon der
finansiering av høyere utdanning og forskning er under press og der
det blir stilt spørsmål ved berettigelsen av fagfelter.
Fagadministrativt vil det være potensiale for synergier som for
eksempel mer aktivt arbeid med forskningsfinansiering (særlig EUmidler) og profesjonalisering av fagadministrativt internasjonalt
arbeid.
For øvrig er det potensiale for bedre samarbeid innen enkelt fag, og
deler av institusjonene. Eksempel på dette er en felles
studieprogram i interiørarkitektur, felles undervisning i design,
bruk av verksteder på tvers av institusjoner og fag. Dette er
prosjekter som ikke er avhengige av en sammenslått institusjon.
Hva er de viktigste grunnene til å stå alene?
AHOs fagmiljøer er ikke små, heller ikke i internasjonal sammenheng.
En fusjon eller ny institusjon vil ikke styrke AHOs faglige
kjernekompetanse, de faglige synergiene er noe på siden av de
kjerneområdene.
AHO er, sammen med NMH, av de mest effektive statlige UHinstitusjonene målt i andel faglige årsverk av det totale antall
årsverk. Vi er i dag flinke å hente ut «smådriftsfordelene», mens
det er usikkert om en ny institusjon vil være stor nok til å ha
«stordriftsfordeler».

Utfyllende spørsmål:
Hva er de største hindringene i dagens situasjon for å nå egne og
eksterne målsetninger?
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Det er ingen store hindringer for å nå egne og eksterne målsetninger
– det dreier seg først og fremst om å jobbe målrettet og systematisk
med allerede definerte mål.
Det er allikevel utfordringer fordi vi setter oss høye mål og det er
innenfor noen spesialområder vi som liten institusjon har hindringer.
Det er utfordrende å få koordinert det internasjonale arbeidet på en
god måte og følge opp aktuelle samarbeidsinitiativ som kommer til
oss på en systematisk og god måte.
Mange av våre initiativ både nasjonalt og internasjonalt blir ofte
avhengig av enkelt personer og oppleves sånn sett mer sårbare om de
var mer integrert i en helhetlig portefølje med et tydeligere felles
ansvar og oppfølging.
Det er også krevende å bidra inn i større samarbeid og nettverk som
konkurrerer om finansiering fra internasjonale forskningsprogrammer.
Vi er med og lykkes til en viss grad, men opplever at det er
krevende for en mindre institusjon og håndtere større programmer
eller ta en lederposisjon i internasjonale samarbeidsprosjekter.
Flere resurser – mennesker, kompetanse og finansiering – ville kunne
gitt dette arbeidet bedre fremdrift.

På hvilke områder kunne det etableres samarbeid for å løse problemer
og utfordringer?
Vi ser for oss at et felles internasjonalt kontor (eller en
koordinerende enhet) for våre fag kunne bidra til å følge opp
internasjonale aktiviteter bedre, men også på forskningsfeltet gjøre
oss bedre rigget til å ta ledende posisjoner i større internasjonale
nettverk.
Ved en faglig og studieadministrativ koordinering kunne vi gjøre
studieporteføljen på de tre skolene (og flere) mer tilgjengelig og
tilpasset hverandre slik at det ble mye lettere for studenter og
lærere å bruke tilbudene på tvers.
Dersom en av skolene tok på seg ansvaret for denne felles
koordineringen tror vi at positive resultater ville oppstå. Denne
aktiviteten ville også kunne føre til mer tverrfaglig samarbeid og
en bedre utnyttelse av støttefunksjoner på tvers av institusjonene.

Nevn gjerne konkrete områder der samarbeid med de to andre
høyskolene kan bidra til å utvikle utdanningstilbud for å svare på
samfunnsbehov.
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For å lykkes med å utvikle robust felles utdanningstilbud for å
svare på samfunnsutfordringene må man først utvikle gode felles
strategier for disse fagområdene. Strategiene måtte ta inn over seg
vår utstrakte involvering av studenter i forskningen og det tette
båndet mellom utdanning, forskning og praksis som vi utøver i alle
våre program. Strategiene ville kunne påpeke hvor vi vil ha størst
effektiv ved en felles satsning.
De fleste av våre fagområder knytter seg tett opp til å svare på
samfunnsutfordringene og gir sånn sett et fint utgangspunkt for å
involvere de andre skolenes relevante fagområder opp mot det samme
og visa versa. Det er lett å se for seg at flere fagområder gjennom
et større fokus på brukerinvolvering og teknologi (digitale
løsninger) ville kunne i felleskap komme tettere på
samfunnsutfordringene.

Hva oppfatter institusjonen som den mest relevante argumentasjonen
for økt samarbeid?
Forskningsområdet, sterkere forskningsmiljøer?
Gjennom samarbeid bli sterkere i internasjonale forskningsnettverk
for å hevde seg bedre i konkurransen om finansiering fra
internasjonale forskningsprogrammer. Vi samarbeider mye allerede,
men har små resurser til å markere oss slik vi ha ambisjoner om.
Dette dreier seg også å være tydelige og markedsføre de fagområdene
vi er sterke på for å tiltrekke oss samarbeidspartnere som kan være
med oss og utvikle disse områdene.
Internasjonal konkurranse?
Her gjelder litt det samme – bli sterkere (større) og mer synlig i
forhold til å tiltrekke oss kompetanse og interessante og viktige
samarbeidspartnere. Vi er allerede attraktive som
samarbeidspartnere på våre fagområder, men ved å bruke
hverandres ”best practise” og nettverk kunne vi bli enda sterkere og
tydeligere.
Internasjonal relevans og erfaringer fra kunstuniversitet som
fungerer godt?
Vi ser at det finnes større enheter hvor våre fag er representert,
men som ikke nødvendigvis samarbeider på tvers så mye på tvers
allikevel eller sånn sett har stort faglig utbytte av å være sammen.
Det finnes flere steder som kan følges opp for å høste av deres
erfaringer. Her er det nok viktigere å se på faglige synergier enn
størrelse. Et kunstuniversitet i Norge vil aldri bli en stor
institusjon.
Utvikling av fag og utdanning internasjonalt?
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Vi skal utvikle våre fag og videreutvikle vår utdanningen.
Samarbeid er ofte en nøkkel for å få fart på dette arbeidet. Det
fordrer at samarbeidet er ønsket og villet og vi tenker at det er
her vi har mest ”å hente”.
Stå sammen på en internasjonal arena –
det vil være en styrke.
Arbeidsmarkedet?
Vi ønsker å være arbeidslivsrelevante og det
med de andre. Her tror vi også at det er en
knyttet til inkubator / ”start up” ordninger
uteksaminerte studenter. Her er nettverk og
kunne bidratt til at våre fag fikk sikret en
samfunnsutviklingen.

er et fokus vi deler
fordel å stå sammen –
og løsninger for våre
samhandling noe som
mer sentral plass i

Avslutningsvis
Generelt tenker vi at en samlokalisering (University of the Arts)
ville kunne utløse faglige synergier som (over tid) ville kunne
gjøre oss faglig sterkere og bedre. Transformasjonskostnadene og
belastningen knyttet til en slik samlokalisering bekymrer oss og er
basert på tilbakemeldinger fra institusjoner som har vært inne eller
er inne i slike strukturprosesser.
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Oslo 10. november 2016

Skriftlig svar fra ledergruppen på Kunsthøgskolen i Oslo knyttet til arbeidsgruppen for
mulighetsstudiets institusjonsbesøk 7.-8. november
Hovedspørsmål

Hva kan institusjonen best få til sammen?
- Institusjonen mener det er samarbeidspotensiale knyttet til 3. syklus-utdanning
(kunstnerisk doktorgrad) og kunstnerisk utviklingsarbeid. På begge områdene vil
omfanget og kvaliteten kunne øke med mer forpliktende relasjoner til NMH og AHO, men
også andre institusjoner som er en del av PKU, og som har geografisk nærhet
(Filmskolen på Lillehammer, Scenekunstakademiet i Fredrikstad). For 3. syklus
utdanningen kan det være nærliggende med samarbeid om en forskerskole.

Hva kan institusjonen best få til alene?
- Det er, slik institusjonen ser det, større mulighet for å videreutvikle KHiOs egenart og
faglige profil ved å stå alene.
- Det er i mange tilfeller mer relevant å videreutvikle faglig samarbeid med institusjoner
utenfor Oslo og Norge enn i Oslo (både innen utdanning/undervising og
forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid).
- Det er relativt kort tid siden KHiO ble etablert (samlokalisert først i 2010), og det er
fremdeles store muligheter for å videreutvikle institusjonens fellesnivå, fagdisipliner og
avdelinger til det beste for studenter og fagmiljø. Disse mulighetene er både strukturelle,
administrative og faglige. Samkjøringen har vært og er krevende med så mangfoldig
fagportefølje innen fagområdet kunst og design, og en eventuell ny fusjon vil kunne ta
fokus bort fra den den gode faglige utviklingen institusjonen nå erfarer.
-----------------Møte på KHiO, 7. november 2016
Etter spørsmål fra arbeidsgruppen:
- Institusjonen ser muligheter i samarbeid mellom institusjonene på 2. syklus nivå. Dette
fordrer en synkronisering av emnestruktur og avklaring av læringsutbytte. KHiO vil på
starte dette arbeidet for egen hånd for å gi muligheter til egne studenter på tvers av
masterprogrammene. Dette kan samkjøres med de andre institusjonene.
- KHiO ser i det hele tatt mye ”lavthengende frukt” som bør og kan høstes ved egen
institusjon, men som fordrer organisatorisk ro. En full sammenslåing vil være mot-
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produktiv i forhold til denne høstingen. Dette er betraktninger som gjøres etter å ha vært
gjennom en sammenslåingsprosess som bidro til mye uro i fagmiljøene.
- KHiO har og søker strategiske allianser med andre relevante institusjoner både i Norge
og internasjonalt for å sikre relevans og kvalitet i utdanning og forskning/kunstnerisk
utviklingsarbeid, og for å skape robuste fagmiljøer.

fra ledergruppen ved Kunsthøgskolen i Oslo
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NOTAT
Oslo, 08.12.2016
Oppfølging av institusjonsbesøk
Dette notatet bygger på samtaler i forbindelse med institusjonsbesøket 08.11.2016 fra
Arbeidsgruppen for mulighetstudie for forpliktende samarbeid mellom NMH, KHiO og AHO.
Gjennom notatet ønsker vi å utdype og presisere våre svar til arbeidsgruppens spørsmål.
Vi har valgt å organisere våre svar under andre overskrifter og i en annen rekkefølge enn den
benyttet under møtet, men håper å dekke alle berørte temaer. Innledningsvis gir vi en
oppsummering av institusjonens strategiske posisjon som bakgrunn for en drøfting av
hindringer for å nå egne og eksterne målsetninger (1). Deretter skisseres mulige
samarbeidsprosjekter mellom institusjonene som kan bidra til å løse slike hindringer (2). Noen
av grunnene for å videreføre dagens struktur er omtalt under spørsmål (3), mens øvrige faktorer
med relevans for samarbeidet mellom institusjonene er samlet under (4).
Strategisk posisjon
Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole i musikk etablert 1973 med røtter
tilbake til Musikkonservatoriet i Oslo fra 1883. Høgskolen har omlag 750 studenter og 350
ansatte fordelt på 190 årsverk. Det faglige tilbudet omfatter skapende og utøvende disipliner
innen ulike musikksjangre, samt vitenskapelig forskning innen fagområdene musikkvitenskap,
musikalsk oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikk og helse.
NMH tilbyr studier på bachelornivå og masternivå innen utøvende klassisk musikk, jazz og
improvisasjon, folkemusikk, komponering, dirigering, musikkteknologi, musikkteori og
musikkpedagogikk. I tillegg tilbys etter- og videreutdanning på deltid og heltid i de fleste av disse
fagområdene. Høgskolens doktorgradsutdanning består av et PhD-program på vitenskapelig grunnlag
og et doktorgradsprogram på kunstnerisk grunnlag. Programmene omfatter rundt 30 stipendiater
med intern og ekstern finansiering.
Høgskolens fem strategiske hovedmål er beskrevet i dokumentet "I samspill – Strategi 2015":






NMH setter studentens selvstendighet og kunstneriske utvikling i front
NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse
NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse
NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet
NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i dialog med omverdenen

Hovedmålene bygger på vår vurdering av en fremtidig musikkutdanning kjennetegnet av mer
studentdrevne læringsformer, større samspill mellom teori og praksis, økt fokus på samhandling
og internasjonalisering, og større vektlegging av institusjonens rolle som samfunnsaktør.
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Hovedspørsmål
1. Hva er de største hindringene for å nå egne og eksterne målsettinger?
Talentutvikling – En av NMHs viktigste utfordringer er mangelfull tilgang på tilstrekkelig
kvalifiserte norske talenter. Problemet henger til dels sammen med musikkfagets internasjonale
karakter, siden norske talenter utkonkurreres av jevnaldrende søkere med bedre forutdanning.
Mønstret gjentar seg senere i arbeidslivet, der norskutdannede musikere konkurrerer om
stillinger med utenlandske søkere, som gjennom etablerte aspirant og praktikantordninger i
flere utenlandske orkestre, stiller med større praksiserfaring. Men deler av problemet er av
systemisk karakter: Talentutvikling krever systematisk utviklingsarbeid med lokale aktører
innen offentlige og private kulturskoler, musikklinjer ved videregående skole, folkehøgskoler
med spesialisering innen musikk m.fl. Slik utviklingsarbeid faller utenfor rammene av NMHs
samfunnsoppdrag og finansieringsgrunnlag, og krever helhetlige, nasjonale tiltak som ligger utenfor
NMHs kontroll.
Lokaler – NMHs lokaler er godt tilpasset våre formål, med god byggeteknisk standard, gode
akustiske forhold og effektiv arealutnyttelse. Men byggene er ikke dimensjonert for et voksende
studenttall, økt forskningsaktivitet eller nye, studentdrevne læringsformer. Utfordringene er
særlig knyttet til mangelen på fellesarealer, fleksible flerbruksrom og flere konsertarenaer. En
behovsanalyse utført av Statsbygg anslår behovet for arealutvidelse til rundt 6000 m2. Det er
dialog med Kunnskapsdepartementet om saken, som grunnlag for en egen mulighetsstudie i
løpet av 2017.
Eksterne inntekter – NMH har begrensede inntekter fra ekstern forskning. På tross av høy
publiseringsaktivitet og forskningsmiljøer med internasjonal profil, lykkes vi i liten grad å sikre
støtte fra norske og europeiske forskningsprogrammer. Dette forklares delvis gjennom
programmenes vitenskapelige innretning: Omlag 70% av NMHs personale er tilsatt på
kunstneriske kvalifikasjoner, og faller derfor utenfor tradisjonelle, vitenskapelige
finansieringskilder. Situasjonen er i de senere årene delvis avhjulpet gjennom etableringen av
Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, men selv om NMH har hatt høy uttelling i
samtlige av programmets tildelingsrunder, gjenstår en betydelig økning av programmets
ressurser før kunstutdanningene skal komme på samme finansieringsnivå som sektoren for
øvrig.
2. Hva kan institusjonene best få til sammen?
Operautdanning – KHiO og NMH har allerede en felles bachelorgrad innen opera, i samarbeid
med Den Norske Opera og Ballett. Samarbeidet bør utvides og danne grunnlag for opprettelsen
av en nasjonal operautdanning med ambisjon om internasjonal relevans. Kombinasjonen av
Kunsthøgskolens scenefaglige kompetanse og fasiliteter, Musikkhøgskolens musikkfaglige
bredde, og operaens mangfold av praksisarenaer tilsier at en slik utdanning har særdeles gode
forutsetninger for å lykkes.
Kunstfagpedagogikk – Utviklingen av innhold og innretning i grunnskolens praktisk-estetiske
fag, samt utvidelsen av kulturskolenes faglige profil i de siste 15-20 år, har skapt behovet for en
ny, tverrfaglig kunstfagdidaktikk. Institusjonene bør møte dette behovet i fellesskap, for
eksempel gjennom utvikling av en felles Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), gjennom
koordinering av felles praksisavtaler, og gjennom styrking av forskning innen
kunstfagpedagogikk.
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Felles kunstnerisk PhD – Alle tre institusjoner deltar i Programmet for kunstnerisk
utviklingsarbeid. KHiO og NMH står for omlag 2/3 av stipendiatene tatt opp i programmet siden
opprettelsen i 2003. Institusjonene har arbeidet systematisk for opprettelsen av en doktorgrad
innen utøvende og skapende kunstfag (vedtatt av Kunnskapsdepartementet i oktober 2016), og
har en felles ambisjon om å samle kunstutdanningene på Østlandet i en felles, tverrfaglig PhDgrad i skapende og utøvende kunst.
Forskeropplæring – NMH og KHiO ønsker å videreføre og videreutvikle forskeropplæringen i
dagens Stipendiatprogram i en ny, nasjonal forskerskole. Det er i denne sammenheng naturlig å
peke på muligheten for å utvikle mer fagspesifikke opplæringstilbud innen henholdsvis musikk,
scenekunst, visuell kunst og design med utgangspunkt i begge institusjonenes faglige profil og
kritisk masse av stipendiater.
Felles FoU-prosjekter – Institusjonene samarbeider allerede om bilaterale, eksternfinansierte
forskningsprosjekter, men har ambisjon om å utvikle større, tverrfaglige prosjekter innenfor
rammene av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges forskningsråd og
EUs forskningsprogrammer. Erfaringen tilsier imidlertid at sjansene for tilslag fra de viktigste
finansieringskildene forutsetter samarbeid med tunge, forskningsintensive fagmiljøer, og at
kunstutdanningene – selv etter en eventuell fusjon – vil være avhengige av strategiske allianser
med slike miljøer.
3. Hva er de viktigste grunnene til å stå alene?
Høy kvalitet i kjerneoppgavene – Institusjonene leverer gjennomgående gode resultater på
alle sentrale deler av sin virksomhet: utdanningskvalitet, rekrutteringsgrunnlag, søkertilgang,
studiepoengproduksjon, internasjonalisering, gjennomstrømning og kandidatproduksjon. Det
finnes ingen indikasjoner på at økt, eller mer forpliktende, samarbeid vil bidra til å heve disse
resultatene ytterligere. SAK-utredningene om administrativ samordning viser heller ikke at en
slik effekt vil foreligge ved en administrativ konsolidering, med mindre institusjonene
samlokaliseres.
Sammenheng mellom kvalitet, størrelse og spesialisering – Spesialiseringen som ligger til
grunn for betegnelsen vitenskapelig høgskole (Specialized universities eller mono-faculty
universities), bygger på en kombinasjon av spiss og bredde – en bred portefølje av disipliner
innenfor et tydelig avgrenset fagområde. En slik spesialisering danner et godt grunnlag for
utviklingen av sterke fagmiljøer, og bidrar til faglig fordypning, innovasjon og høy
utdanningskvalitet. En sammensatt flerfagsinstitusjon risikerer i større grad at ingen
fagområder gis tilstrekkelig prioritet. Internasjonale erfaringer fra såkalte kunstuniversitet
tyder på en slik faglig utjevning fører til svekket faglig identitet, og at tverrfaglighet og størrelse
per se ikke er faktorer som bidrar til økt kvalitet.
Internasjonale nettverk – dagens musikkutdanning er globalisert, likeså arbeidsmarkedet.
Utvikling av faglig kvalitet skjer i møtet med, og i systematisk samarbeid med, toneangivende
internasjonale utdanningsinstitusjoner. Musikkhøgskolens største utviklingspotensiale ligger i
ytterligere samarbeid med internasjonale partnerinstitusjoner.
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4. Øvrige faktorer med relevans for samarbeidet mellom institusjonene
Samarbeid om forskning og forskningsmiljøer – Kunstutdanningene i Oslo har potensiale for
økt samarbeid om blant annet forskerutdanning, kompetanseutvikling og prosjektutvikling,
søknader om ekstern finansiering fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid,
Norges forskningsråd og EUs forskningsprogrammer. Samarbeidet er imidlertid ikke avhengig
av en eventuell strukturendring: KHiO og NMH samarbeider allerede som initiativtagere og
pådrivere i styring og utvikling av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), og står
tilsammen for en vesentlig del av stipendiatstillingene tildelt siden oppstarten i 2003.
Institusjonene har også vært sammen om opprettelsen av Nasjonalt Råd for kunstnerisk
utviklingsarbeid (NRKU), et sektorovergripende fagstrategisk organ underlagt styret i
Universitets og høgskolerådet (UHR). NMH og KHiO har så langt gjennomført ett felles
kunstnerisk forskningsprosjekt med støtte fra Prosjektprogrammet. Tilsvarende har NMH så
langt deltatt i ett Forskningsråds-finansiert prosjekt sammen med AHO.
Det er på sin plass å nevne at behovet for styrking av forskningsresultater og økning av
ekstern finansiering ikke uten videre oppnås gjennom tettere samarbeid og eventuell fusjon av
små, spesialiserte kunstutdanninger. Slike resultater tilsier snarere fusjon med større, mer
forskningsintensive fagmiljøer i Norge eller i utlandet.
Internasjonal konkurranse og relevans – Høyere musikkutdanning preges av internasjonal
konkurranse om studenter, stipendiater og ansatte. Det er også internasjonal konkurranse om
stillinger på det norske arbeidsmarkedet (orkestre og andre profesjonelle ensembler). NMH har
arbeidet systematisk og bevisst med sin posisjon i denne konkurransen, og høster nå fruktene av
dette gjennom økt samarbeid, deltakelse i eksklusive forsknings- og utdanningsnettverk, samt
økt rekruttering av utenlandske studenter og ansatte. Økt samarbeid eller fusjon med øvrige
kunstutdanninger i Oslo vil ikke bidra vesentlig til å styrke denne posisjonen. NMHs relevans
som musikkutdanning vil heller ikke styrkes av en mer tverrkunstnerisk profil, siden
rekrutteringen i overveiende grad er basert på vår spesialisering.
Erfaringer fra andre kunstuniversitet – flere av NMHs internasjonale partnerinstitusjoner er
del av større, tverrkunstneriske institusjoner. Vi kjenner imidlertid kun få tilfeller der denne
tverrfagligheten fremheves som en avgjørende suksessfaktor – uten unntak institusjoner
avgrenset til ulike kombinasjoner av utøvende kunstfag, såkalte Academies of Performing Arts.
Det er betegnende at eksempler på internasjonale institusjoner som rommer hele bredden av
kunstens disiplinerer, knapt finnes. At de få som finnes dessuten ikke er anerkjent som faglig
toneangivende, er grunn til bekymring.
Store institusjoner kan gi mulighet for å styrke strategisk lederkompetanse og oppnå
visse synergier og stordriftsfordeler, men de høye transaksjonskostnader forbundet med å
oppnå disse fordelene synes primært å ha politiske og administrative begrunnelser. Faglig sett
gir økt institusjonsstørrelse liten merverdi; det er ingen prestisje knyttet til å studere eller
undervise i et kunstuniversitet; det er ingen kvalitetsmarkør å være del av et bredt,
tverrkunstnerisk miljø hvis det egne, primære fagmiljøet ikke fremstår som spisset og
internasjonalt relevant.
Utvikling av fag og utdanning internasjonalt – Musikk er et utpreget internasjonalt
fagområde hva gjelder rekruttering og arbeidsmarked. Aktive partnerskap med utenlandske
institusjoner er derfor avgjørende for god utvikling av utdanningskvalitet, rekruttering av
kompetente studenter og ansatte, og videreutvikling av fagpersonalets pedagogiske kompetanse.
Behovet for internasjonal benchmarking overgår nytten av lokalt, tverrfaglig samarbeid. En
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tverrkunstnerisk studieportefølje har først relevans for utdanningskvaliteten dersom
enkeltfagene er godt forankret i egen utdanningstradisjon.
Det er i så måte viktig å fremheve at selv om utdanning innen visuelle kunstfag og design
har beveget seg i en mer konseptuell og kunstfilosofisk retning de siste 20 årene, og at
scenekunstfagene viser tegn til å utvikle seg i samme retning, er musikkfaget fortsatt i vesentlig
grad avhengig av en tidkrevende utvikling av ferdigheter og kunstnerisk modning. Denne
logikken er gjennomgående for alle deler av musikkområdet, og vil være et bærende pedagogisk
prinsipp selv om det fremtidige søkergrunnlaget skulle flytte musikkfagets tyngdepunkt bort fra
den klassiske arven til nye stilistiske idealer.
Arbeidsmarkedet – Arbeidsmarkedet for de ulike kunstartene er ikke ensartet. Utøvende
kunstfag (musikk, scenekunst, opera og film), deler enkelte fellestrekk som kombinasjonen av
frilansvirksomhet og institusjonsarbeid, arbeidsformer preget av lang produksjonstid, høye
prestasjonskrav og sterk konkurranse, samt et utpreget internasjonalt arbeidsmarked.
NMH samarbeider allerede med KHiO, Filmskolen på Lillehammer og Talent Norge om
programmet ArtEx (Artistic Excellence in Performing Arts), med sikte på å støtte unge,
ferdigutdannede kunstnere i overgangen mellom utdanning og arbeidsliv. Det er usikkert om
tilsvarende samarbeid er relevant mellom utøvende kunstfag, visuelle kunstfag og design, all den
tid arbeidsmarkedet for disse er preget av en annen logikk. Av samme grunn er det usikkert om
det finnes sammenlignbare trekk i arbeidsmarkedet for NMHs og AHOs studenter.
Oppsummering:
 Det pågår allerede et utstrakt og tilfredsstillende samarbeid mellom kunstutdanningene i
Oslo, og en klar ambisjon om økt faglig samarbeid på alle relevante områder.
 Grunnlaget for økt ekstern finansiering av forskningsprosjekter styrkes ikke gjennom tettere
samarbeid eller fusjon mellom små og spesialiserte kunstutdanninger. Hensynet til økte
forskningsinntekter tilsier snarere at kunstutdanningene burde innlemmes, forslagsvis som
eget kunstfakultet, ved en forskningsintensiv institusjon som UiO.
 Kvaliteten ved NMHs utdanning og forskning styrkes i all hovedsak gjennom systematisk og
målrettete partnerskap med utenlandske søsterinstitusjoner.
 Selv om deler av kunstfeltet i økende grad betoner tverrfaglighet, konseptualitet og
flermedialitet, vil høyere musikkutdanning i overskuelig fremtid være ferdighets- og
profesjonsorientert.
 Internasjonal erfaring fra fusjonerte kunstutdanninger peker på at fordelene ved økt
institusjonsstørrelse ikke veier opp for prosessens faglige og organisatoriske
transaksjonskostnader.

Peter Tornquist (sign.)
rektor Norges musikkhøgskole
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Trenger vi et kunstuniversitet i Norge?
Seminar 3. mars kl. 10-16. AHO, Store auditorium
Kunnskapsdepartementet har etablert en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en mulighetsstudie
for forpliktende samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo. Dette som en oppfølging av den strukturreformen i høyere utdanning hvor
det har vært et mål om få etablert sterkere institusjoner med mer solide fagmiljøer. Reformen er
presentert i Meld. St. 18 (2014-2015), Konsentrasjon for kvalitet- strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren.
Formålet med seminaret er å gi studenter og ansatte på AHO, KHiO og NMH anledning til å gi innspill
til prosessen og de ulike alternativene arbeidsgruppen arbeider med. Den første delen av seminaret
vil foregå på engelsk med innledninger om utfordringer for europeiske kunstutdanninger og
etterfølgende plenumsdiskusjon.
Del 1, 10.00-12.00 Present challenges for the European art education institutions
Welcome to the seminar and welcome to AHO
Head of department, member of the working group Erik Fenstad Langdalen
Introduction to the working group’s tasks and presentation of the working group
Professor, chair of the working group Trine Syvertsen
Key notes
 Director Tom Inns, Glasgow School of Arts
 Head of School of Design, Mathilde Aggebo, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools
of Architecture, Design and Conservation
 Dean Kaarlo Hildén, Sibelius Academy, Helsinki University of the Arts
Questions and discussions
Chair: Trine Syvertsen
Ca 1200 - 1300 Lunch
Del 2, 13.00-15.30 Mulighetsstudien for mer forpliktende samarbeid
Presentasjon av arbeidsgruppens scenarier
ved arbeidsgruppens leder, professor Trine Syvertsen
Gruppearbeid
Det er satt av 1 time til gruppearbeid, se gruppesammensetning og –oppgave neste sider.
Plenumsøkt på en times tid med oppsummering fra gruppene og åpen debatt.
Ordstyrer Trine Syvertsen

Gruppeoppgave
Hver gruppe organiserer seg selv og bestemmer hvem som presenterer gruppens resultat i plenumsøkten til slutt.

Oppgave:
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Hva er de viktigste faktorer for å kunne opprettholde og videreutvikle et høyt kvalitativt nivå på
utdanning og FoU-arbeid ved de tre institusjonene. Med høyt kvalitativt nivå menes et nivå som er
konkurransedyktig med de fremste utdanningsinstitusjoner internasjonalt.
Gruppene bes forholde seg til de fire scenariene arbeidsgruppen har presentert.
Bruk gjerne arbeidsgruppens foreløpige kriterieliste som hjelp i diskusjonen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faglig kvalitet og innovasjonsevne
Samarbeid over faggrensene, diversitet
Rekruttering av studenter og ansatte
Studiekvalitet og studentens kompetanse
Størrelse og robusthet
Infrastruktur, administrative støttefunksjoner.
Samfunnsrolle og rolle i kunst og kulturfeltet
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Vedlegg 3 Internasjonale erfaringer
Av arbeidsgruppens mandat fremgår at ”Det skal innhentes eksempler og erfaringer fra
sammenslåinger av og samarbeid mellom liknede institusjoner nasjonalt og i andre land.”
Arbeidsgruppen har derfor vært på studiebesøk til relevante institusjoner i Berlin, Haag, Glasgow og
København, i tillegg til at det er gitt orientering fra gruppens finske representant om situasjonen ved
Kunstuniversitetet i Helsinki.
Berlin og Haag ble besøkt i oktober 2016, København og Glasgow i januar 2017.
Berlin University of the Arts
Universitetet tilbyr utdanning i billedkunst, arkitektur, medier og design, musikk, teaterfag og dans
(dans og koreografi tilbys i samarbeid med en annen institusjon). Universitetet tilbyr også
lærerutdanning innen disse fagene. Institusjonen er et fullverdig universitet, inkludert selvstendig
rett til å tildele doktorgrader.
Institusjonen ble etablert som en kunsthøyskole i 1975, og var da en fusjon av to kunstakademier, ett
for bildende kunst og ett for musikk og utøvende kunst. I 2001 fikk institusjonen nytt navn og økte
faglige rettigheter, og ble Berlin University of the Arts.
Institusjonen er ikke samlokalisert, men har flere, også ganske store, bygg som ligger litt spredt i
Berlin. Den har ca 4000 studenter, hvorav ca 1200 studerer musikk.
Institusjonen har sterk faglig ledelse, med rektor som leder av styret. Med sin faglige tyngde hevder
institusjonen å ha stor politisk makt, og er opptatt av å være normgivende for kunstens plass i
samfunnet. Samtidig ble det også klart at man la vekt på at fagene skal utvikle seg på faglige
premisser.
Arbeidsgruppen var imidlertid overrasket over hvor lite samarbeid det var mellom de ulike
fagområdene innen institusjonen. De enkelte enhetene fremsto som svært selvstyrte, med egne,
etablerte ressursrammer. Det ble også fremhevet at miljøene følte en stor trygghet ved å være del av
en stor organisasjon med solid, faglig ledelse og en kompetent administrasjon.
Et eksempel på et fellestiltak på tvers av faggrensene i Berlin var post graduate programmet Art in
context. Det hadde også felles «collison week» 1 uke i januar og felles Studium Generale. Ledelsen i
Berlin refererte også til at mange av studieprogrammene, kanskje særlig innenfor design,
kommunikasjon, media og arkitektur, nå lager egne ”add-ons” som blant annet tar for seg integrering
mellom fagene av hensyn til studentenes fremtidige arbeidsliv.
University of the Arts The Hague
Historikken her er en annen enn for Berlin, med et utgangspunkt som går 400 år tilbake i tid.
Arbeidsgruppen har nøyd seg med å se kort på det som har skjedd siden ca 1950-tallet. Da valgte det
daværende kunstakademiet å fokusere på kunstfaglig utdanning, og de tekniske fagene knyttet til
bl.a. arkitektutdanning, ble skilt ut.
På 1980-tallet foregikk det flere fusjonsprosesser, og det var i denne perioden at Kunstakademiet ble
slått sammen med Det kongelige konservatoriet til et Academy of Fine Arts, Music and Dance (januar
1990). Universitetsstatus kom i 2010.
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Institusjonen har siden 2001 hatt et tett samarbeid med Universitetet i Leiden, og studentene kan nå
studere ved begge institusjonene samtidig. Universitetet i Leiden har etablert et eget fakultet for
skapende og utøvende kunst, og det er også etablert felles forskningsprogrammer mellom
institusjonene. Det er et politisk ønske om at institusjonene skal være store, og samarbeidet med
Leiden er dermed ganske vesentlig.
I enda større grad enn i Berlin, ble det her tydelig at de to enhetene (Konservatoriet og
Kunstakademiet) er svært selvstendige. De har noen felles studiekurs og vurderer også felles grad(er),
de har felles school of young talents, men alt annet ligger ute på de to faglige enhetene
(«fakultetene»). De har erfart at administrativ nærhet til kjerneaktiviteten og utdanningene er det
mest effektive og gir best kvalitet. Alle i lederposisjon har selv erfaring som kunstnere eller er på
andre måter tett koblet til det fagområdet de er ledere for.
Samlokalisering av de to fakultetene har vært diskutert. Institusjonsledelsen ga uttrykk for at en
større institusjon ville ha større gjennomslagskraft, men var urolige for at tettere organisering ville
medføre at enhetene mistet sin faglige identitet.
Glasgow School of Art
Dette er den eneste skotske visuelle kunstskolen som ikke har fusjonert med et universitet. Tidligere
var det fire kunstskoler, men tre av dem er i dag fusjonert inn i universiteter. Institusjonen er helt
selvstendig, har god økonomi og et svært godt navn, også internasjonalt. Den har imidlertid ikke
selvstendig rett til å utstede doktorgrader. Det gjøres av University of Glasgow. Institusjonen tilbyr
blant annet utdanning i billedkunst, tekstil, design og arkitektur.
Institusjonen har hatt mange henvendelser om å bli del av en større institusjon, men har så langt ikke
funnet det hensiktsmessig. Skolen har en relativt kritisk holdning til hva den engasjerer seg i, og er
svært opptatt av at alt den går inn i, skal holde høy kvalitet, eventuelt føre til bedre kvalitet på noe
man allerede gjør.
Glasgow School of Art har en filial i Singapore der 3. og 4. år av BA-programmene i Communication
Design og Interior Design tilbys i samarbeid med Singapore Institute of Technology (SIT). Samarbeidet
kom i stand på SITs initiativ og ledelsen ved GSA påpekte institusjonens høye kvalitet og anerkjente
merkevare som årsak til at de ble valgt som samarbeidspartner.
Institusjonen er opptatt av at studentene skal få med seg også generell kunnskap som kan brukes på
mange områder. Dagens ledelse viste til flere grep de hadde tatt for å få til dette: I studieplanene er
det lagt inn prinsipper for og plass til samarbeid mellom flere miljø ved skolen. De bygget opp en
kultur rundt «studio» som felles identitetsmarkør. Når skolens opprinnelige bygning, Mackintosh
Building, er ferdig restaurert om et par år, vil man legge opp til et felles første år, eventuelt finne
enda bedre løsninger for å fremme samarbeid mellom de ulike fagmiljøene ved skolen. De har også
et visst samarbeid med Konservatoriet, i hovedsak på store, spesielle prosjekter som gjentas
tredjehvert år.
Royal Conservatoire of Scotland
Institusjonen har utspring i en musikkskole fra 1800-tallet som på 1950-tallet etablerte en
dramaavdeling. I 1968 tok institusjonen navnet Royal Scottish Academy of Music and Drama. Fra
2011 heter institusjonen Royal Conservatoire of Scotland. Institusjonen fikk egne gradsrettigheter i
1993/94. Ph.d.-grad utstedes formelt av University of St Andrews, men utdanningen foregår primært
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ved konservatoriet. Studentene tas opp ved begge institusjonene, og kan derfor dra nytte av tilbud
begge steder.
Med studietilbud innen musikk, teater og dans var skolens ledelse opptatt av muligheter til spissing
og fordypning innen hvert fag samtidig som det ble lagt opp til felleselementer. Samarbeidet mellom
de ulike avdelingene ser ut til å fungere godt. Ledelsen ga et tydelig inntrykk av å ha etablert en felles
plattform for utviklingen av institusjonen. Det kom til uttrykk bl.a.





i 6 felles prinsipper for hvilke kvaliteter man ønsker at alle studenter skal ha med seg når de
er ferdige med utdanningen. Disse ble vist fram på plakater på campus.
Felles studiedag mandager: Dag for fellesprosjekter for første års studenter og ettermiddag:
Kurs med tverrfaglig innhold.
Bridge Week: Frivillig, studentene skaper et eget arbeid på tvers, de beste støttes videre.
Junior level: Jobber med felles struktur for nivået på de to skolene. Gir mulighet til å
utforsker muligheter for samarbeid og ev. legge til rette for det. Dvs 1 struktur 2 vurdere
muligheter 3 samarbeid

I presentasjonen ble det lagt stor vekt på at uten en nærmere tilknytning mellom avdelingene og
felles bygg med nærhet mellom kollegene, ville dette vært mer problematisk. Nærheten forenklet
arbeidet med å finne balansen mellom generalistutdanning og spesialistutdanning. Timeplanlegging
for utdanning som krever mye individuell oppfølging og undervisning er krevende når det samtidig
skal være plass til felles aktiviteter og undervisningsopplegg.
Det at institusjonen fortsatt er selvstendig, ble understreket som en fordel, spesielt fordi de kan ta
direkte kontakt med finansieringskildene. Dette ville ikke vært mulig om de hadde vært del av en
større institusjon.
Det gjøres mye prosjektarbeid som involverer alle avdelingene ved institusjonen, samtidig som de
enkelte avdelingene også kan lage egne prosjekter.
Det ble også gitt en kort orientering om talenttilbudene ved institusjonen, tilbud for å stimulere
talentutvikling hos barn og unge. Videre gis det videre- og etterutdanningstilbud til lærere, og til
andre voksne med interesser innenfor institusjonens fagområde.
Samarbeid med Glasgow School of Art skjer ved større produksjoner ca. hvert tredje år, men
fusjonssamtaler har ikke vært aktuelle. Begge institusjonene ønsker foreløpig å holde fast på sin
egenart og frykter en fusjon vil kunne undergrave denne. Rektor var også tydelig på ulikhetene i fag,
arbeidsform og metode. Musikk, teater og dans arbeider med tid og kollektivt. Dette fører med seg
en annen struktur og pedagogikk og timeplanene er vanskelige å koordinere.
Det Kongelig Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
København
Det Kongelig Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) ble etablert
i 2011 ved fusjon mellom Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets
Konservatorskole. I designskolen ligger en avdeling på Bornholm, med kunsthåndverkutdannelse i
glass og keramikk. Fusjonsprosessen var politisk initiert og startet etter vedtak i 2006 om
Flerårsaftale 2007-2010 på Kulturministeriets område. Et av elementene i avtalen var ønsket om
fusjon av arkitekt- og designskolen når designskolen var blitt akkreditert. Samtidig som fusjonen ble
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institusjonene overført fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.

Det er ca. 900 arkitektstudenter, ca. 600 designstudenter, ca 70 konservatorstudenter, samt ca 50
kunsthåndverksstudenter.
Institusjonen har ansatt rektor og fagledere siden hhv. 2012 og 2013. I perioden 2012-2014 nedla
ledergruppen et betydelig arbeid i å etablere en ny faglig struktur. Aktiv involvering av ansatte og
studenter var en viktig del av denne prosessen. Institusjonen har etablert en tydelig profil gjennom
KADKs DNA: Vitenskapelig forskning – Kunstnerisk utviklingsvirksomhet – Profesjonell praksis.
Det er 7 institutter hvorav ett felles Institut for Arkitektur og Design. Det er etablert et felles KADKfag, «Erkendelsesformer og Praksis». Av eksternt samarbeid med en tydelig felles profil er
pilotprosjektet med felles semester for arkitekt- og designskolen med Copenhagen Business School.
Fusjonsprosessen ble beskrevet som turbulent. De første årene etter prosessen har også vært
vanskelige fordi institusjonen vært gjennom de store budsjettnedskjæringene i den danske UHsektoren.
Strukturen ble beskrevet som en slags mellomordning, der skolene har separate budsjetter (bevisst
valgt for å opprettholde bl.a. sterke forskningstradisjoner), og de begynner først nå å få felles
stillingsstruktur. Hensyn til bransjer og andre eksterne forbindelser har også begrunnet strukturen
med skoler med klart ansvar for fagfelt.
KADK har gode forskningsresultater. Ledelsen viste til bl.a. større kritisk faglig masse, utveksling av
akademiske kulturer, og bedret forskningsadministrativ støtte som faktorer knyttet til fusjonen som
er med å forklare de gode resultatene.
KADK er med unntak av konserveringsmiljøet, samlokalisert på Holmen der også flere andre
kunstutdanninger ligger. Dette fellesskapet ble uttrykt som en fordel.
Oppsummering av inntrykk etter institusjonsbesøk
Det er ingen entydig konklusjon som kan trekkes etter å ha besøkt flere ulike institusjoner.
Arbeidsgruppen har fått signaler som sier at fusjon og sammenslåing er det beste, men også signaler
som sier at egenart og særpreg er viktig og kan bare beholdes ved at man står alene.
Det som ser ut til å være ganske tydelig, er imidlertid at en fusjon ikke er noen garanti for med og
bedre samarbeid. Det er nok en konklusjon man kan trekke etter besøk i Berlin og Haag. For
arbeidsgruppen kunne det se ut til at man der fortsatte sin virksomhet slik man alltid hadde gjort,
bortsett fra at det nå var kommet et administrativt overbygg. I den grad størrelse er viktig, kom det
frem både i Berlin, Haag og København at det nå var lettere å bli hørt og sett i samfunnet fordi man
var blitt en større institusjon. I Berlin og Haag ble det også understreket at sterk faglig ledelse var
viktig, spesielt for å få den indre ro og tillit som er nødvendig for å få en institusjon til å fungere godt
internt.
På den annen side står det skotske konservatoriet som aktivt har jobbet for å integrere musikk- og
drama-avdelingene. På KADK la ledelsen stor vekt på å definere hva som skal være felles og hva som
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skal være separat, og at samarbeid ble initiert i fagmiljøene samtidig som ledelsen støttet dem. På
GSA arbeidet ledelsen med tiltak på tvers av fagene, men framholdt nok i noe større grad enn de to
foregående fagenes særpreg.
Arbeidsgruppen har også sett at antall studenter ikke er avgjørende for hvor godt en institusjon gjør
det. Studenttallet på de institusjonene som har vært besøkt, varierer fra ca 1100 til 4000. Men det
ble fremholdt fra flere hold at det kunne være enklere å nå frem, for eksempel i EU-prosjekter,
dersom man er en større institusjon – eventuelt flere miljø som går sammen om en søknad.
Felles campus kan se ut til å ha en viss betydning – eller i alle fall at fagmiljøene ikke ligger så alt for
langt fra hverandre. Regelmessige møter for ledere og faglige ansatte i de ulike miljøene ser også ut
til å virke positivt for samarbeid.
På KADK var ledelsen svært oppmerksom på utfordringer med den større avstand som en fusjonert
institusjon etablerer mellom ansatte og ledelse, og arbeidet løpende med tiltak for å løse slike
utfordringer.
Det som likevel ser ut til å gi størst samarbeidspotensial – uansett om man er under en felles paraply
eller ikke – er å anerkjenne andre kunstformer enn sin egen, og å se at flere kunstformer trenger
hverandre for å bli enda bedre. Dette ble kanskje aller tydeligst hos det skotske konservatoriet. De
samarbeidsproduksjonene som ble laget der, ved bruk av registudenter, studenter til kostymedesign,
dansere, musikere, ”scenearbeidere”, tv- og filmprodusenter, viser at disse utdanningene trenger
hverandre – til det felles beste.

I tillegg til besøkene har også arbeidsgruppen fått en presentasjon av Konstuniversitetet i Helsingfors
ved arbeidsgruppens medlem Kaarlo Hildén.
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Vedlegg 4 Oversikt over utvikling av driftsinntekter til norske UHinstitusjoner før og etter strukturreformen
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016, kap. 9.12. Hvordan har strukturreformen endret
størrelsen på driftsinntektene ved statlige institusjoner?
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb876/tilstandsrapport20
16_endelig_nettversjon.pdf
Figur 9.10 viser institusjonene med driftsinntekter i 2015 beregnet før og etter sammenslåingen.
Driftsinntekter inkluderer bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer,
bidrag- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter.


Vi har nedenfor gjort det samme regnestykket med beregninger for etter sammenslåingen per
1.1.2017, jf. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fra-33-til-21-statlige-universiteter-oghoyskoler/id2515995/ . I diagrammet er det også lagt til en fiktiv kolonne for å vise størrelsen på en
fusjonert kunstinstitusjon i Oslo (merket med lyseblå pil).
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Noter
1

Meld. St. 18 4.5.5. Andre prosesser, se også institusjonenes innspill til strukturmeldingen og svar til arbeidsgruppen, samt
KDs tilbakemeldinger etter etatsstyringsmøtene.
2
Vi har ikke funnet noen gjennomgående internasjonale sammenligninger som kan brukes til benchmarking for de tre
institusjonene.
3
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/
4
En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartement i 2010 om praktiske og estetiske fag og
lærerutdanning (HSH-rapport 2011/1) sier noe om praktiske og estetiske fags plass i skole og i lærerutdanning generelt, og
for faglærerutdanning spesielt.
5
Se https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/280115/NIFUrapport2014-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6
Anne-Britt Gran, Øyvind Torp og Marcus Gjems Theie, Kreativ næring i Norge 2008-2014 (BI Centre for Creative Industries
2015) https://centreforcreativeindustries.files.wordpress.com/2016/02/kreativ-nc3a6ring-i-norge-2008-2014.pdf
7
Sigrid Røyseng, foredrag for arbeidsgruppen 6.2.17. Kunstnerundersøkelsen 2013, Heian, Løyland og Kleppe 2015
8
Se institusjonenes innspill: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/struktur-i-hoyereutdanning/Innspill/id2008761/
9
Khrono 19.8.16, intervju ,med statsråd Thorbjørn Røe Isaksen, http://khrono.no/2016/08/intervju-med-isaksen
10
E.B. Pruvot, T. Estermann, P. Mason, Define Thematic Report: University mergers in Europe, European University
Association 2015, s. 5, http://www.eua.be/Libraries/publications-homepagelist/DEFINE_Thematic_Report_2_University_Mergers_in_Europe_final.pdf
11
Se f.eks. S. Reichert, Institutional diversity in European higher education. Tensions and challenges for policy makers and
institutional leaders, European University Association 2009.
12
I den generelle fusjonslitteraturen om UH-sektoren, refereres flere steder til dette avsnittet fra Harman, G. & Harman, K.
Institutional mergers in higher education: Lessons from international experience. Tertiary Education and Management
(2003): “Overall, well-planned and sensible merger efforts appear to have been largely successful, even if the merger
proposals were strongly contested at the time. In many cases, mergers have resulted in larger and more comprehensive
institutions, with stronger academic programmes and support service, more choice for students and increased capacity for
organisational flexibility. While mergers generally involve additional expenditure rather than cost savings in the short term,
often there have been substantial longer-term gains, although care needs to be taken with many of the claims made about
potential economies of scale...” Se f.eks. Reichert 2009 s. 23, Rómheiro 2016, s. 8. EUAs DEFINE-undersøkelse
13
Se f.eks. studie Rómulo Pinheiro, Lars Geschwind, Timo Arrevaara (ed.) Mergers in Higher Education The Experience from
Northern Europe, pp.4-9
14
Se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av de internasjonale erfaringene arbeidsgruppen har gjort seg.
15
NIFU Rapport 2016:34, s. 21, med henvisning til studier.
16
Ibid s. 23
17
På KDs nettsider kan man følge saken: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyereutdanning/innsikt/struktur-i-hoyere-utdanning/veien-mot-ny-struktur/id2415316/
18
«Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet?» (NIFU. Rapport 2016:34)
19
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-070.pdf
20
UiO deltar ikke i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Konservatorutdanningen i Norge ligger imidlertid til UiO mens
den ved flere internasjonale institusjoner ligger sammen med kunstutdanninger.
21
https://khrono.no/samfunn-struktur/2017/01/blindheim-vil-utvikle-norges-forste-private-universitet
22
Barrat Due tilbyr utdanning i utøvende Musikk og PPU, Norges dansehøyskole i moderne-, samtids- og jazzdans, og blant
fag ved sistnevnte som berører fag ved AHO, KHiO og NMH, er design med flere underkategorier, populærmusikk, skuespill.
Se NOKUT, http://www.nokut.no/Akkrediterte-institusjoner
23
Eksempler på at programmet blir referert til utenlands kan være å se på retningslinjene for tilsvarende program opprettet
i Danmark. Retningslinjene er nyere enn de norske og har flere likhetstrekk. PKU er akseptert og tatt opp som medlem av de
internasjonale organisasjonene ELIA og AEC og at dokumenter fra PKU danner mal for sentrale dokumenter i disse
organisasjonene. Styreleder PKU er valgt inn i styret for ELIA. Vi ser at noen stipendiater fra programmet er tilsatt ved
kunstutdanninger i Sverige, Danmark og Island. Når det gjelder publisering og referering, har vi noen få eksempler på
fagfellevurderte publiseringer i JAR (Journal for artistic research), men prosjektprogrammet er forholdsvis nytt og vi har få
avslutta prosjekter.
24
www.artistic-research.no
25
Referert på nettsiden til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, http://artistic-research.no/departementet-etablererdoktorgrad-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid/
26
Se vedlegg 4
27
AHO strategiske plan 2020, https://aho.no//sites/default/files/pictures/aho_strategisk_plan_2020.pdf
28
E-post fra organisasjonsdirektør 16.12.16, institusjonen har mange deltidsstillinger, det er derfor ikke sikkert at tallene
reflekterer årsverk.
29
Strategisk plan 2012-2016.
http://www.khio.no/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTEvMTgvMTdfNDZfMjJfMjRfS0hpT19TdHJhdGVnaXNrUGxhbl9u
b3Jzay5wZGYiXV0/KHiO_StrategiskPlan_norsk.pdf Ny plan ble vedtatt i mars 2017, og er ikke konsultert.
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30

Strategisk plan 2025
Se bl.a. institusjonenes innspill til strukturreformen i 2014. https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyereutdanning/innsikt/struktur-i-hoyere-utdanning/Innspill/id2008761/
32
Se vedlegg 1 med statistikk for forskerutdanning.
33
Deloitte. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og
Norges musikkhøgskole. Sluttrapport 3. mars 2014. Jf s. 7: «De tre institusjonenes økonomiskadministrative fagområder
framstår som små, med typiske smådriftsulemper og utfordringer, slik som ressurser delt på flere fagområder, mange
involverte i å levere et lavt antall årsverk, hovedvekt av generalister og med stor personavhengighet.»
34
Det er f.eks. vist til periodiske møter mellom verkstedsledere, studenter fra AHO kjøper noe materialer fra KHiO, KHiO
brenner keramikk for AHO, og det har vært forespørsel om bruk av KHiOs CNC maskiner.
35
Arbeidsgruppen har konstatert at de minst direkte samarbeidsflatene mellom de tre institusjonene er mellom AHO og
NMH, og tar derfor ikke med en alternativ løsning med fusjon disse to imellom med KHiO som selvstendig institusjon.
36
For performing arts pekes det på at mange av de universitetene som er høyt oppe på denne rankingen innenfor
performing arts ikke nødvendigvis er av høy kvalitet innenfor performing arts. Men de kan f.eks. ha akseptable
musikkvitenskapelige miljøer innenfor et ellers vel ansett universitet.
37
“There is wide evidence pointing to the fact that mergers are a complex and painstaking activity both for institutions and
for the academic and administrative staff (Bresler 2007; Cartwright et al. 2007). Not only do they bring to the fore profound
leadership- and managerial-related challenges (Goedegebuure 2011), but coherent, cohesive and sustainable integration
efforts tend to take a long time to materialize, lasting on average around a decade (Mao et al. 2009).” Rómulo Pinheiro, Lars
Geschwind & Timo Aarrevaara 2016 (ed.). Mergers in Higher Education - The Experience from Northern Europe, pp.5
38
Erfaringene fra Kunstuniversitetet i Helsingfors viser at det ikke er lett å bevare og forsterke en eksisterende
«merkevare» samtidig som det skal skapes en attraktiv, felles «merkevare» for det nye universitetet. Tilsvarende
utfordringer kan unngås ved at man allerede i forberedelsesfasen skaper en sterk felles visjon og «merkevare», og at
varemerket baseres på eksisterende styrker og en analyse av behovet og forventningene i samfunnet. Et eksempel er
Linnéuniversitetet i Sverige: ”The merger case analysed in this chapter, the creation of the Linnaeus University, shows how
a successful branding project can aid the merger process. It illustrates how the identity-building involved in the process of
branding – in terms of defining the “essence” of the brand and communicating and making it known – are mechanisms that
helped the merger process. The significant increase in students, even when compared to other HEIs in the same period,
indicates that students found this new university attractive, more attractive than the former institutions. The increase
occurred immediately after the completion of the merger, which suggests that it was too early to be based on assessments
of teaching quality. Rather, the increase could be explained by a massive investment in marketing activities and the
communication of a new, successful brand, including the new name, graphic design, logotype etc.“ Ibid., pp.141
39
Røyseng foredrag 6.2.17, ref. H. Minzberg, The Structuring of Organizations (Pearson 1979)
40
”Perhaps not surprisingly, geographical distance is also a factor that our cases identify as influencing a negative outcome.
While our cases indicate that a successful decision can be reached between partners geographically apart, our data also
revelast hat 7 out of the 10 failed merger initiatives taken, the geographical distances between the potential partners have
been considerable. (Kyvik & Stensaker (2013): Factors Affecting the Decision to Merge: The case of strategic mergers in
Norwegian higher education. Tertiary Education and Management, vol. 19, No 4, pp. 336)
31
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1
Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

05 April 2017

Time::

13.00 – 15.00

Place:

Board Room

Participants:

Tim Anstey, Guttorm Ruud, Marianne Støren Berg, Victor Plahte Tschudi, Andrew Morrison, Michael Hensel, Peter
Hemmersam, Søren Sørensen

Notice of absent: Brita Nøstvik, Ole Gustavsen
Head of meeting: Peter Hemmersam
Secretary:

Reier Møll Schoder

Copy:

Randi Stene

NR
38/17

AGENDA

Approval of agenda
Resolution:
Agenda 05.04.2017 approved
Potential partiality in cases on the agenda
Andrew Morrison partial in case 44/17

39/17

Approval of minutes
Resolution:
Minutes from RC meeting 15.03.2017 approved

32/17
(decided
on
circulation)

Application to be appointed to the AHO PhD Programme
Yue Zoe has applied to be accepted to the AHO PhD programme. The application is supported
by the Institute for design and he is supervised by Håkan Edeholt. Edeholt has suggested the
following expert committee to assess Zoes application. In its meeting 22.03.2017 FU appointed
the following expert committee to assess Zoe’s application.
-

Dagny Stuedahl (HiOA)
Peter Ullmark (Lund Universitet)
Andrew Morrision (internal coordinator)

The expert committee has handed in its report. The committee does find the project and the
candidate qualified, but also states that the project needs to be revised further.
FU has to decide if AHO should admit Zoe to the AHO PhD Programme.
Resolution decided on circulation 27 March:
FU admits Yue Zoe to the AHO PhD programme with the condition that funding through the CSC
Scholarship for Art Discipline is granted before the start of the research school 1 September 2017.
40/17

Publiseringstall 2016 og publiseringsfond for AHO
Sjef for biblioteket Sidsel Moum vil presentere tall og informasjon om publisering av ansatte ved
AHO. I tillegg vil det bli lagt opp til en prinsipiell diskusjon rundt publiseringsfond ved AHO.
Vedtak
FU utsetter behandlingen til neste møte for å få et bedre grunnlag for å treffe en beslutning.
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Biblioteket er bedt om å lage en liste over aktuelle tidsskrifter og kostnader for publisering. FU
medlemmene er bedt om å gi tilbakemelding til saksfremlegget skriftlig før neste møte. Utlysningen
av midler til faglige-vitenskapelige reiser blir annonsert i etterkant av møtet og vil gå som normalt i
2017.
41/17

Final report from adjudication committee
The adjudication committee assessing Halvor Weider Ellefsens PhD thesis has handed in their
final report.
Resolution:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that Ellefsen
is conferred the PhD degree by the AHO Board.

42/17

Final report from adjudication committee
The adjudication committee assessing Noel J. Okellos PhD thesis has handed in their final report.
Resolution:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that Okello is
conferred the PhD degree by the AHO Board.

43/17

Committee report Anna Austestad
The adjudication committee assessing Anna S. Austestads PhD thesis has handed in their report.
The public disputation is scheduled May 15th.
Resolution:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee

44/17

Application to change main supervisor
Main supervisor Simon Clatworthy (IDE) of Jonathan Romm has applied FU to be replaced by
professor Andrew Morrison as Jonatan Romm’s main supervisor. Romm and Morrison supports
the application.
Resolution:
FU appoints Andrew Morrison as the main supervisor for Jonathan Romm. Clatworthy remains as a
co-supervisor for Romm.

45/17

Reader report Inger Marie Hølmebakk
Reader Nils Gilje has handed in his reader report assessing Inger- Marie Hølmebakks PhD thesis.
Hølmebakk has responed to the report.
Resolution
FU take cognizance of the reader report and the response from the candidate.

54/16
(Case
no. from
last
meeting)

46/17

Orientations/Discussions
AHO Research Review and working groups – Update
The working group for the research review will present a draft of the research review in the
meeting.
Resolution:
A FU workshop on the AHO research Review is scheduled June 9, 9-12. Andrew Morrison is in
charge of initiating the arrangements.

Appointment of a PhD board
Head of the PhD programme Tim Anstey will inform the FU about the suggestion to appoint a
PhD Board.
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Resolution:
A revised proposal for a PhD board will be presented to FU next meeting

08/17
(Case
no. from
last
meeting)

Research School 25 year celebratory seminar

47/17

Orientering. Felles doktorgrad om kunstnerisk utviklingsarbeid (AHO, NMH, KHiO)

Head of the PhD programme Tim Anstey will inform the FU about the suggested dates for the
celebratory seminar.
Resolution:
The celebatory seminar is scheduled 16 and 17 November. More information about content and
programme will be presented to FU at a later stage.

FU vil bli orientert om en utredning om å skape en felles doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid
mellom AHO, NMH og KHiO.
Vedtak:
FU støtter ideen om å delta i arbeidsgruppen og anbefaler at AHOs deltagelse i arbeidsgruppen er
av to faglige representanter, henholdsvis fra design og arkitektur.

Any Other business

Peter Hemmersam
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary
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1
Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

10 May 2017

Time::

13.00 – 15.00

Place:

Board Room

Summoned :

Guttorm Ruud, Marianne Støren Berg, Victor Plahte Tschudi, Andrew Morrison, Michael Hensel, Peter Hemmersam,
Ole Gustavsen, Brita Nøstvik

Notice of absent: Tim Anstey
Head of meeting: Peter Hemmersam
Secretary:

Reier Møll Schoder

Copy:

Randi Stene

NR
48/17

AGENDA

Approval of agenda
Resolution:

Agenda 10.05.2017 approved
Potential partiality in cases on the agenda
49/17

Approval of minutes
Resolution:

Minutes from RC meeting 05.04.2017 approved, with minor corrections.
50/17

Application to appoint readers for Manuela Aguirre
Supervisor Birger Sevaldson has applied FU to appoint Professor Erik Stolterman and
Professor Harold Nelson as joint readers for PhD student Manuela Aguirre
Resolution:

FU appoints Erik Stolterman and Harold Nelson as joint readers for PhD candidate Manuela
Aguirre.
51/17

Report from adjudication committee

The adjudication committee assessing Charlotte B Myrvold PhD thesis has handed in their
report. The defense is planned 16 May 2017.
Resolution:

FU takes cognizance of the report from the adjudication committee
52/17

Report from adjudication committee

The adjudication committee assessing Mauricy Filhos PhD thesis has handed in their report.
The defense is planned 22 June.
Resolution:

FU takes cognizance of the report from the adjudication committee
53/17

Reader report Barbara Asher
Sven Erik Svendsen has finished his reading of Barbara Asher’s PhD thesis, and handed over
his comments in a meeting with Asher. Asher, and her supervisor, Christian Hermansen has
responded to the report.
Resolution:

FU take cognizance of the response from Asher and Hermansen, and requests that Head of
FU and the Head of the PhD programme make sure Asher has the necessary support to be
able to finish her thesis.
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54/17

Appointment of reader for PhD candidate Iver Tangen Stensrud
Supervisor Mari Hvattum has applied FU to appoint professor Helge Jordheim (UiO) as
reader for PhD candidate Iver Tangen Stensrud.
Resolution:

FU appoints Helge Jordheim as reader for PhD candidate Iver Tangen Stensrud
55/17

EU strategy document

FU is asked to prepare a strategy paper about how AHO can position itself towards
EU/Horizon 2020 research funding.
At the FU meeting on March 15 (case 36/17) it was decided that: “The secretary and head
of FU will interview relevant parties at AHO about strategy for Horizon 2020 and present at
draft for strategy at a later FU meeting.” A preliminary list of interviews was also drafted:
1. Mari Hvattum
2. Søren Sørensen/Michael Hensel
3. Andrew Morrison/Kjetil Nordby
4. Marianne Støren Berg/Anne Marie Øveraas (Brita)
5. Heidi Kristiansen Holte/Randi Stene
6. Karl Otto Ellefsen
The interviews have been summarized in the attached memorandum. It was circulated on
April 19 in order to allow AHO’s management and the board to prepare a (preliminary)
response to the ministry’s request for increased EU funding.
FU’s input to an EU strategy will be discussed at several FU meetings to come, and will
(among other things) reflect:
-

Future strategies from the individual centers and institutes
Building and sustaining admin and project management capacity
The function of AHO’s appointed H2020 contact persons
Means and procedures for AHO’s strategic efforts

Resolution:

FU would like to arrange a seminar in the fall 2017 (Whole day) to discuss all relevant points
connected to EU funding and research strategy across the whole school
56/17

The NAF symposium 2017: An application for funding

The organizing committee for the NAF symposium has applied AHO, Rector and FU, for
support to arrange the symposium in June.
Resolution:

FU supports the initiative, but leaves it up to Rector to decide if the applications can be
financially supported.
On a general note, FU supports the idea of an annual budget for research events managed
by FU to support strategic initiatives across the school. Suggestion for guidelines for a
budget will be proposed by FU at a later stage.
57/17

Tilsetting av stipendiat ved Institutt for design
FU er blitt delegert tilsettingsmyndighet av AHOs styre til å foreta tilsetning av stipendiater
ved AHO. HR avdelingen vil delta i møtet for å presentere tilsettingssaken. Se vedlegg for
ytterligere informasjon.
Vedtak:

Forskningsutvalget tilsetter Synne Frydenberg i en fireårig åremålsstilling ved Institutt for
design i perioden 01.09.2017 - 31.08.2021. Skulle Frydenberg takke nei til stillingen må den
lyses ut på ny.
FU velger, forutsatt at Frydenberg takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2017.
58/17

Tilsetting av stipendiat ved Institutt for urbanisme og landskap
FU er blitt delegert tilsettingsmyndighet av AHOs styre til å foreta tilsetning av stipendiater
ved AHO. HR avdelingen vil delta i møtet for å presentere tilsettingssaken. Se vedlegg for
ytterligere informasjon.
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Vedtak:

Forskningsutvalget tilsetter Eimear Tynan i treårig åremålsstilling som stipendiat ved Institutt
for urbanisme og landskap i perioden 01.09.2017-31.08.2020. Skulle Eimear Tynan takke nei
til stillingen går tilbud om stilling videre til neste innstilte med et forbehold. Det må foretas
et nytt intervju (ikke skype) med Ivan Juarez før han tilbys stillingen. Dersom han takker nei
skal stillingen tilbys nr. 3 Aida Miron.
FU velger, forutsatt at Eimear Tynan takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på
AHOs ph.d.-program med startdato 01.09.2017. Skulle tilbudet gå videre til andre innstilte
kandidater vil FU avvente opptak til tilsetning er avklart.
54/16
(Case
no. from
last
meeting)

AHO Research Review and working groups – Update

40/17
(case nr
from
last
meeting)

Orientering. Publiseringskanaler
Biblioteket har oversendt en oversikt over tidsskrifter for AHOs fagfelt og hvilke som regnes
som åpne tidsskrifter eller hybrid.

Any Other business
FU requests that the Head of the PhD programme present a case for a PhD board
for the next meeting.
FU requests that the Head of the PhD programme present an overview of the
Research School and the PhD programme 2017/2018 next meeting.

Peter Hemmersam
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary
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Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

14.06.2017
Lise-Marie Korneliussen
17/00103-2

Årsplan for styrets arbeid 2017
Tidspunkt
13.
september*

Faste saker
Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt
25. oktober* Referat fra styremøte
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt
13.
Referat fra styremøte
desember*
Saker tatt på fullmakt
Referat fra møte med
fagforening
Referat fra
undervisningsutvalg
Referat fra
forskningsutvalg
Rektors rapport
Regnskap
Eventuelt

Orienteringssaker
Introduksjon til
styrearbeid AHO
Budsjettmodell for
AHO

Vedtakssaker
Årsrapport for
studiekvalitet 2016-2017
Stortingsmelding om
studiekvalitet
Tilsetting av professor
arkitektur
Årsrapport
læringsmiljøutvalg

Informasjon om
NOKUTs tilsyn

Innspill til satsinger utenfor
rammen 2019
Orientering om
statsbudsjett 2018
Budsjettmodell for AHO
Godkjenning av nytt
studieprogram i
landskapsarkitektur i
samarbeid med UiT

Innledende diskusjon
om utviklingsavtaler

Budsjett 2018
Opptaksrammer
Forskningsevaluering
Gjennomgang av
organisasjon og
ledelsesstruktur
Kunngjøringstekst rektor

14.06.2017 / Orienteringssaker Sak 53/17 AHO AHOs styre møte

1

53/17 Årsplan for styrets arbeid 14.06.2017 - 17/00103-2 Årsplan for styrets arbeid 14.06.2017 : Årsplan for styrets arbeid 14.06.2017

*Ikke endelig fastsatt

14.06.2017 / Orienteringssaker Sak 53/17 AHO AHOs styre møte

2

54/17 Eventuelt - 16/00683-1 Eventuelt : Eventuelt

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 54/17 Eventuelt
Dato
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Lise-Marie Korneliussen
16/00683-1

Inger saker til eventuelt.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 55/17 Revidert budsjett per juni 2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

14.06.2017
Heidi Ellen Kristensen Holte
15/01131-11

På bakgrunn av gjennomgang av regnskap og budsjett pr dags dato foreslås følgende
endringer i budsjettet:


Sentralt lønnsbudsjett økes med tilsammen 1 289 000 kroner.

Revidert budsjett juni 2017
Revidert juni 2017 Vedtatt feb 2017
Tildelt fra KD

172,379,000

172,379,000

13,811,000

13,811,000

186,190,000

186,190,000

6,730,000

6,730,000

192,920,000

192,920,000

192,920,000

192,920,000

Investeringer

3,300,000

3,300,000

Strategiske midler

1,000,000

1,000,000

102,983,000

101,694,065

10,670,000

10,670,000

500,000

500,000

FoU resultat

1,000,000

1,000,000

Prosjektoverskudd

2,219,000

2,219,000

Sum instituttene

14,389,000

14,389,000

Bruk av avsatt reserve/fondet (inntil)

13,811,000

13,811,000

43,916,000

43,916,000

Tilført fra AHOs avsatte reserve/fond (inntil)
Til disp. fra bevilg.
Inntekter
Sum inntekter
Sum bevilgning og andre inntekter

Sum til disposisjon
Utgifter

Lønnsbudsjett, ord. drift
Instituttene:
Kurs, timelærere, drift av institutter
Boligsatsing OBOS

Drift og administrasjon:
Felles driftsbudsjett
Administrative enheter

14,170,000

14,170,000

Sum drift og administrasjon

58,086,000

58,086,000

193,569,000

192,280,065

-649,000

640,000

Sum utgifter
Balanse
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Vurderinger:
Det reviderte budsjettet som legges frem, er basert på en gjennomgang av alle viktige
budsjettposter og de endringer som følger av vedtatte aktivitetsendringer. Det foreslås kun
endringer i det sentrale lønnsbudsjettet.
Instituttbudsjettene og de administrative budsjettene er gjennomgått. Det foreslås ingen
endringer i disse.

På felles driftsbudsjett foreslås det ingen endringer i budsjettet.
Det er meldt inn noen forslag til økninger på både de administrative og institutt-budsjettene.
Etter AHOs vurdering er det ikke rom for flere økninger i hverken lønns- eller driftsutgiftene
utover anbefalte endringer.

Forslag:
Følgende endringer er innarbeidet i nytt budsjett:
o Etter en gjennomgang av styrehonorarene i sektoren har Kunnskapsdepartementet
besluttet at alle universiteter og høyskoler skal betale de samme styrehonorarene
(unntatt NTNU). I tillegg skal alle styremedlemmer, interne, studenter og eksterne
honoreres etter samme sats. Dette innebærer en stor økning i AHOs styrehonorarer i
forhold til tidligere år og også hva som er budsjettert for 2017. Budsjettet for honorar
til styremedlemmer foreslås økt med 900 000 kroner, fra 400 000 til 1 300 000 kroner.
o Det foreslås en forlengelse av prosjektstillingen ved IKT ut året. I opprinnelig budsjett
ligger det lønn i denne stillingen til og med juni måned. AHO har i vår bestilt en
gjennomgang og vurdering av IKT-avdelingen og bemanning/kompetanse. For å ha
litt tid til å vurdere mottatt rapport og vurdere nødvendige tiltak er det ønskelig å
videreføre prosjektstillingen ut 2017.
Bruk av fond / reserve
Foreslåtte budsjettendringer gir en økning i lønnsbudsjettet med 1 289 000 kroner.
Budsjettert bruk av fond/reserven i perioden 2017-2019 er foreslått økt med 649 000 kroner
til 14 460 000 kroner. Denne økningen er lagt inn for å finansiere deler av foreslått
budsjettøkning. Resterende del på 640 000 kroner finansieres av budsjettreserven som lå i
budsjettet etter revideringen i februar.
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Nedenfor er en oppstilling av revidert budsjettert fondsbruk for perioden 2016-2018.
Fondsmidler 2017-2019

Bevilgning
2017-2019

Instituttenes mindreforbruk fra 2016
Tilpasninger, møbler og utstyr til kantinen
Møbler til auditoriet og grupperom
Servicetorg
Sørfløyen
Landskapsutdanningen i Tromsø
Forskningsevaluering
Forskningsstimulering
Mulighetsstudien AHO, KHiO, NMH
Hovedinngang AHO
Flytte printerrom, bygge nytt printerrom
Styrking av driftsbudsjettet
Totalt

Revidert
bevilgning
juni 2017
1 788 000
1 788 000
1 300 000
1 300 000
1 200 000
1 200 000
500 000
500 000
4 000 000
4 000 000
1 000 000
1 000 000
550 000
550 000
400 000
400 000
2 073 000
2 073 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
649 000
13 811 000
14 460 000

Med disse foreslåtte endringene i budsjettet, reduseres budsjettbalansen fra 640 000 til 0.
kroner.

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar forslag til revidert budsjett for 2017.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 56/17 Etatsstyring 2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
17/00527-3
2017 Tilbakemelding AHO

Etatsstyring er Kunnskapsdepartementets styring og oppfølging av underliggende institusjoner. Det ble
gjennomført etatsstyringsmøte mellom KD og AHO 19. mai, og AHO har i tillegg mottatt en skriftlig
tilbakemelding.
Departementet gir en positiv tilbakemelding, som vektlegger at AHO har en tydelig profil og gode samlede
resultater. KD har merket seg at AHO har høye ambisjoner, et sterkt internasjonalt fokus og at skolen er en
attraktiv samarbeidspartner for samfunn og arbeidsliv. Departementet mener styret har god kontroll med
økonomien.
KD ber AHO om å spesielt følge opp disse punktene:
- Følge opp gjennomføringsraten for doktorgrader
- Muligheten for studentene til å få erfaring fra arbeidslivet uten at det går ut over gjennomføringsevne
- Oppfølging av Stortingsmeldingene Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Humaniora i Norge
- Gjennomgang av alle studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom
læringsutbyttebeskrivelsene og undervisnings- og læringsaktiviteter
- Samarbeidsmuligheter med relevante fagskoler
- Samarbeide med nasjonalt og regionalt arbeidsliv for å sikre gode videreutdanningstilbud og god
kontakt med praksisfeltet
- Øke bidrags- og oppdragsinntekter
- Sikre god utnyttelse av campus
- Overholdelse av gratisprinsippet for høyere utdanning
- Forventer at AHO tar inn lærlinger
I tillegg til å diskutere strategi og resultater, tok styret opp AHOs innspill til satsninger utenfor rammen og
behovet for nye studieplasser i design og nye stipendiatstillinger.

Forslag til vedtak
Styret tar Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til etterretning, og ber om at administrasjonen følger opp
departementets tilbakemeldinger.
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Etatsstyring 2017
Tilbakemelding til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Etatsstyringsmøtet
Dato og tid
19. 05. 2017 kl. 09.00 – 11.00
Sted
Kunnskapsdepartementet
Møtedeltakelse fra institusjonen
Rina Brunsell Harsvik (styreleder)
Hilde Angelfoss (styremedlem)
Andrew Morrison (styremedlem)
Elisabeth Sjödahl (styremedlem)
Aurora R Fiveland (styremedlem)
Ole Gustavsen (rektor)
Randi Stene (direktør organisasjon)
Møtedeltakelse fra departementet Toril Johansson (ekspedisjonssjef)
Hedda Huseby (avdelingsdirektør)
Erling Weitemeyer Wist (fagdirektør)
Inger Marie Skinderhaug (seniorrådgiver)
Izabela Ewa Buraczewska (seniorrådgiver)
Monja Marie Evdahl (seniorrådgiver)

Profil og utviklingsstrategi
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har en tydelig profil og de samlede resultatene
for institusjonen er gode. AHO viser gjennom årsrapporten og strategien sin at de har
ambisjoner om å bygge videre en eliteprofil, men samtidig orientere seg mot og løse
oppgaver i samarbeid med samfunns- og næringslivet. Det er positivt at AHO tar
samfunnsrollen på alvor og tydelig bidrar i samfunnsdebatten.
Departementet har registrert at AHO er en attraktiv samarbeidspartner for samfunn og
arbeidsliv, og benytter seg av nærings-ph.d.- ordningen, og deltar i to sentre for
forskningsdrevet innovasjon på desingsiden. Med høye ambisjoner, og som en attraktiv
partner for andre aktører, er det samtidig viktig at AHO er bevisst de gevinstene de får tilbake
gjennom samarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Det er positivt at AHO sammen med de
andre kunstinstitusjonene i Oslo har innledet samtaler om mulig samarbeid rundt den nye
ph.d.- graden basert på utøvende og skapende kunst.
AHO har også et klart internasjonalt fokus og ambisjoner om å være ledende internasjonalt.
Det er positivt at AHO samtidig er ledende i fagområder som bidrar til prioriterte områder i
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og vi ser frem til rapportering på dette
også i kommende år. Kunnskapsdepartementet ser frem til hvilke forskningsstrategiske
diskusjoner og grep AHO kommer til å sette i verk basert på forskningsevalueringen som
ferdigstilles før sommeren.
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Resultater og måloppnåelse
Det er gjennomført en mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Kunsthøgskolen i
Oslo, Norges musikkhøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Departementet har
mottatt rapporten fra arbeidsgruppen og vil invitere institusjonene til et møte i departementet
for en gjennomgang av rapporten.
Studentene søker seg til AHO og arbeider hardt med studiene. Det gir gode resultater med
studenter som får relevante jobber og som bidrar i samfunnsdebatten. AHO har relativt lav
gjennomstrømming og få doktorgradskandidater. Det er viktig at AHO fortsatt holder høy
oppmerksomhet på tett oppfølging og vurderer tiltakene som er satt i verk for å få opp
gjennomføringsraten. Departementet ber AHO spesielt se på muligheten for studentene til å
få erfaring i arbeidslivet uten at det går ut over gjennomføringsevne. Departementet ser at
styret har satt i gang tiltak for å forbedre gjennomføringen på utdanningen i
landskapsarkitekttur og forventer rapportering på ytterligere tiltak og oppfølging.
AHO uttrykker at de arbeider med utgangspunkt i kunnskapstrianglet, og det er svært positivt
at flere av tiltakene i Meld. St. 16 (2016-17) Kultur for kvalitet i høyere utdanning er en
inspirasjon i arbeidet. I meldingen er det formulert en rekke tiltak og forventninger til
institusjonene for å bidra til kvalitet i høyere utdanning. Departementet forventer at styret og
ledelsen ved AHO følger opp meldingen for å skape en enda sterkere kultur for kvalitet i
høyere utdanning. Departementet har forventninger til gjennomgangen av alle
studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og
undervisnings- og læringsaktiviteter. Gjennomgangen av studieprogrammene er også en
mulighet til å synliggjøresamspillet med omgivelsene og justere porteføljen og innholdet i
utdanningene etter de behov samfunnet og bransjene knyttet til feltet har.
I etatsstyringsmøtet pekte AHO selv på at humaniorafagene er grunnleggende i institusjonen.
Kunnskapsdepartementet har nylig lagt frem Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge.
Meldingen inneholder over tretti forventinger og tiltak som skal følges opp ved universiteter
og høyskoler. Når meldingen er ferdigbehandlet i Stortinget, forventer departementet at
institusjonene setter i gang et langsiktig arbeid for å sette humaniorapolitikken ut i livet.
Departementet oppfordrer videre AHO til å se på samarbeidsmulighetene med relevante
fagskoler. Det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare overganger mellom
fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning, og understreker at det skal gis en
rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det. Departementet
oppfordrer også AHO til samarbeid med nasjonalt og regionalt arbeidsliv for å sikre gode
videreutdanningstilbud og god kontakt med praksisfeltet.
Med designfaget i endring og blant annet interesse fra næringslivet, ser det ut til at AHO
opparbeider seg en erfaring med å vurdere hvilke samarbeid som bør inngås og prioriteringer
som må tas. Dette er viktige avveininger for en liten institusjon med stor akademisk tyngde.
Departementet har merket seg at AHO i raskt tempo etablerer seg på den internasjonale
forskningsarenaen, øker publiseringsaktiviteten, og søker å samarbeide med de beste i verden.
Å vri oppmerksomheten mot å søke EU- prosjekter har lyktes. Departementet ser frem til å
følge arbeidet videre med tanke på både de innvilgede prosjektene og eventuelt nye
prosjekter som kommer til.
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Selv om AHO har mottatt færre midler fra Norges forskningsråd per faglige stilling i 2016,
har AHO ligget høyt på denne indikatoren over tid sammenliknet med institusjoner i samme
kategori.
Kvinneandelen i toppstillinger øker noe, men det er stadig viktig at AHO holder
oppmerksomheten om tiltak for å bedre kjønnsbalanse, og mangfold.
Departementet mener styret har en god kontroll med egen kostnadsutvikling og ser at styret
påpeker at det ikke er rom for større økninger i 2017 som gir langtidsvirkninger. Satsingen på
forskning er stor, men AHO må sikre at dette ikke går ut over utdanningene.
Det er positivt at AHO fører videre arbeidet med forenkling og rutiner og effektiv
administrasjon. Flere av AHOs forsknings- og utdanningsmiljøer er rettet mot fornyelse i
offentlig sektor, muliggjørende teknologier og omstillingsdyktig næringsliv. Bevisstheten
rundt dette gir også en god indikasjon på satsing på omstilling for effektiv ressursbruk.
Departementet viser samtidig til betydningen av bidrags- og oppdragsinntekter som en
mulighet for å øke det strategiske handlingsrommet..
Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og
legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet. I det videre arbeidet med
utvikling av campus forventer departementet at AHO sørger for funksjons- og
behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av campus.
Departementet registrerer at det er avsatt midler til oppgradering av de tilleggslokalene som
AHO ønsker å ta i bruk fra og med studieåret 2018 og har forståelse for dette behovet.

Øvrige tilbakemeldinger
Gratisprinsippet er et grunnleggende prinsipp for høyere utdanning og innebærer at alle skal
ha lik rett til utdanning. Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra
studenter for utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning. Det kan ikke kreves
egenbetaling når studieturer, ekskursjoner, feltarbeid og lignende er obligatoriske og hvor
deltakelse er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med
gratisprinsippet. Departementet forutsetter at universiteter og høyskoler følger reglene om
egenbetaling i lov og forskrift.
Departementet viser til tildelingsbrevet for 2017 og regjeringens mål om økning av antall
lærlinger i statsforvaltningen. AHO har ingen lærlinger og departementet forventer at AHO
tar inn lærlinger.
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Sak 57/17 Hanlingsplan 2017 - 2020
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
16/01115-3
Handlingsplan versjon 10 -vedtak i styret

Handlingsplan 2017 – 2020 skal konkretisere og operasjonalisere målsetningene i Strategi 2020.
Handlingsplanen ble første gang behandlet i styret i desember 2016 (sak 114/16), og ble behandlet igjen i
styreseminaret 25. april 2017.
Det er ikke gjort vesentlige endringer i handlingsplanen siden den ble forelagt styret i april. Hovedsakelig består
endringene i å tidfeste igangsettelse og tidsfrist, og sikre en som er ansvarlig for å tilrettelegge for at tiltak
gjennomføres.
Oppbygging av planen er basert på Strategi 2020 og de fem definerte hovedmål. Det er for hvert mål satt opp
kriterier for at målet er oppnådd, som er en kombinasjon av kvalitative og kvantitative vurderinger. I tillegg er
styringsparameterne lagt inn under hvert mål, for å sikre at handlingsplan binder sammen årsrapporten til KD og
strategi. Hvert mål har mellom 6 og 11 tiltak knyttet til seg.
Tiltakene er på en relativt detaljert nivå, og det vil være naturlig at det legges opp til en årlig revisjon av disse i
forbindelse med årsrapportering.

Forslag til vedtak
Styret vedtar Handlingsplan 2017-2020
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AHO HANDLINGSPLAN 2017 – 2020

Mål 1 – Laboratorium og verksted
AHO prioriterer dybde framfor faglig bredde. AHO skal utdanne masterkandidater som holder et høyt internasjonalt nivå innen arkitektur,
urbanisme, landskapsarkitektur og design, og som er kvalifisert for lokale, regionale og globale arbeidsmarkeder.
Prioriterte strategier: 2, 3, 4 og 5
Kriterier for at målet er oppnådd:
For å sikre et høyt internasjonalt nivå for AHOs utdanninger vil AHO i planperioden fokusere på kvalitetssikring av utdanningsløpene.
Kvalitetssikringen skal være sterkt faglig forankret, og sikre en kontinuerlig faglig utvikling av utdanningsprogrammene samt et samspill
mellom helhet og del, forskning og praksis.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitet måles gjennom å sammenstille måltall, student- og lærerevalueringer, vurdering av kvalitet på utstilte diplomarbeider og
internasjonale rankinger og konkurranser
Kvalitetssikring av studieprogrammene vurderes ved at AHO har utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle studieprogram samt en
ekstern evaluering av disse og gode kvalitetssikringsprosesser og oppfølging av evalueringer fra studenter og lærere, samt godkjennelse
av kvalitetsarbeid fra NOKUT.
AHO skal i planperioden etablere en ny femårig master i landskapsarkitektur i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet.
Vurdering av måloppnåelse:
Vurderes ved god faglig, forankret læringsutbyttebeskrivelse og studieplan for studiet
Søknadstall og studentevalueringer
Søkning til stillinger

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Delen mastergradskandidater i et kull som gjennomfører på normert
tid (DBH) (KD)

Gjelder kun to-årige mastere, har vært svært variable
resultater. Det må være en målsetning å stabilisere tallet
mot at ¾ fullfører på normert tid
Opprettholde 2016-nivå

Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heltidsstudenter
(Studiebarometeret) (KD)
Skår på korleis studentane oppfattar studiekvaliteten
(Studiebarometeret) (KD)
Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltallet på
studentar (DBH) (KD)
Delen masterkandidater sysselsett i relevant arbeid eit halvt år
etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkinga) (KD)
Antall førstevalgsøkere per studieplass (5. årige mastere )

4,5

Måltallet er basert på 60 utreisende studenter, og at 75 %
utveksler med Erasmus+
AHO har dårlig tallmateriale, sist undersøkelse viste 90 %
sysselsatt i relevant arbeid – AHO må ha fokus på å
oppretthold nivå
Lagt opp til å opprettholde nivå på Master i arkitektur, og
en svak stigning for Master i design. Måltallet i
landskapsarkitektur er satt på et litt høyere nivå enn
studiet ved NMBU

7,5 %

Fullførte vitnemålsgivende utdanninger, mastergrad

Tallene er basert på 90 % fullføring

Studiepoengproduksjon (60 stp enheter)
Antall utreisende studenter per år

Basert på 90 % progresjon, avrundet
Betydelig økning fra 2016-nivå for å sikre like mange
utreisende og innreisende studenter
Opprettholdelse av 2016-nivå

NR

STRATE
GI

1.1

2, 3
og 4

1.2

2, 3
og 4

1.3

4

1.4

2 og 4

1.5

2

1.6

5

1.7
1.8

5
1

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå
målet?
Kvalitetssikring:
Etablere programstyre for å
sikre bedre styring med de
helhetlige studieprogrammene
og Ph.d-programmet.
Kvalitetssikring:
Revidere overordnede
læringsutbyttebeskrivelser og
etablere
læringsutbyttebeskrivelse for
alle kurs, og for Ph.dprogrammet.
Kvalitetssikring:
Utrede forhold mellom
studiokurs og fordypningskurs.
Kvalitetsikring:
Progresjonsoppfølging av
studenter. Klarere kriterier
for ikke bestått og bedre
rådgivning. Se på
løypealternativer for
studieprogrammene
Kvalitetssikring:
Systematisk kvalitetssikring
og evalueringer av
undervisning, diplom og sensur
som inkluderer
studentevaluering,
lærerevaluering og ekstern
evaluering
Opptak
Evaluere vurderingskriterier
for opptak og ordning med delt
skoleprøve
Opptak/rekruttering:
Etablere bedre systematikk for
arbeid med
studentrekruttering; analyse,
prioritert handlingsplan og
gjennomføring
Kartlegge og utarbeide rutine
for rankinger og konkurranser

Versjon 10 – til behandling i styret 14.06.2017
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kommunikasjons.avd.
Vurdere budsjettbevilgning til
tiltaket
Intern tidsbruk.
Vurdere pott for
tilskuddsordning,
sentralt eller

ARK: 12
IDE:
5
LAN:
4
IDE:
12
UL:
12
ARK: 68
IDE (5):
27
IDE (2):
14
LAN: 18
540
60
60

VEDTAKSMYNDIG
HET
Formelt
ansvar for
tiltaket

DELTAGELSE
Person / gruppe

Igangsette
lse

TIDSFRIST
Tid og
sted

Styret

Studieadministras
jon, UU, FU og
SAHO

H16 av
rektor

V17

H17

H17

H16

2017

UU

UU

Lærere
Kursansvarlige
studieadministras
jon

H16

Studiestar
t H2017

Studieadmini
strasjon

UU

Studieadministras
jon

V17

H17

Studiesjef

UU

Opptakskomité
Lærere

2018

2018

Kommunikasjo
nssjef

Ledergruppe

Studieadministras
jon
Programråd
Opptakskomite,
OGU

Kommunikasjo
ns.avd.

Ledergruppe

Studiesjef

Faglig og
administrativ
tidsbruk

90 %

Faglærere,
Kursansvarlige
Instituttledere
Studieadministras
jon
UU
Ledergruppe
Studieadministras
jon
Lærere

Interne ressurser

Interne ressurser
Tidsbruk

50 timer

Opprettholde 2016-nivå

Antall søkere per studieplass (2 årige mastere)

Antall innreisende studenter vår og høst

Måltall
2020
75 %

UU

Studiesjef

Studiesjef

Studieadministras
jon
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som bidrar til å synliggjøre
AHO internasjonalt
Tilskuddsordning
1.9

1.1
0

1.1
1

5

Systematisk gjennomgang av
alle utvekslingsavtaler –
oppfølging av tilbakemeldinger
på avtalene

2

Pedagogisk kompetanse:
Etablere undervisningstilbud
for pedagogisk kompetanse –
heve pedagogisk kompetanse for
egne ansatte
Nytt studie:
Etablere ny 5-årig master i
landskapsarkitektur i
samarbeid med UiT
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lokalt. Intern tid
knyttet til
oppfølging av
rankinger
Interne ressurser

Vil kreve at det
settes av frisk
midler, grovt anslag
500 000-1 mill i
året +
oppstartskostnader
Studiet er
fullfinansiert fra
KD, men finansiering
dekker ikke
oppbygging.

Internasjona
l
koordinator

UU

Direktør
organisasjon

Styret

Instituttled
er UL

Styret vedtar

Alle lærere
Instituttledere

V17 av UU

H17

Instituttledere,
programansvarlige

H17

Årlig

H16

2018
H18
oppstart –
ferdig
implemente
rt V 23

Arbeidsgruppe,
ledergruppe
Studieadministras
jon, økonomi,
personal, lærere,
andre
administrative

V16
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Mål 2 – Eksperimenterende og akademisk
AHO skal være et ledende internasjonalt miljø for forsknings- og utviklingsarbeid innen våre prioriterte fagfelt
Prioriterte strategier: 6, 10 (8 og 11)
Kriterier for at målet er oppnådd:
AHO har som mål å ha flere miljøer som er internasjonalt ledende og forskning som setter tydelige spor etter seg. Forskningsprioriteringer skal
gjøres på bakgrunn av kvalitetsmessige og strategiske vurderinger.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitet i forskning vurderes gjennom måloppnåelse i de kvantitative styringsparametere, gjennom eksterne evalueringer (NFRs
evalueringer og AHOs forskningsevaluering) og gjennom gode ratinger på forskningsprosjekter.
Evnen til strategisk forskningsprioritering måles gjennom AHOs evne til å bruke forskningsevalueringer til å utvikle
forskningsstrategier, og følge opp og gjøre prioriteringer i henhold til disse.
AHOs internasjonale profil vurderes ut fra forskningsprosjekter med internasjonal samarbeid, internasjonal sampublisering og
finansiering fra internasjonale finansieringskilder.
AHOs doktorgradsprogram skal holde en høy internasjonal kvalitet og sikre høykompetente kandidater både til videre akademisk karriere og til
arbeidsmarkedet.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitativt gode doktorgrader, vurdert ut fra bedømmelseskomiteens rapport og disputas.

-

God søkning til doktorgradsprogrammet og en jevn produksjon av doktorgrader

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Måltall 2020

Delen ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH) (KD)

Målsetning legges på det nasjonale målet på 75 %, noe som
krever vesentlig bedring av gjennomstrømming fra 2016-nivå.
Publikasjonspoeng vil svinge fra år til år, mål om å ligge
stabilt på høyere nivå enn tidligere
Økning av andel i henhold til tidligere år

75 %

Måltall ligger lavere enn tidlig år, da fokus er flyttet
mor EU-midler. Samlet er måltallene høyere enn tidligere
forskningsfinansiering til EU
Svak økning i fht 2016
Opprettholde dagens nivå

120 000

Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk (KD)
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk
(Forskningsrådet/NIFU) (KD)
Bidragsinntekter frå Forskningsrådet per fagleg årsverk (DBH) (KD)
EU-midler totalt
Nye doktorgradskandidater på eksternfinansiering
Antall doktorgrader i gjennomsnitt (over 3 år)
Antall nye forskningsprosjekter fra NFR

Svak øning i forhold til 2015-2017 nivå
Måltallet lagt noe lavere enn 2016-nivå, da fokus
forutsettes rettet mot EU
Økning i forhold til 2016-nivå

Antall nærings-Ph.D og offentlige-Ph.D i perioden

STRATEGI

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre
for å oppnå
målet?

RESURSER
Tid og
omkostning
er

TILRETTELEGGER for
gjennomføring

VEDTAKSMYNDIGHE
T
Formelt ansvar
for tiltaket

2.1

6, 7, 8

Forskningsstrateg
i:
Gjennomføre og
følge opp
forskningsevaluer
ing.
Implementering av
råd,
handlingsplan.

Interne
ressurser
Avsatt
budsjett
for
eksterne
konsulente
r

Prosjektleder

Styret

2.2
2.3

6, 7, 8,
9
6 og 10

FU

Styret

NR

2.4

2.4

6 og 7

6 og 8

2.5

8

2.6

10

Utforme
forskningsstrateg
i
Forskningsstrateg
i:
Etablere og
konsolidere
suksesskriterier
for forskning
innen våre
fagfelt.
Benchmarking

Forskning:
Systematisk
arbeide mot å
vinne en SFF i
neste
utlysningsrunde.
Forskning:
Arbeide
systematisk for å
vinne H2020prosjekter.
Utrede om AHO kan
takle
prosjekteierskap
eller om det bør
skje i samarbeid
med andre.
Forskningsstøtte
Profesjonaliserin
g av
prosjektledelse
ved å følge opp
prosjektledere,
mer systematisk
prioritering og
arbeid i
søknadsfaser,
oppstartsfase og
rapporteringsfase
Kunstnerisk
utvikling:
Utrede hvilken
rolle kunstnerisk

Interne
ressurser
Interne
ressurser

Hovedsakel
ig interne
ressurser,
frikjøp
fra
undervisni
ngegenandel
i senter

FU
Forskningsadministras
jon

Forskningsadministras
jon

Interne
ressurser

FU
Forskningsadministras
jon

Interne
ressurser,
eventuelt
noe
ekstern
kursing

Forskningsadministras
jonen

Interne
ressurser

FU
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DELTAGELSE
Person / gruppe

0,75
75 000

2 500
For
perioden: 16
7,5
For
perioden: 6
For
perioden: 4

Igangsette
lse

TIDSFRIST
Tid og sted

V16

H17

V17

2018

FU

Alle forskere
Forskningsadministrasjo
n FU
Forskere
Institutter
FU
Ledergruppe
Forskningsadministrasjo
n FU
Forskere

FU
Ledergruppen

FU
OCCAS
Forskningsadministrasjo
n
Forskningsmiljøet på
AHO

V18

Neste
utlysning i
2019?

Ledergruppe

FU
Instituttledere
Forskningsadministrasjo
n

V17

H17

H17
V18

Instituttledere
FU
Forskningssentrene

FU - Styret

Forskningsadministrasjo
n instituttledere

2018
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2.7

2.8

11

11

2.9

2.10

11

utviklingsprogram
skal ha ved AHO.
Doktorgradsprogra
m:
Systematisk
forbedringsarbeid
for å øke
gjennomstrømminge
n av
doktorgradskandid
ater
Doktorgradsprogra
m:
Sikre god
veilederkvalitet
i
doktorgradsprogra
mmet ved
oppfølging av
veiledere,
kursing og
mentorordning for
veiledere
Doktorgradsprogra
m:
Seminar i
forbindelse med
jubileum for
forskerskolen som
synliggjør
impackt til AHOs
doktorgradsprogra
m
Revidere
overordnede
læringsutbyttebes
krivelser og
etablere
læringsutbyttebes
krivelse for
Ph.d-programmet.

Ph.d kandidater
FU
Forskningsadministrasjo
n

Interne
ressurser

Leder av
forskerutdanningsprog
rammet

Interne
ressurser,
vurderes
om det
settes av
midler til
kursing

Leder av
forskerutdanningsprog
rammet

FU

Forskningsadministrasjo
n, veiledere

Budsjettkostnader
arrangemen
t

Forskningsadministras
jonen

FU

Leder av
forskningsutdanningspro
grammet

Intern tid

Leder av
forskerutdanningsprogrammet

FU

Forskningsadministrasjo
n
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H17

H17

H17
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Mål 3 – Samfunnsengasjert og profesjonsorientert
AHO skal gjennom formidling og fagkritikk bidra til at forskningsbasert kunnskap innenfor våre fag anvendes for å løse samfunnsutfordringene vi
står foran. Dette forutsetter at vurderinger om relevans får stor betydning for forskningsprioriteringer. AHO påtar seg et spesielt ansvar for
å utvikle fagkritikken.
Prioriterte strategier: 14, 16 (12, 15)
AHO har et ansvar for fagutvikling, både ved formalisert etter- og videreutdanning innen våre fag, innovasjon og fagkritikk. AHO skal utnytte
sin frie akademiske stilling til fagkritikk og samfunnsdebatt, samtidig som det søkes samarbeid med samfunns- og næringsliv.
Vurdering av måloppnåelse:
Innen etter- og videreutdanning vurderes suksess gjennom søkning og gjennomføring på videreutdanningsmastere, etablering av
etterutdanningskurs og et sundt økonomisk fundament for EVU-virksomheten
Samarbeid med samfunns- og næringsliv vurderes ut fra ekstern finansiering, samarbeidsavtaler, innovasjonsprosjekter
Fagutvikling og fagkritikk vurderes ut fra AHOs deltagelse i samfunnsdebatten gjennom studentprosjekter, utredninger, konferanser,
kronikker og andel avhandlinger og forskningsartikler som ligger åpent tilgjengelig

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per fagleg årsverk (DBH)
(KD)
Skår på hvordan studentene oppfatter studie- og læringsmiljø
Antall næringsfinansierte stillinger

Svak økning i forhold til 2015-nivå

NR

3.
1

3.
2
3.
3

STRATE
GI

12, 16

16

14,
21, 22

3.
4

3.
5
3.
6
3.
7

13

13
13

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å
oppnå målet?
Etter- og
videreutdanning:
Utrede
videreutdanningsprogramm
ene:
-se på forhold til
ordinære studieprogram,
utvikling av
instituttene og strategi
for videreutvikling og
eventuelt nye programmer
- Utrede marked for
videreutdanninger,
hyppighet og økonomi for
programmene
Samarbeid med næring
Følge opp evaluering av
RSA. Utrede hvordan RSA
kan fungere, revidere
målsetninger og
revitalisere rådet
Samarbeid med næring:
Systematisk arbeid med
innovasjon og
kommersialisering,plan
for ekstern finansiering
Åpen tilgjengelig
forskning:
Systematisk arbeid
videre med Open Access
fordelt på tre under
prosjekter:
-øke åpen tilgang , jfr.
tildelingsbrevet 4.7
Åpen forskning
- ph.d-avhandlinger til
ADORA
-diplomoppgaver i Adora
- ph.d-avhandlinger til
ADORA
-diplomoppgaver i Adora
Bruke jubileer som en
anledning for å
profilere AHO:
75-års jubileum
(2020) som
profileringsaren
a
Tegneskolejubile
um (2018) som
profileringsaren
a i samarbeid
med
Kunsthøgskolen
Arbeide videre med
strategi for synlighet i
offentligheten

12
Systematisk arbeid med
alumni, samt
systematiske
arbeidsmarkedsundersøkel
ser

RESURSER
Tid og
omkostninger

Noe økning fra et høyt 2016-nivå
Økning i forhold til 2016-nivå

TILRETTELEGGER for
gjennomføring

VEDTAKSMYNDIG
HET
Formelt
ansvar for
tiltaket

Rektor

Ledergruppe

Ledergruppe

Personalkrefter
Budsjett
Personalkrefter
Budsjett
Personalressurs
er.
Ressurskrevende
i
oppstartsfase,
så oppdatering
+ gjennomføring
av
alumniarrangeme
nt
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DELTAGELSE
Person / gruppe

Ledergruppen

Innovasjonsrådgiver

Personalressurs
er,
publiseringsfon
d, teknisk
utvikling

4,5
For
perioden:
3

Igangsettel
se

TIDSFRIST
Tid og sted

2018

2018

2017

2018

H17

2019

2017

2018

Planlegging
2018/2019

Gjennomføri
ng 2020

2017

2018

2018

2018

Instituttledere,
UU,
programansvarlige,
Kommunikasjon,
økonomi
Etablere
prosjektgruppe

Studieadministrasjon
Tid

Intern tid

Måltall
2020
50 000

Bibliotek
Forskningsadministra
sjon

Instituttledere
Instituttledere,
Kommunikasjonsavdel
ing
FU
Faglig ansatte

Forskere
FU
Bibliotek

Kommunikasjonssjef

Ledergruppe

Kommunikasjonssjef

Ledergruppe

Faglig ansatte

Studieadministrasjon

Ledergruppen

Studieadministrasjo
n

2018
2018
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Mål 4 – Profesjonell, effektiv og handlekraftig
AHO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt og offensivt, slik at kjerneaktiviteten prioriteres.
Prioriterte strategier: 22, 24 (18, 19, 21)
Kriterier for at målet er oppnådd:
AHOs samlede ressurser skal brukes strategisk for å styrke kvaliteten i kjerneaktivitetene. AHO anser at lav ratio mellom lærer/underviser og
student som en kvalitet, snarere enn manglende effektivitet. Støttetjenester og infrastruktur skal være tilpasset behovet innen undervisning og
forskning. Det legges vekt på å strategisk kunne utnytte konkurransefortrinnene ved å være mindre og handlekraftig.
Vurdering av måloppnåelse:
Effektiv, men kvalitativt god fysisk infrastruktur basert på primærvirksomhetens behov, målt gjennom læringsmiljøundersøkelser blant
studenter og lærere
Strategisk, effektiv og god utnyttelse av ressursene vurderes i forhold til evnen til å lage langtidsplaner og følge opp disse
Effektivitet måles ved å opprettholde en lav andel administrativt ansatte per lærerårsverk, sett opp mot evnen til å levere tjenester
som er tilstrekkelig

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Talet på studiepoeng per fagleg årsverk (DBH) (KD)

Styringsparametere betegnes som et effektivitetsparameter,
AHO ser på høy lærertetthet som et kvalitetstegn – derfor
er målet å opprettholde 2016-nivå

Nr.

STRATEGI

4.1

22, 18

4.2

22, 18

4.3
4.4

17

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å
oppnå målet?
Utrede ny budsjettmodell,
som sikrer effektiv
ressursbruk, kvalitet og
strategisk handlekraft

RESURSER
Tid og
omkostninger

TILRETTELEGGER
for
gjennomføring

VEDTAKSMYNDIGHET
Formelt ansvar
for tiltaket

Intern tid

Økonomidirektør

Styret

Økonomidirektør

Styret

Leder med
budsjettansvar,
økonomiavdeling
Drift, IKT,
verksted,
ledere,
bibliotek

Styret

Ledergruppe

Faglige
ansatte,
fagforeninger
Ledergruppe

Etablere langsiktige
investeringsplaner

23, 22
25

4.5

4.6

18, 24

4.7

24

4.8
4.9
4.10

4.11

24, 22,
18
24

24
17

Etablere utviklingsavtale
med KD
Bruke ressursmodell for
undervisning for å
planlegge bedre fordeling
av arbeidsoppgaver – og se
koble dette til FU, KU,
faglig utviklingsoppgaver,
verv og administrative
oppgaver
Revidere organisasjonskart
og myndighetsstruktur for å
sikre tydelighet,
understøtte
primærvirksomheten,
kvalitet i beslutninger og
effektivitet
Utrede organisering av de
administrative tjenestene
ved AHO i lys av en ny
sektorstruktur og krav til
standardisering, for å
sikre kvalitativt gode og
effektive administrativ
støtte. Vurdere å sette ut
generiske administrative
støttefunksjoner
Videreutvikle campus i tråd
med fremtidige behov og
tilveksten av antall
studenter og ansatte
Definere verkstedsbehov for
handlingsplanperioden,
utarbeide investeringsplan
for verksted i perioden
Kartlegge hvordan analoge
og digitale verktøy brukes
i undervisningen
Definere generelle
infrastrukturbehov som
følge av det nye studiet i
landskapsarkitektur.
Definere behov for;
landspasutdanningen, ny
infrastruktur for IKT,
bibliotek, vrksted og
skolen som helhet hva
gjelder areal og økt
belastning.
Utarbeide ny strategisk
plan
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Intern tid

Direktør
organisasjon

Ledergruppe

DELTAGELSE
Person / gruppe

Måltall
2020
400

Igangsettelse

TIDSFRIST
Tid og
sted

V18

H18

2018

2019

2018

2019

H17
H17

H17

Direktør
organisasjon
Styret

Avhengig av
organisering av
arbeidet. Vil
kreve interne
ressurser

Interne krefter
Innleie ekstra
hjelp for
frigjøring av tid
til arbeidet,

Direktør
organisasjon

Styret

Rektor

Styret

Leder
verkstedet

Ledergruppe
oppnevne
arbeidsgruppe

Administrative
ledere, berørte
funksjoner,
ledergruppe,
fagforeninger
Campusgruppe,
berørte
avdelinger og
ressurser
Kursledere,
Verksmestere
(opprette
arbeidsgruppe?)

UU

Kursledere
Verksted, IKT

Personellressurser

Intern tid

V18

Instituttleder
UL

Ledergruppe,
styret

Rektor

Styret

Direktør
organisasjon,
økonomidirektør
Berørte
avdelinger
Alle ledere
Fagforeninger

H17

2018

V16

V18

H17

V18

H17

V18

H16

Vår 2017

V19

V2020
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Mål 5 – En utfordrende arbeidsplass
AHO stiller høye krav til studenter og ansatte og skal legge til rette for en kunnskapsorganisasjon med godt arbeids- og læringsmiljø. Som
arbeidsplass skal AHO preges av likeverd, respekt, effektivitet og sjenerøsitet.
Prioriterte strategier:
AHO skal være et attraktivt studie- og arbeidsmiljø som skal tiltrekke seg de beste hodene.
Vurdering av måloppnåelse:
Godt læringsmiljø vurderes gjennom høye skår i studentundersøkelser som studiebarometeret og læringsmiljøundersøkelsen og et aktivt
studentdemokrati
Godt arbeidsmiljø vurderes gjennom jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og evnen til å håndtere arbeidsmiljøsaker på et tidlig stadium.
Likestilling og mangfold vurderes ut fra andel kvinner i professor- og lederstillinger, kjønnsbalanse i lønnsplassering [mangfold]
God kompetanse blant de ansatte vurderes ut fra antall søkere til utlyste stillinger, andel førstestillinger, og strategisk bruk av
forskningstid, forskningstermin og kompetanseheving blant ansatte

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Delen kvinner i dosent- og professorstillingar (DBH) (KD)

Vil kreve at AHO tilsetter kvinner i 50 % av
professorstillingene som er planlagt frem til 2020. 30 % kan nås
ved at det tilsettes 2,5 nye kvinnelige professorårsverk.
En reduksjon på nesten 4 prosentpoeng fra 2016-nivå.
Styringsparameterer inkluderer ikke timelærere

Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (DBH) (KD)

STRATEGI
NR
5.1

22, 18,
27

5.2

5.3
5.4

28
28

5.5

28

5.6

28

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å
oppnå målet?
Etablere langsiktige
bemanningsplaner
Støtte SAHO til å utvikle
studentorganisasjonen
slik at vi får et levende
studentdemokrati ved AHO,
og sikre
studentdeltagelse i råd
og utvalg
Kompetanseheving av
ansatte
Utrede hvordan pedagogisk
merritering kan brukes
ved AHO
Kartlegging av
karriereløp for
doktorgradskandidater
Gjennomføre
arbeidsmiljøundersøkelse
Vurdere personalmessige
tiltak i etterkant av
arbeidsmiljøundersøkelse

RESURSER
Tid og
omkostninger
Interne
ressurser

Intern
ressurser
Økonomiske
midler
Interne
ressurser
Interne
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 58/17 Arbeid med organisasjonsstruktur og
ledelse
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

14.06.2017
Randi Stene
17/00611-1

Styreseminaret 25. og 26. april hadde strategi og handlingsplan på dagsorden. I den forbindelse kom
organisering av AHO opp som et sentralt diskusjonstema. Det ble diskutert om hvorvidt organiseringen støtter
opp om AHOs strategi og de muligheter og utfordringer skolen står overfor.
Styret diskuterte om organisering og ledelsesstruktur er optimal i forhold til AHOs målsetninger og hvordan man
kan sikre en bedre samhandling på tvers. Det ble også diskutert hvordan instituttstruktur og instituttlederollen
fungerer i dette samspillet og hvordan administrasjonen kan støtte opp undervisning og forskning på en god og
effektiv måte.
Som en konklusjon på diskusjonen, fattet styret følgende vedtak:
«Styret har forventinger til at ledelsen arbeider videre i henhold til styreseminarets diskusjon omkring
ny organisering, samhandling, kultur og utvalgsstruktur. Styret ber om at det legges frem en
prosessbeskrivelse i styremøte i juni.» (Sak 46/17)
Det legges til grunn at dette styret ikke skal legge føringer for en ny organisering eller en konkret prosjektplan,
men at det sikres at det gjennomføres en gjennomgang av organisasjon, ledelse og kultur.
Gjennomgang av lederstruktur og lederroller bør foretas før et nytt åremål som rektor skal utlyses, sannsynligvis
i slutten av 2017. En organisasjonsgjennomgang henger tett sammen med ledelsesstruktur, og det vil være
nødvendig å se disse i sammenheng. Det må sikres en god og involverende prosess, der både fagforeningene og
andre representanter for ansatte deltar.

Forslag til vedtak
Styret ber om at rektor setter i gang en gjennomgang og vurdering av organisasjonsstruktur og lederroller høsten
2017 for å sikre en organisering som bygger opp under evnen til strategisk styring, faglig videreutvikling og et
godt arbeids- og læringsmiljø.
Vurderingen behandles i styret senest innen utgangen av 2017.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 59/17 Ny masterforskrift ved AHO
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen
16/00498-1
Oversikt over endringer i ny forskrift versus gammel forskrift
Gjeldende masterforskrift
Forslag ny forskrift for AHO

Bakgrunn
AHOs masterforskrift «Forskrift om masterstudier ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ble
vedtatt 28. mai 2010, og er hjemlet i lov av 1.april 2005 om universitet og høyskoler kapittel 3,4 og 5
med de endringer som er vedtatt 2006 og 2008. Lov om Universiteter og høyskoler er endret flere
ganger siden da, og sist endret 01.06 2016. Endringene har vært såpass omfattende at grunnlaget for
å endre egen forskrift ble påkrevd. I tillegg er flere av de hjemlende forskriftene endret, herunder
forskrift om opptak til høgre utdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning.
Studieadministrasjonen har også sett at deler av gjeldende forskrift inneholder mange rutiner og har
ønsket å rydde disse vekk fra forskriften.
Arbeidet med forskriften har vært gjennomført av en nedsatt arbeidsgruppe bestående av deltagere
fra studieadministrasjonen. Gruppen har sett på flere av sektorens ulike studieforskrifter og hatt en
ekstern jurist til å gå igjennom forskriften før intern høringsrunde. Forskriften har vært på høring hos
både instituttledere, lærergruppe samt hos administrasjonen. Forskriften har videre vært opp som
egen sak i Undervisningsutvalgsmøtet 24. mai 2017, hvor den ble vedtatt.

Hva er endret
Den største endringen er formatet til vår nye forskrift. Fra å være en beskrivelse av hele
studieforløpet, hvor mange rutiner var blandet inn i tekst, er nå den nye forskriften en ren forskrift
hjemlet i Lov om Universitet og høyskoler. Rutiner er flyttet til høyskolens kvalitetshåndbok og kan
der redigeres etter behov.
Forskriften er bygget opp i fire hovedkapitler:
1. Kapittel 1 Generelle bestemmelser
2. Kapittel 2 Opptak
3. Kapittel 3 Studier
4. Kapittel 4 Eksamen
Innholdsmessig er forskriften ikke vesentlig endret. De faglige korrigeringer som er foretatt er gjort
med bakgrunn i de nye definisjoner og bestemmelser som foreligger i de reviderte hjemlende
lovverk og forskrifter. Eksempler på dette er bla at begrepet eksamen nå benyttes om all prøving av
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studentenes kunnskap og ferdigheter i de tilfeller det gis en karakter som angis på vitnemålet eller
karakterutskriften. Tidligere var begrepet eksamen knyttet til kun de skriftlige skoleeksamenene som
studentene har på grunnundervisningen.
Det kapittel som har fått det største endringene er kapittel 4, som omhandler eksamen.
Nedenfor er det listet opp paragrafer som enten er helt nye, eller har fått store endringer i forhold til
gammel forskrift:
§ 11-3 Språk, NY
§11-4 Tidspunkt og lokaler, NY
§ 11-6 Akutt sykdom ved eksamen, vesentlig endret
§ § 11-8 Fusk Tilføyelser
§ 12-1 Ny eksamensperiode, vesentlig endret
§12-4 Adgang til utsatt eksamen, vesentlig endret
§ 12-3Adgang til å supplere ved prosjektoppgave i grunnundervisningen, vesentlig endret
§14-2 Vurderingsuttrykk, vesentlig endret

Hva skjer videre?
Administrasjonen har hatt den nye forskriften til gjennomgang av ekstern jurist. Vi ønsker imidlertid
å gjenta dette, når forskriften er vedtatt slik at henvisninger, hjemmelsgrunnlag osv. er riktig
ivaretatt. Forskriften vil etter dette oversendes lovdata for utleggelse.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Om det etter en juridisk gjennomgang er behov for substansielle endringer, sendes saken til
styreleder som avgjør om saken må behandles på nytt.
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Ny forskrift

Gammel forskrift

Kommentarer

§ 1-1 Forskriftens virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder studentenes rettigheter
og plikter i forbindelse med opptak, studier og
eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
(AHO).
(2) Forskriften gjelder ikke for opptak til eller for
doktorgradsprogram ved AHO.
Jfr skrift for graden ph.d. ved AHO
§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
(1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift
kan påklages. Hvis ikke annen frist er nevnt i denne
forskrift gjelder tre uker fra tidspunktet vedtaket er
kommet fram til den klagende part. Klageinstans er
AHOs klagenemnd.
(2) Undervisningsutvalget kan selv fastsette
utfyllende regler til denne forskrift for studier de er
faglig ansvarlige for. Ved uenighet skal styret
fastsette utfyllende regler. Studieadministrasjonen
skal straks underrettes ved fastsetting av utfyllende
regler og endringer av disse.
§ 2 Definisjoner
§ 3-1 Opptak til 1. år
(1) For opptak til AHO kreves generell
studiekompetanse og beståtte opptaksprøver.
Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær
rangering iht. Forskrift om opptak til høyere
utdanning og beståtte opptaksprøver etter regler
fastsatt av AHO.
Den formelle delen av opptaket skjer gjennom
Samordna opptak, iht. deres frister og forskrift om
opptak til høyere utdanning.
§ 3-2 Opptak på bakgrunn av realkompetanse
AHO kan gi søkere som ikke har generell
studiekompetanse og er 25 år eller eldre i
opptaksåret, opptak til et bestemt studium dersom
de på grunnlag av realkompetanse har de
nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende
studium.
Opptak på bakgrunn av realkompetanse erstatter
kun kravet om generell studiekompetanse, og ikke
kravet om bestått opptaksprøve.

§3-1 Opptak til første
år

Deler av innholdet i
gammel §3-1 flyttes
til rutine
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§ 3-3 Rangering av søkere
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det
er studieplasser på et studium, rangeres søkerne.
(2) Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form
på opptaksprøver til 1 år. Komiteen vurderer og
rangerer opptaksprøvene.
(3) Sensurering av opptaksprøve vurderes som en
sensur i henhold til Universitets- og høgskolelovens
bestemmelser i § 3-9 og bedømmelsen av disse
skal gjennomføres av kun de faglige
representantene i opptakskomiteen.
§ 3-4 Reservert studieplass
(1) Tildelt studieplass kan reserveres ved innkalling
til førstegangs militær- eller siviltjeneste,
svangerskap, langvarig sykdom eller dersom det
foreligger andre tungtveiende grunner av faglig,
sosial eller personlig art. Studieplassen reserveres
til påfølgende studieår eller til neste gang studiet
har ordinært opptak.
(2) Søknad om reservert studieplass må sendes
innen tre uker etter at tilbud om studieplass er
kommet frem.
§ 3-5 Supplering til høyere årskull
Styret kan lyse ut ledige studieplasser på høyere
årskull. Styret fastsetter regler for opptak og
rangering.
§ 4 Opptak og rangering av søkere til
mastergradsstudier av 120 studiepoengs
omfang, gjestestudier og erfaringsbaserte
mastergradsstudier

§ 3-10 Utsatt
studiestart

§3-4 Opptak til
masternivå

Endret

§3-6 Gjestestudier

Mye av gammel §
3-6 flyttes til rutine
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§ 4-1 Opptak
(1) Søkere må ha:
a. Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, eller
annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3
års/180 studiepoengs omfang eller utdanning som i
henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler
er godkjent som jevngod med de nevnte grader
eller yrkesutdanning.
b. Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt
som krav i studieplanen for det aktuelle
mastergradsstudiet.
c. Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i
studieplanen.
d. Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.
e. Portefolio som er godkjent av AHO `s sakkyndige
opptakskomite
(2) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 120
studiepoengs omfang stilles det i tillegg krav om
fordypning i fag, emne eller emnegruppe av
minimum 80 studiepoengs omfang og integrert
utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang
innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.
(3) For å bli tatt opp til erfaringsbaserte
mastergradsstudium av 90 og 120 studiepoengs
omfang stilles det i tillegg krav om minst 2 års
relevant yrkespraksis.
(4) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier
er fritatt fra å dokumentere norskkunnskaper.
(5) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier
som kommer fra land utenfor Norden må kunne
dokumentere engelskkunnskaper etter regler
fastsatt av AHO.
§ 4-2 Betinget opptak
(1) Søkere som på opptakstidspunktet venter på
sensur for emner som skal inngå i
opptaksgrunnlaget, kan av styret gis opptak til åpne
mastergradsstudier betinget av bestått eksamen.
For søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra
andre institusjoner enn Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo, kreves det skriftlig
dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at
søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig
opptaksgrunnlag ved bestått eksamen.
(2) Studenter som har fått betinget opptak og som
ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen
fastsatt frist, skal tilskrives av høgskolen om at de
mister studieretten på mastergradsstudiet.
Avgjørelsen kan påklages. Høgskolens
klagenemnd er klageinstans. Studenten gis rett til å
ta eksamen i de emner som studenten har
påbegynt.

§3-4 Opptak til
masternivå
§ 3-8 Språkkrav
§ 8-1 Opptak
(Erfaringsbasert
mastergrad)

Det meste i gamle §
3-8 flyttes til rutiner
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§ 4-3 Rangering

§ 3-4

(1) Søkere til mastergradsprogram av 120
studiepoengs omfang som oppfyller de formelle
kravene i § 4-1, rangeres i henholdt til sakkyndig
vurdering av portfolio, etter krav fastsatt av AHO.
(2) Søkere til erfaringsbaserte mastergradsstudium
som oppfyller de formelle kravene i § 4-1, rangeres
i henhold til relevant utdanning og relevant
yrkeserfaring, etter krav fastsatt av AHO
§ 4-4 Søknadsfrister
(1) Styret fastsetter frister for opptak til studier med
lokalt opptak.
(2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er få
kvalifiserte søkere, kan rektor foreta ny utlysning
med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal
fastsettes av rektor. Ved ny utlysning skal alle
kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær
søknadsfrist, tilbys studieplass.
Jfr § 3-3
§ 5 Studieplan og studieprogrammer

§ 5-1 Studieplan
(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studier
som tilbys ved Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo, og som godskrives studentene i form av
studiepoeng. Krav til innhold og tilgjengeliggjøring
fastsettes i høgskolens kvalitetssikringssystem.
(2) Undervisningsutvalget fastsetter studieplaner.
Studieadministrasjonen skal straks underrettes om
nye fag- eller studieplaner og endringer i
eksisterende fag- eller studieplaner.
(3) Endringer i studieplaner gis virkning fra neste
studieår.
(4) Studentene har plikt til å sette seg inn i
studieplanen for det eller de studier studenten er
tatt opp til.
(5) For at studenten skal kunne begynne på 4. år
må alle deler av grunnundervisningen være bestått.

§ 5-5 Studieplan

Noe innhold fra 5-5
flyttes til rutiner og
retningslinjer

§ 5-7 Semesterplan (?)
Ingen info om 5-7
her, men det bør
det kanskje?
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§ 5-2 Studieprogrammer
(1) Alle studieprogram skal være beskrevet i en
studieplan. Et studieprogram kan ha flere
studieretninger. Studieprogrammene bygges opp
av emner. Alle emner ved Arkitektur- og
designhøgskolen skal være gitt en
emnebeskrivelse.
(2) Styret selv oppretter og nedlegger
studieprogrammer og studieretninger i
studieprogrammene. Undervisningsutvalget vedtar
endringer i studieplaner og studieprogrammene
(3) Styret fastsetter bruk og omfang av
egenbetaling for studium, emner og emnegrupper.
§ 6 Graden master

§ 6-1 Forvaltning og tildeling av graden master
(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeler
mastergrad av 120 studiepoengs omfang,
mastergrad av 300 studiepoengs omfang,
mastergrad av 330 studiepoengs omfang og
erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120
studiepoengs omfang.
(2) Graden master tildeles av rektor etter styrets
bestemmelse for det enkelte studieprogram.
§ 6-2 Mastergrad
(1) For å få tildelt mastergrad av 120 studiepoengs
omfang, mastergrad av 300 studiepoengs omfang,
330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert
mastergrad av 90 og 120 studiepoengs omfang, må
kravene som stilles i forskrift om krav til mastergrad
av 1. desember 2005 gitt av departementet være
oppfylt.
(2) I tillegg må kandidaten ha avlagt eksamen i og
bestått de emner som er fastsatt i studieplanen.
(3) I et mastergradsprogram av 300 og 330
studiepoengs omfang må det normalt inngå et
førstesemesterstudium bestående av examen
philosophicum med et omfang av 10 studiepoeng,
Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i
grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del
av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning.
Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål
utstedt fra annet universitet og høyskole.
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§ 6-3 Krav til selvstendig arbeid i mastergrad
(Diplomarbeid)
(1) I mastergradsprogrammet skal det inngå et
selvstendig arbeid. Det selvstendige arbeidet kan
defineres av studenten selv innenfor de rammer
studieplanen setter.
(2) Mastergrad av 120 studiepoengs omfang og
erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120
studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig
arbeid av minimum 30 studiepoengs omfang.
(3) Mastergrad av 300 og 330 studiepoengs
omfang skal inkludere selvstendig arbeid av
minimum 30 studiepoengs omfang.
(4) Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke
overstige 60 studiepoeng.
§ 6-4 Vitnemål
(1) For oppnådd mastergrad med 120, 300 eller
330 studiepoengs omfang angis gradens faglige
innhold på vitnemålet som «Master i (tittel på
studieprogram)». For oppnådd erfaringsbasert
mastergrad angis gradens faglige innhold på
vitnemålet som «Erfaringsbasert master i (tittel på
studieprogram)».
(2) Ved vitnemålet skal det følge med et
engelskspråklig vitnemålstillegg (Diploma
supplement) som gir en nærmere beskrivelse av
kandidatens utdanning og av høyere norsk
utdanningssystem.
§ 6-5 Fellesgrad
AHO kan inngå fellesgrader med andre institusjoner
som tilbyr grader og utdanning tilsvarende som
AHO. Det skal foreligge en avtale der det tydelig
fremgår hvilke deler av fellesgraden som er
underlagt denne forskrift, hvilke deler som er
underlagt andre institusjoners forskrifter og
eventuelle særegne bestemmelser for fellesgraden.
§ 7 Godskriving og fritak

§ 7-1 Godskriving
Programutvalget skal godskrive beståtte emner,
fag, eksamener eller prøver fra andre institusjoner
under universitets- og høyskoleloven i den
utstrekning de oppfyller de faglige krav, jf. uhl § 3-5
(1).
§ 7-2 Fritak
Programutvalget kan gi fritak for deler av utdanning
på grunnlag av annen velegnet eksamen eller
prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan
også gi grunnlag for fritak jf. uhl § 3-5 (2).

§ 7-2 Omfang
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§ 8 Studierett, permisjon og utdanningsplan

§ 8-1 Studierett

§ 4-1 Studierett

(1) Studierett tildeles den som har fått opptak til et
studium. Studieretten gjelder fra den dagen
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo mottar
studentens aksept på tilbudet om opptak. For
studenter som er tatt opp til et studieprogram,
gjelder studieretten de emnene som er spesifisert i
utdanningsplanen etter den progresjon som
programutvalget har godkjent.

§ 4-2 Opphør av
studierett

(2) For studenter som tas opp til et masterstudium
på 90 eller 120 studiepoeng tildeles en studierett på
inntil 3 år.
For studenter som tas opp på et studieprogram
med en normert studietid på 5 år tildeles en
studierett på inntil 6 år.
For studenter som tas opp på et studieprogram
med en normert studietid på 5,5 år tildeles en
studierett på inntil 7 år.
For studenter som ved opptak til studieprogram får
innvilget redusert progresjonskrav, tildeles en
studierett i henhold til den individuelle
utdanningsplanen.
I denne tidsberegningen inngår ikke utsatt
studiestart, permisjoner, utestengelse fra høgskolen
og faglig forsinkelser. Studenter som står i fare for å
miste studieretten etter dette ledd skal gis skriftlig
forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved
vedtak om inndragning av studieretten skal
studenten underrettes skriftlig om vedtaket. I
underrettelsen skal det opplyses om begrunnelsen
for vedtaket og klageadgangen. Den som mister
studieretten, kan søke om nytt opptak til studiet.
(3) Studenter med utdanningsplan må hvert
semester bekrefte utdanningsplanen og betale
semesteravgift innen fastsatt frist. Med bekreftelse
av utdanningsplanen menes bekreftelse av den
delen av utdanningsplanen som gjelder
inneværende semester.
(4) Studenter som er tatt opp til studier med et
omfang på mer enn 60 studiepoeng, må hvert
semester registrere seg og betale semesteravgift
innen fastsatt frist.
(5) Studieretten opphører i alle tilfelle når den grad
studieprogrammet leder fram til er oppnådd.
Studenter som senere ønsker å ta ny eksamen i
tidligere beståtte emner, må søke om å få ta
eksamen som privatist. Disse studentene er fritatt
for eventuelt privatistgebyr for neste ordinære
eksamen etter at studieretten har opphørt.

En del fra gammel
4-1 og 4-2 skal inn i
rutine

59/17 Ny masterforskrift ved AHO - 16/00498-1 Ny masterforskrift ved AHO : Oversikt over endringer i ny forskrift versus gammel forskrift

§ 8-2 Pålegg om framvisning av
originaldokumenter
Studenter må ved forespørsel fra høgskolen
framvise originaldokumenter som er grunnlaget for
opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studenter
som ikke framviser de forespurte
originaldokumentene for kontroll kan miste
studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til
de forespurte originaldokumentene er framvist og
kontrollert.
§ 8-3 Permisjon

§ 5-12 Permisjon

(1) En student som får barn under studiene, skal gis
rett til permisjon fra studiene under svangerskap og
til omsorg for barn jf. universitets- og høyskoleloven
§ 4-5. Permisjon skal også gis på grunnlag av
verneplikt.
(2) Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i
internasjonale forsvarsoperasjoner, studentpolitisk
arbeid, attestert langvarig sykdom og andre
tungtveiende grunner av faglig, sosial eller
personlig art. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis
for mer enn to år i løpet av studietiden.
(3) Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på
tilsvarende nivå som før permisjonen. Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo må så langt det er praktisk
mulig legge forholdene til rette for at studenten kan
gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt
permisjon.
§ 8-4 Utdanningsplan
(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal inngå
en utdanningsplan med den enkelte student som er
tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller
mer.
(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at
studenten skal kunne gjennomføre det planlagte
studiet eller studieløp fram til en grad på normert tid
som heltidsstudent. Skifte av kull kan foretas hvis:
1.
Studenten er mer enn et halvt år forsinket i forhold
til normert studieprogresjon eller ligger 30
studiepoeng eller mer etter normert
studieprogresjon. Kullskifte innebærer endret
utdanningsplan og kan også medføre endringer i
pensum og eksamensordninger. Studenten skal gis
skriftlig melding om dette.
2.
Studenten får endret studieprogresjon som følge av
bestemmelser i studieplan.

§ 4-3 Utdanningsplan

Endring
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§ 9 Bortvisning og utestenging

§ 9 Bortvisning og utestenging
(1) Høgskolens klagenemnd kan bortvise og
utestenge en student etter reglene i universitets- og
høyskoleloven § 4-8 og § 4-10. Dette gjelder blant
annet klanderverdig opptreden, fusk ved eksamen
og skikkethetsvurdering.

§9 Bortvisning og
utestenging

(2) Studiesjef kan gi en student som opptrer på en
måte som virker grovt forstyrrende for
medstudenters arbeid eller for virksomheten ved
universitetet ellers, skriftlig advarsel om at forslag
om bortvisning vil bli fremmet for høgskolens
klagenemnd dersom studenten fortsetter med sin
forstyrrende opptreden jf. universitets- og
høyskoleloven § 4-8 første ledd.
(3) Studiesjef kan gi studenten skriftlig advarsel
som beskrevet i universitets- og høyskoleloven § 48 første ledd.
§ 10 Registrering og eksamensmelding

§ 10-1 Registrering og eksamensmelding
Studenten må hvert semester registrere seg, betale
semesteravgift og melde seg til eksamen i emner
som gir studiepoeng innen gjeldende frister.

§ 4-4 Kurs- og
semesterregistrering
§ 6-2 Oppmelding til
eksamen
§ 6-1 definisjon
Eksamen
§ 7-1

Det meste fra
gammel 4-4 til
rutine
§ 6-3 Vilkår for
adgang til eksamen
flyttes til rutine,
samt står i
emnebeskrivelse
§ 7 Diplom utgår

§ 10-2 Annullering av eksamensoppmelding
(1) Avmelding til ordinær eksamen skal skje innen
to uker før eksamen. Ved avmelding har studenten
normalt ikke adgang til eksamen før ved neste
ordinære eksamen.
(2) Avmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt
eksamen skal skje innen to uker før eksamen.
(3) Avmelding etter trekkfrist teller som et forsøk på
eksamen.
(4) En student kan trekke seg fra diplomeksamen
fire uker før innlevering, uten at dette betraktes som
forsøk på eksamen.

§ 6-5 Forfall til
eksamen

Vesentlig endring,
trekkfristen gjelder
alle kurs, ikke bare
skriftlig eksamen
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§ 10-3 Dispensasjon fra fristene for registrering,
eksamensmelding og søknad om tilrettelegging
ved eksamen

§ 6-9 Fravær ved
eksamen

(1) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra
studenten, gi dispensasjon fra fristene for
registrering og oppmelding til eksamen.
(2) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra
studenten, gi dispensasjon fra frist for søknad om
individuell tilrettelegging til eksamen.
(3) Dispensasjon etter første og annet avsnitt kan
gis i følgende tilfeller:
1.
Ved sykdom på dagen for fristens utløp,
dokumentert ved legeattest.
2.
Ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av
offentlig tjenestemann.
3.
Det første semesteret en utenlandsk student er
registrert ved høgskolen.
4.
Når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte
inngår som en del av den eksamen det gjelder, og
eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i
gruppen uten at denne studenten er med.
5.
Den eksamen/de eksamener det gjelder, vil føre til
fullført grad ved AHO.
6.
Dispensasjon kan gis ved andre særlige tilfeller.
Søknader som mottas senere enn fire uker etter at
fristen har utløpt, behandles ikke.
§ 11 Eksamensavvikling

§ 11-1 Vilkår for å få avlegge eksamen
For å få avlegge eksamen må studenten ha fått
godkjent eventuelle arbeidskrav og ha bestått
eventuelle delinnleveringer i henhold til
emnebeskrivelsen.

§ 6-3 Vilkår for å
avlegge eksamen
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§ 11-2 Eksamensordninger
(1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal
prøves i hvert enkelt emne.

§ 6-11 Kriterier for
bedømmelse

(2) En eksamen kan omfatte en eller flere deler og
kan bestå av en eller flere ulike
eksamensordninger. Eksamensordningen skal
være fastsatt i emnebeskrivelsen.
(3) For eksamener som går over flere dager,
medregnes ikke bevegelige helligdager og andre
offentlige høytidsdager i eksamenstiden.
Ny

§ 11-3 Språk ved eksamen
(1) Opplysninger om undervisningsspråk og
eksamensspråk skal gå fram av emnebeskrivelsen
for det enkelte emne.
(2) Søknad fra student om å få oppgavesett og/eller
besvare eksamen på et annet språk enn det som er
fastsatt i emnebeskrivelsen, avgjøres av
studieadministrasjonen.

Ny

§ 11-4 Tidspunkt og lokaler
(1) Skoleeksamen avvikles normalt i høgskolens
lokaler.
(2) For øvrige eksamener, samt innlevering av
skriftlige arbeider, fastsettes eksamenssted,
eksamensdato og tidspunkt av programutvalg.
(3) For skoleeksamener i høgskolens lokaler
fastsettes eksamenssted, eksamensdato og
tidspunkt av studieadministrasjonen.
§ 11-5 Trekk fra eksamen
(1) Studenter som ikke møter til eksamen, ikke
leverer eksamen innen fristen, eller trekker seg
etter at annulleringsfristen er utløpt, regnes for å ha
framstilt seg til eksamen. Kandidater som møter,
men som trekker seg under eksamen, regnes også
for å ha framstilt seg til eksamen.
(2) Kandidater som har levert eksamensbesvarelse,
kan ikke unndra seg sensur.

§ 6-5 Forfall til
eksamen
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§ 11-6 Akutt sykdom og andre særskilte grunner
til fravær i forbindelse med eksamen

§ 6-9 Fravær ved
eksamen

(1) Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen
jf. § 12-1. Som akutt sykdom regnes sykdom som
er oppstått etter annulleringsfristens utløp jf. § 10-2.
Ved dødsfall i nær familie eller ved andre særskilte
grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen,
dersom forholdet dokumenteres.

§ 6-8 Utsatt
innlevering
§ 7-7 Utsatt
innlevering (Diplom)

(2) Dersom en kandidat ikke kan møte til eksamen
på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte
grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen
dersom legeattest/ dokumentasjon med
søknadskjema er sendt eller levert til
studieadministrasjonen senest 7 døgn etter den
første eksamen.

Vesentlig endring:
§6-8 UTS:

Tidligere: et
diplomprosjekt kan
ikke gå over 2
semestre ved
dokumentert
sykdom

(3) Ved eksamensordning: «prosjekt utført i
gruppe» hvor en i gruppen oppfyller punktene i
henhold til denne paragraf kan utsatt eksamen
gjelde hele gruppen.
(4) Sensurering ved utsatt eksamen fastsettes av
studieadministrasjonen jf. § 12.
§ 11-7 Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen
(1) Tillatte hjelpemidler skal være oppført på
eksamensoppgavens forside samt i
emnebeskrivelsen.

§ 6-12 Sensur og § 616 Bruk av
hjelpemidler

Rutine for
eksamensavvikling

§ 6-15 Annullering av
eksamen

Vesentlig endring:
offentliggjøring av
diplomprosjekt før
sensur.

(2) Studenter har ikke anledning til å ta med seg
mobiltelefon, smartklokke eller annet
kommunikasjonsutstyr i eksamenslokalet.
§ 11-8 Fusk
(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller
prøve regnes:

§ 6-18 Fusk ved
eksamen

eksamen
arbeid som sitt eget
skriftlige arbeider uten tilstrekkelige
kildehenvisninger
levert som eksamensbesvarelse ved Arkitektur – og
designhøgskolen i Oslo eller andre institusjoner for
høyere utdanning

§ 5-7 Opphavsrett

AHOs klagenemd
er mottaker for alle
klager på alle
vedtak unntatt
klage på karakter.

Emnebeskrivelsene
setter grenser eller
åpner for…

eksamenskandidater eller gruppe
retningslinjer for den enkelte eksamen

(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk
reguleres av lov om universiteter og høyskoler og
behandles av høgskolens klagenemnd, jf.
universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.
(3) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til
universitets- og høyskoleloven § 4-7, teller som ett

Mye fra § 6-18
flyttes til rutine
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forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift §
11-5.
(4) En student som mistenkes for fusk eller forsøk
på fusk, har ikke rett til å framstille seg til eksamen
eller prøve i det faget eller emnet som omfattes av
mistanken, så lenge saken er under behandling.
Bestemmelsen gjelder både ordinær og ny og utsatt
eksamen. Dersom klagenemnda kommer fram til at
det ikke foreligger fusk og besvarelsen da blir
vurdert til ikke bestått, har studenten rett til ny
eksamen.
(5) Rektor kan gi retningslinjer for behandling av
saker om fusk og forsøk på fusk.
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§ 12 Utsatt eksamen, kontinuasjon, supplering

§ 12-1 Adgang til utsatt skoleeksamen
(1) Kandidater i grunnundervisningen som ikke
fullfører en skoleeksamen eller deler av eksamen,
og som oppfyller betingelsene i § 11-6 og § 13 har
rett til utsatt eksamen.

§ 6-7 + § 6-8
§ 6-10 Ny eksamen

Ny
eksamensperiode,
arrangeres innen 2
mnd

(2) Kandidater som av særskilte grunner i
forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg
for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan
søke om å utsatt eksamen. Forholdet må
dokumenteres med legeattest eller fødselsattest.
(3) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal
være den samme som ved ordinær eksamen.
(4) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart
som mulig og normalt senest to måneder inn i det
nye semesteret. Studentene må selv melde seg til
utsatt eksamen.
(5) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen
eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å
avlegge ny utsatt eksamen.
§ 12-2 Adgang til kontinuasjonseksamen ved
skoleeksamen og hjemmeeksamen
(1) Studenter som ikke består ordinær eksamen
kan få adgang til kontinuasjonseksamen dersom
det skal være anledning til å avlegge
kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet.
Kontinuasjon i forbindelse med skoleeksamen og
hjemmeeksamen avholdes normalt ved
begynnelsen av påfølgende semester etter siste
ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha
trukket seg fra skoleeksamen etter § 11-5, har ikke
rett til kontinuasjonseksamen.

§ 6-6 Antall forsøk til
eksamen
§ 6-7 Supplering og
konte
§ 6-10 Ny eksamen

(2) Studentene må selv melde seg til
kontinuasjonseksamen. Studieadministrasjonen
fastsetter fristen for oppmelding.
§ 12-3 Adgang til å supplere på
prosjektoppgave i grunnundervisningen
En student i grunnundervisningen som blir vurdert
til «Ikke bestått» eller «F» på prosjektoppgave gis
anledning til å supplere materialet én gang før ny
sensur.
Supplering og sensur skal være foretatt innen
semesterstart påfølgende høstsemester etter siste
ordinære eksamen. Dersom supplering ikke fører
frem til bestått emne, må emnet tas på nytt i sin
helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
Kandidater som anses for å ha trukket seg fra
eksamen etter § 11-5, har ikke rett til supplering av
prosjekt.

§ 6-10 Ny eksamen

Vesentlige
endringer – gjelder
kun ved akutt
sykdom og
tilrettelegging
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§ 12-4 Adgang til utsatt eksamen (gjelder
studiokurs, fordypningskurs og andre emner
uten skoleeksamen i hele det gjennomgående
studieprogrammet)

§ 6-7 Supplering og
konte

Vesentlig endring:
Prosjektoppgave i
GK eller diplom,
vurdert til
mangelfull, så kan
oppgaven
bearbeides 1 gang
før endelig sensur

(1) Studenter som oppfyller betingelsene i § 11-6
og § 13 kan framstille seg til utsatt eksamen.
(3) Kandidater som av særskilte grunner i
forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg
for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan
søke om å utsatt eksamen. Forholdet må
dokumenteres med legeattest, fødselsattest.
(4) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal
være den samme som ved ordinær eksamen.

Gml forskrift,
supplering ikke
tillatt på masternivå

(5) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart
som mulig og normalt senest to måneder inn i det
nye semesteret. Studentene må selv melde seg til
utsatt eksamen.
(6) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen
eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å
avlegge ny utsatt eksamen.
§ 12-5 Adgang til å avlegge eksamen etter
tidligere ordning ved nedlegging eller endringer
i emnet
(1) Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til
omfang, pensum eller lignende eller nedlegges,
skal det være anledning til å avlegge eksamen etter
tidligere ordning kun én gang for et tidsrom på ett år
etter at ny ordning trer i kraft. Studenten har
imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere
ordning. Gjelder endringen selve
eksamensordningen, gis det anledning til å gå opp
til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom
studenten har påbegynt emnet før den nye
ordningen trådte i kraft.
(2) Eksamenskandidater som ikke er tatt opp som
studenter ved det aktuelle studieprogrammet eller
emnet, må avlegge eksamen etter den
eksamensordning som til enhver tid gjelder for
privatister.
(3) Det må søkes om å få avlegge eksamen etter
tidligere ordning. Søknaden sendes
studieadministrasjonen.

Skoleeksamen,
samme regler som
tidligere

§ 6-6 Antall forsøk til
eksamen og
§ 5-8 endringer i
studieplanen
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§ 12-6 Adgangen til å framstille seg til samme
eksamen
(1) Det er anledning til å framstille seg til samme
eksamen ved Arkitektur og designhøgskolen inntil
tre ganger. Hva som regnes som å framstille seg til
eksamen, er beskrevet i § 11-5.
(2) Programutvalg kan gjøre unntak fra denne
bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier er
oppfylt:
1.
Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre
en grad.
2.
Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale
og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet
ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.
(3) Det kan gis inntil tre dispensasjoner.
(4) Dersom en kandidat har bestått samme
eksamen mer enn én gang, vil beste karakter
gjelde.
§13 Individuell tilrettelegging til eksamen

§ 6-6 Antall forsøk til
eksamen
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§13 Individuell tilrettelegging til eksamen
En student kan på grunn av sykdom,
funksjonshemming eller andre særlige forhold søke
om tilrettelegging av studiesituasjonen, jf.
universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd.
Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som
formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen
medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen,
samtidig som det i størst mulig utstrekning skal
sørges for at kandidatene prøves likt. Den aktuelle
eksamensformen skal legges til grunn ved
vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som
kan oppveie funksjonsnedsettelsen.
Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av
de faglige krav som stilles ved det enkelte studium
og kan gjelde for enkeltemner eller for hele studiet.
Studieadministrasjonen fastsetter hvilke
hjelpemidler som er tillatt.
1.
Studenter som dokumenterer: spesifikke lese-,
skrive- og matematikkvansker, graviditet og
amming, eller norsk som fremmedspråk kan få
tilrettelegging i form av fysiske tiltak og/eller utvidet
tid på skoleeksamener
Allergi, astma og utydelig håndskrift gir ikke
grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen.
2.
Studenter som ved spesialist- eller legeattest
dokumenterer varige eller midlertidige fysiske
og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine
eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.
Dersom det er dokumentert at
funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan
tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener
registreres som varig slik at det ikke er nødvendig
med ny søknad for hvert eksamenssemester.
For andre typer eksamener enn skriftlige
skoleeksamener, eller for eksamener som består av
kombinasjoner av flere ulike eksamensformer, må
det søkes på nytt for hvert eksamenssemester. Ved
hjemmeeksamen eller liknende eksamensformer
må programutvalget foreta en individuell vurdering
av omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid.
Det kan i utgangspunktet ikke gis flere dager enn at
oppgaven kan sensureres sammen med de som er
levert innen fristen. Ved semesteroppgaver og
andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med
gjennom hele semesteret, vurderer det aktuelle
programutvalg hva som eventuelt er et rimelig antall
ekstra eksamensdager.
3.
Studenten må framsette skriftlig dokumentert
søknad til studieadministrasjonen om den aktuelle
tilretteleggingen innen fristen for å levere

§6-4 Tilrettelegging

Mye flyttes til rutine
Forbedringer
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eksamensmelding jf. § 10-1.
Studieadministrasjonen kan gi dispensasjon fra
søknadsfristen jf. § 10-3.
§ 14 Vurderingsuttrykk og karakterfastsettelse

§ 14-1 Karakterfastsettelse
Framgangsmåten ved fastsetting av karakter,
herunder innbyrdes vekting av deler med videre,
skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.
§ 14-2 Vurderingsuttrykk

§ 6-14 Karakterer

Vesentlig endring:

(1) Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes:
a.
Bestått/ikke bestått, eller
b.
En gradert skala med 5 trinn fra A til E for ”bestått”
og F for ”ikke bestått”.

§ 6-17 Bedømming av
grupperarbeid

Bestått: A-E, Ikke
bestått: F

(2) Bokstavkaraktertrinnene gis følgende
betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Symbol
Betegnelse
Generell, kvalitativ beskrivelse av
vurderingskriterier
A
Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor
grad av selvstendighet.
B
Meget god
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god
vurderingsevne og selvstendighet.
C
God
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de
fleste områder. Kandidaten viser god
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste
områdene.
D
Nokså god
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige
mangler. Kandidaten viser en viss grad av
vurderingsevne og selvstendighet.
E
Tilstrekkelig
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men
heller ikke mer. Kandidaten viser liten
vurderingsevne og selvstendighet.
F
Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige
minimumskravene. Kandidaten viser både
manglende vurderingsevne og selvstendighet.
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(3) Når karakterskalaen «bestått»/«ikke bestått»
benyttes, skal dette være et selvstendig
vurderingsuttrykk uten sammenheng med den
graderte karakterskalaen.
(4) Ved bedømming av prosjekt utført i gruppe skal
gruppearbeidet i utgangspunktet bedømmes likt for
hele gruppen. Dersom en student unndrar seg
arbeid og forpliktelser i denne sammenheng kan
denne studentens arbeid trekkes ut fra resten av
gruppen og bedømmes for seg.
§ 15 Sensur

§ 15-1 Sensorveiledninger

Ny

rutine

§ 6-12 Sensur
§ 6-13 Sensorutvalg

Utgår: skriftlig
evaluering av
studenten – dekkes
av begrunnelse §
18-2

Det skal utarbeides sensorveiledning til hver
eksamen.
§ 15-2 Sensor
(1) Ved eksamen eller vurdering der resultatet
inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for
vedkommende studium, oppnevner
programutvalget sensorer i samråd med fagmiljøet.

Retningslinjen
«Vurderingsordning
og bruk av sensor».

(2) All undervisning etter grunnutdanningen skal ha
ekstern sensor til eksamen
(3) Bruk av sensor skal gå fram av
emnebeskrivelse i studieplanen. Det skal normalt
benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig
eksamen.
(4) Rektor fastsetter retningslinjer for oppnevning
og bruk av sensor.
§ 15-3 Antall sensorer, sensurordninger og bruk
av eksterne sensorer
Følgende ordninger gjelder ved AHO:
a) Et sensorteam skal bestå av minimum 2
personer.
b) En av sensorene skal være ekstern:
ved bedømmelse av studiokurs på masternivå
(unntatt diplom) jf. § 15-3 c)
ved ny sensurering som følge av klage over
formelle feil
ved klage over karakterfastsettelse
c) Diplom (avsluttende mastergrad) bedømmes av
minimum 3 eksterne sensorer

§ 6-13

Egen § for diplom
finnes ikke lengre
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§ 15-4 Sensurfrister

§ 6-12 Sensur

Sensuren skal foreligge innen tre uker. Den som er
tildelt eller som påtar seg et sensoroppdrag, har
plikt til å overholde lovens hovedregel om
sensurfrist.
§ 15-5 Kunngjøring av sensur

Ny

Resultatet fra en eksamen kunngjøres på
Studentweb. Studentene er selv ansvarlig for å
gjøre seg kjent med sensuren. AHO er ikke
ansvarlig for eventuelle feil eller misforståelser som
oppstår ved muntlig beskjed om
eksamensresultatet.
§ 16 Klage

§ 16-1 Klage over enkeltvedtak og formelle feil
ved gjennomføring av eksamen
(1) Enkeltvedtak som bygger på bestemmelser etter
denne forskriften, med unntak av sensur, kan
påklages i henhold til lov av 1. januar 1970 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel VI.

§ 6-20 Klage på
formelle feil ved
eksamen

(2) Formelle feil ved gjennomføring av eksamen
kan påklages i henhold til universitets- og
høyskoleloven § 5-2.
(3) Høgskolens klagenemnd er klageinstans.
§ 16-2 Begrunnelse for karakterfastsetting
(1) En kandidat har rett til å få en begrunnelse for
karakterfastsettingen i henhold universitets- og
høyskoleloven § 5-3.
(2) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen
for skriftlig eksamen må framsettes senest 7 dager
etter at karakteren ble kunngjort. Krav om
begrunnelse skal rettes til studieadministrasjonen.
(3) Studenten har rett til å få begrunnelse for
karakterfastsettingen etter hver enkelt eksamen.
(4) Begrunnelse gis skriftlig. Begrunnelse skal
normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten
har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres
rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn
for bedømmelsen, og for bedømmelsen av
kandidatens prestasjon. Sensorveiledning eller
andre skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal
være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter
er fastsatt.

§ 6-20 Klage over
karakterfastsetting
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§ 16-3 Klage over karakterfastsetting
(1) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren
for sine egne prestasjoner i henhold universitets- og
høyskoleloven § 5-3. Skriftlig klage sendes til
studieadministrasjonen ved AHO.
(2) Klage over karakterfastsetting skal være
framsatt innen 21 dager etter at sensuren ble
kunngjort. Er krav om begrunnelse for
karakterfastsettingen eller klage over formelle feil jf.
§§ 16-1 og 16-2 framsatt, løper klagefristen etter
denne bestemmelsen fra studenten har fått
begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen
foreligger.
(3) Ved klage skal kandidatens besvarelse
forelegges klageutvalget for studieprogrammet som
foreta en helt ny sensurering, og skal således ikke
ha opplysninger om karakter, begrunnelse for
karakteren eller studentens begrunnelse for klagen.
Klageutvalget skal alltid ha sensorveiledningen.
Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for
klager. Karakterfastsettingen ved ny sensurering
kan ikke påklages.
(4) Ved eksamener som består av flere deler, er det
ikke anledning til å framsette klage på
karakterfastsettelsen før den endelige karakteren i
emnet er kunngjort. Ved klage skal alle delene
forelegges ny sensur.
(5) Klage over karakterfastsetting av
gruppeeksamen må undertegnes av alle
medlemmene i gruppen før den kan framsettes.
(6) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter
at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet
leveres inn samtidig med klagen for at klagen skal
kunne behandles.
§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og
karakterutskrift

§ 6-20 Klage over
karakterfastsetting

Klageutvalg
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§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og
karakterutskrift
(1) En student skal etter forespørsel få utskrift over
samtlige avlagte, beståtte eksamener ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
(2) Vitnemål for kandidater som oppnår mastergrad
ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, utstedes
uten anmodning i den målform, bokmål eller
nynorsk, kandidaten selv har angitt ved
semesterregistrering. Ved vitnemål skal det følge
med et Diploma Supplement som gir en nærmere
beskrivelse av kandidatens utdanning og av norsk
høyere utdanningssystem. Diploma Supplement er
bare gyldig sammen med det originale vitnemålet.
Eventuelle overskytende studiepoeng
dokumenteres med en karakterutskrift.
(3) Vitnemål utstedes på norsk med mindre
utdanningsprogrammet i sin helhet er et
engelskspråklig studieprogram. Vitnemål skal
suppleres med Diploma Supplement og
karakterutskrift på engelsk.
(4) Det utstedes bare ett vitnemål per kandidat
innenfor et studieprogram.
(5) Det utstedes nytt vitnemål hvis kandidaten
senere forbedrer en karakter som inngår på
vitnemålet.
(6) For å få utstedt vitnemål fra Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo, må minimum 60
studiepoeng av en 2-årig grad og minimum 90
studiepoeng av en 5 og 5,5-årig grad være avlagt
ved AHO.
§ 18 Offentlighet

§ 18-1 Unntak fra offentlighet
(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende er i
utgangspunktet offentlige.
(2) Oppgaver som inneholder opplysninger som er
underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal unntas
offentlighet.
(3) Programutvalg kan unnta oppgaver fra
offentligheten i inntil fem år dersom det foreligger
tungtveiende grunner. I særlige tilfeller kan en
oppgave unntas for en lengre periode.

§ 5-7 Opphavsrett
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§ 18-2 Tilgjengeliggjøring av
mastergradsoppgaver eller tilsvarende i
høgskolens vitenarkiv

§ 5-7 Opphavsrett

(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende, som
ikke er unntatt offentlighet etter § 18-1 skal gjøres
åpent tilgjengelig i høgskolens digitale vitenarkiv.
(2) Den enkelte student kan reservere seg mot slik
tilgjengeliggjøring.
(3) Studenten har opphavsretten til de åndsverk
han eller hun skaper i overensstemmelse med lov
om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære,
vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art
og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO
forbeholder seg retten til å gjøre bruk av
studentarbeider til utstillinger og
undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller
skal studentens navn oppgis. En student kan
reservere seg mot å få sitt arbeid offentliggjort av
AHO i publikasjoner eller på internett.
§ 19 Ikrafttredelse
§ 19 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft xxxxxxxxxx. Samtidig
oppheves forskrift av xxxxxx ved Arkitektur og
designhøgskolen i Oslo.

§ i gammel forskrift som utgår i sin helhet, blir rutiner:
§ 3-5
§ 3-7 utgår (inngår ikke i rutine)
§ 3-9 Klage på opptak dekket av § 1-2 (5)
§ 5-1 utgår i sin helhet, noe av innholdet dekkes i ny §7 og 8, bittelitt §10-4
§ 5-3 - definisjoner og rutine
§ 5-4 - 1-2 og definisjoner
§ 6-21 Klagenemd (dekkes av § 1-2 og UH loven)
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Forskrift om masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo
Fastsatt av styret ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 28. mai 2010 med hjemmel
i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, kap. 3, 4 og 5 med endringer
vedtatt 24.1.06, 22.5.08 og 12.3.2015.
§ 1. Forskriftens virkeområde og formål
§ 2. Definisjoner
§ 3. Opptak og søknadsfrister
§ 4. Studierett og utdanningsplaner
§ 5. Studier
§ 6. Eksamen
§ 7. Diplom
§ 8. Erfaringsbasert mastergrad
§ 9. Bortvisning og utestenging
§ 10. Ikrafttredelse

§ 1 Forskriftens virkeområde og formål
Forskriften gjelder for masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forskriften gir
regler om organisering av studier, gjennomføring av vurderinger, krav for tildeling av grader og
bestemmelser om AHOs og studentenes rettigheter og plikter. Forskriften skal kvalitetssikre en forsvarlig
gjennomføring av studiene ved AHO.
Forskriften forutsetter at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og
fått innvilget avvik fra normert progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre
noe annet er særskilt angitt.
Når det i det følgende er fastsatt at en tidsfrist går ut på en bestemt dato og denne datoen ikke er
virkedag, blir fristen forskjøvet til etterfølgende virkedag.
§ 2 Definisjoner
Eksamen
Skriftlig, muntlig, prosjektinnlevering eller annen vurdering av studentens kunnskaper og
ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår
i beregningsgrunnlag for en karakter som angis på vitnemålet. En eksamen kan omfatte
flere deleksamener. I så fall skal kursbeskrivelsen gi opplysninger om den innbyrdes
vekting av disse deleksamenene.
Erfaringsbasertmaster
Et masterstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid.
Evaluering
Vurdere, gi karakter til en students faglige prestasjon.
Fordypningskurs
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Tematiske kurs av 6 studiepoengs omfang som gis på masternivå.
Grad
Tildeles etter gjennomført studieprogram av et gitt omfang. AHO tildeler gradene Master og
Philosophae doctor (Ph.d).
Grunnkurs
Kurs som gis innenfor grunnundervisningen.
Grunnundervisning
Obligatorisk undervisning som går over de tre første årene av studiene master i design og
master i arkitektur.
Gjestestudent
Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et studieprogram, men til ett eller flere
kurs på individbasert avtale.
Kontinuasjonseksamen
Eksamen som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen eller som
ønsker å forbedre karakter fra tidligere eksamen.
Kurs
Et semester er bygget opp av kurs med ulik kreditering og varighet. Kursene ved AHO
har følgende betegnelser: Grunnkurs, fordypningskurs og studiokurs.
Læringsutbytte
Beskrivelse av den minimumskompetanse studenten skal ha ved gjennomført og bestått kurs.
Mastergrad
En grad som tildeles etter fullført studium på 300 eller 330 studiepoeng som fyller
kravene til graden master.
Masterundervisning
En samlet betegnelse på undervisningen som gis på masternivå etter grunnundervisningen.
Ny eksamen
Eksamen som arrangeres for studenter som har gyldig fravær ved ordinær eksamen.
Ph.d.
Doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram og godkjent disputas.
Selvstendig arbeid
Arbeid av et nærmere angitt omfang og type som inngår i studiet, og som skal vise forståelse,
refleksjon og modning. Arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og utført
individuelt eller i gruppe.
Semester
Et studieår består av to semestre. Hvert semester har et omfang av 30 studiepoeng. Normalt vil
høstsemesteret være på 19 uker og vårsemesteret på 21 uker, totalt 1600- 1800 arbeidstimer.
Semesterevaluering
Vurdering av undervisningen på et kurs sett i forhold til læringsmålene for kurset. Evalueringen
kan også omfatte læringsmiljø og administrative tjenester. Semesterevalueringer foretas av
studenter, sensorer og lærere iht. fastsatte retningslinjer.
Semesterplan
En detaljert beskrivelse av det enkelte kurs, som deles ut ved semesterstart.
Sensorutvalg
Utvalg som oppnevnes for sensur av eksamen, prøve, bedømmelse av oppgaver eller annen
vurdering der resultatet inngår i vitnemålet eller regnes inn i karakter for vedkommende studium.
Student
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En person som er tatt opp til et av AHOs studier på grunnlag av generelle opptakskrav og øvrige
krav i studieplanen, og som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus (SIO) og semesterregistrert seg iht. gjeldende bestemmelser.
Studieplan
En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av
studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner.
Studiepoeng
Ett studieår skal ha et omfang på 60 studiepoeng, og ett studiepoeng tilsvarer 26,7
arbeidstimer.
Studieprogram
Et sett kurs som danner en studiemessig helhet, og som studenter tas opp til, får studierett til og
som fører fram til en grad.
Studieretning
En faglig spesialisering innenfor et studieprogram, beskrevet i studieprogrammets studieplan.
Studierett
Rettigheter knyttet til et studieprogram, for eksempel rett til organisert
veiledning, smågruppeundervisning og oppgaveløsning. Studieretten tildeles etter AHOs tilbud
om studieplass og studentenes aksept av denne.
Studiokurs
Prosjekteringskurs med omfang fra 18 til 24 studiepoeng.
Studioundervisning
En undervisningsform basert på prosjektarbeid i studio som integrerer undervisning i faglig
kunnskap og ferdigheter som del av prosjektarbeid. Studioundervisningen
er undervisningsintensiv og innebærer tilstedeværelse og høy grad av kunnskapsutveksling
mellom lærer og student.
Utdanningsplan
En plan for studenten og AHO om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp
samt ansvar studenten har overfor sine medstudenter.
Vurdering
De tilbakemeldingene som gis studenten på grunnlag av prestasjonene han/hun utfører
innenfor et kurs som bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og
semesterplan.
§ 3 Opptak og søknadsfrister
§ 3-1 Opptak til første år
Den årlige opptaksrammen fastsettes av styret. For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og
beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering iht. Forskrift om opptak
til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13 og beståtte
opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO.
Opptaksprøvene er felles for studieretningene Master i arkitektur og Master i design, og går over to trinn:
Hjemmeoppgave og skoleoppgave. Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøven.
Komiteen vurderer og rangerer opptaksprøvene.
Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna opptak, iht. deres frister og forskrift
om opptak til høyere utdanning.
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§ 3-4 Opptak til masternivå
AHO tar opp studenter senere i studiet på bakgrunn av fullført minimum tre års utdanning ved
tilsvarende institusjon. Opptak på masternivå skjer en gang pr. år. Søknadsfrist kunngjøres på
AHOs nettsider. For kvalitetssikring av språkkunnskaper kan AHO gjennomføre on-line intervju.
Vitnemål med karakterutskrift, cv og eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper, samt portfolio skal
følge søknaden. For søknad til Master i landskapsarkitektur kreves også motivasjonsbrev.
Opptaksrammen fastsettes av AHOs styre. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan og avgjør
innpassing av studiet.
§ 3-5 Utveksling
AHO tar opp utvekslingsstudenter gjennom programmene Nordplus og Erasmus, og
frittstående bilaterale avtaler. Rektor godkjenner AHOs utvekslingsavtaler.
Antall plasser for utvekslingsstudenter ses i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler. Utvekslingsstudenter
tas kun opp på masternivå. Utvekslingsstudenter må følge ordinære kurs og gis ikke anledning til å
selvprogrammere eller avlegge diplomeksamen.
Søknadsfrist og -prosedyre for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider. Opptak av utvekslingsstudenter
administreres av studieadministrasjonen.
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§ 3-6 Gjestestudenter
AHO kan hvert semester ta opp inntil 5 gjestestudenter. Disse studieplassene er reservert
studenter fra institusjoner som ikke omfattes av AHOs utvekslingsavtaler. For å bli tatt opp som
gjestestudent må søker være tilknyttet og ha fullført minimum tre år av tilsvarende utdanning
ved utdanningsinstitusjon på samme nivå som AHO.
Opptak av gjestestudenter skjer på grunnlag av formelle kriterier og faglige kvalifikasjoner.
Søknad skal inneholde vitnemål med karakterutskrift, cv og eventuell dokumentasjon på
språkkunnskaper, samt portfolio. Gjestestudenter kan studere ved AHO inntil to semestre. Det
må søkes om opptak for hvert semester. Gjestestudenter må følge AHOs oppsatte kurs, og det gis ikke
anledning til å selvprogrammere kurs eller avlegge diplomeksamen.
Søknadsfrister og -prosedyrer kunngjøres på AHOs nettsider. Opptaksorgan er Opptaksog godkjenningsutvalget
§ 3-7 Kvoteordning
AHO tar inn studenter fra land i Afrika, Asia og land i Sentral- og Øst-Europa etter tildelingskvoter fra
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Opptaket skjer iht. inngåtte institusjonsavtaler.
§ 3-8 Språkkrav
Søkere til første år med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere tilfredsstillende
norskkunnskaper som følger:

bestått eksamen i norsk/norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer)

test i norsk – høyere nivå, skriftlig med minimum karakteren Bestått eller 450 poeng
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bestått eksamen fra trinn tre for utenlandske studenter ved universitetene
bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske
studenter

For søkere tatt opp til masternivå, inkludert utvekslingsstudenter og gjestestudenter fravikes kravet til
norskkunnskaper. Engelskkunnskaper må kunne dokumenteres på en av følgende måter:

TOEFL – Test og English as a Foreign Language, med minst 550 poeng på papirbasert test, 213
poeng på computer based test (TOEFT CBT) eller 80 poeng på Internet based test (TOEFL IBT)

IELTS Academic version – International English Language Testing Service, British Council, med
minst 6,5 poeng (overall score)

Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English fra University
of Cambridge
Søkere med følgende dokumentasjon er unntatt fra engelskravet:

statsborgere av nordiske land

statsborgere av Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia og USA

ett års universitetsstudier i ett av de ovenfor nevnte land, hvor undervisningsspråket har vært
engelsk

fullført universitetsutdanning hvor faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet

bachelorgrad hvor undervisningsspråket har vært engelsk gjennom hele studiet

afrikanske søkere med A-level i engelsk med minimum C eller bedre
§ 3-9 Klage på opptak
Det er kun adgang til å klage på formelle feil og feil i saksbehandlingen ved avgjørelse om opptak. AHOs
klagenemnd er klageinstans.
§ 3-10 Utsatt studiestart
Tildelt studieplass kan reserveres i inntil ett år pga. militær- og siviltjeneste, graviditet eller
andre tungtveiende grunner. Reservasjon av studieplass skjer på bakgrunn av dokumentert søknad til
studieadministrasjonen.
§ 4 Studierett og utdanningsplaner
§ 4-1 Studierett
Den som har akseptert tilbud om studieplass og betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO) tildeles studierett ved AHO. Studieretten gir rett til undervisning, tilgang til
nødvendige hjelpemidler, bibliotek, verksteder, datalaboratorier og organisert
veiledning. Studenter med studierett ved AHO plikter å semesterregistrere seg jf. § 4-4.
Studieretten gjelder det studieprogrammet eller kurset studenten er tatt opp til. AHO kan
innføre plassbegrensning på valgfrie kurs såfremt studentene sikres plass ved alternative kurs, slik at de
kan fullføre studiet på normert tid. Studenten kan gis rett til å følge undervisningen
og ta eksamen i emner som ikke er en del av studieprogrammet vedkommende tilhører, etter
anbefaling fra instituttleder.
Studieretten innebærer:

rett til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 4-3
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rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen, utdanningsplanen og eventuelle andre
regler gitt av høyskolen, herunder lesesaler, datamaskiner, bibliotek, verksted osv.
rett til å bli vurdert til eksamen i samsvar med kursbeskrivelsen og reglene i denne forskriften
plikt til å overholde gjeldende lover og forskrifter

AHO kan i tillegg vedta regler om påbudt frammøte ved studiestart, herunder om registrering, gyldig
forfall mv.
§ 4-2 Opphør av studierett
Studieretten opphører dersom studenten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Oppfyller kravene for tildeling av vitnemål og grad for fullført studieprogram
I løpet av ett år ikke har dokumentert aktivitet i form av semesterregistrering eller
innvilget permisjon
Skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført
Unnlater å betale semesteravgiften innen fastsatt tid
Har brukt opp sine forsøk til eksamen iht. denne forskrift
Er utestengt iht. universitets- og høyskoleloven § 4-8

Den som har mistet studieretten, kan søke studieadministrasjonen om nytt opptak.
§ 4-3 Utdanningsplan
Studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal ha utdannings-plan (universitetsog høyskoleloven § 4-2). En utdanningsplan er en oversikt over bestemmelser om AHOs ansvar og
studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.
Utdanningsplanen er også et verktøy der studenten kan:

planlegge studier ett år fram i tid

se kurs som er avlagt på studieprogrammet fram til fullført grad

ha innsyn i egne data
Utdanningsplanen finnes i Studentweb.
§ 4-4 Kurs- og semesterregistrering
Registreringsfristen kunngjøres i studieplan og web. Studenter skal registrere seg for påfølgende
semester og prioritere kursønsker. Studenter som ikke har semesterregistrert seg innen fristen, mister
retten til selv å bli prioritert for ønsket kurs gjeldende semester (jf. § 5-1).
Dersom et kurs har for mange påmeldte, vil studentene bli plassert etter kriterier gitt i studieplanen, eller
etter ansiennitet og eventuell loddtrekning for studenter i masterundervisningen.
Studenter i overgangen fra grunnundervisning til masterundervisning vil i tillegg til
ansiennitetsprinsippet bli fordelt på bakgrunn av karaktersnitt fra grunnundervisningen.
Fordeling av plass på fordypningskurs gjøres etter generell ansiennitet, med unntak av
fordypningskurs som er spesielt rettet mot spesifikke kurs i studioundervisningen eller er
obligatoriske for deltakelse på studiokurs.
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Rektor avgjør om et kurs har tilstrekkelig påmelding for å kunne gjennomføres.
En student som ikke møter til kursstart uten at beskjed er gitt til studieadministrasjonen innen
kursstart, mister tildelt kursplass.
Studenten må registrere og oppdatere sine data på Studentweb. Semesterregistrering samt
betaling av semesteravgift til SiO gir studenten fule studentrettigheter, som overføres til Statens
lånekasse og genererer lån
.
§ 5 Studier
§ 5-1 Studieordning
Master i arkitektur har et gjennomgående studieforløp på 11 semestre, 330 studiepoeng (sp).
Master i design er et gjennomgående studium på 10 semestre, 300 sp.
De tre første årene av studiene er obligatorisk grunnundervisning. På masternivå kan studenten
fritt velge mellom kurstilbudene i studieplanen, dersom kravene til forkunnskaper er oppfylt og
kursene ikke har spesielle forbehold. I denne fasen av studiet kan studenten også velge å
selvprogrammere kurs iht. § 5-3.
Det siste semesteret i utdanningen består av masteroppgaven (diplomoppgaven), 30 sp.
Master i landskapsarkitektur er et studium på masternivå, 120 sp, hvor de tre første årene er
gjennomført ved annen tilsvarende institusjon. De to første semestrene er obligatoriske.
Studentene kan fritt velge fra kurstilbudene i 3. semester dersom kravene til forkunnskaper er
oppfylt og kursene ikke har spesielle forbehold. Studentene kan også velge selvprogrammering
dette semestret iht. § 5-3.
Det siste semesteret i utdanningen består av masteroppgaven (diplomoppgaven), 30 sp.
For at studenten skal kunne flyttes opp i masterundervisningen må alle deler av
grunnundervisningen være bestått. I tillegg til bedømming av ordinære kurs er
portfoliovurdering av hele grunnundervisningen lagt inn som ekstra sensurgrunnlag i 6.
semester.
For at studenten skal kunne gå opp til diplom kreves bestått grunnundervisning, studiepoeng
tilsvarende 10 beståtte semestre ved master i arkitektur, 9 semestre ved master i design
og 3 semestre ved master i landskapsarkitektur.
§ 5-2 Studieåret
Studieåret omfatter 10 mnd., fordelt på to semestre. Normalt vil høstsemesteret være på 19
uker og vårsemesteret 21 uker. Semesterstart fastsettes av rektor.
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Hvert semester har et omfang på 30 studiepoeng. Ingen poenggivende kurs er på mindre enn 6
sp. Etter gjennomført grunnundervisning inneholder et fullt semester ett studiokurs på 24 sp og
ett fordypningskurs på 6 sp.
§ 5-3 Selvprogrammering
Etter bestått grunnundervisning (to semestre for studenter tatt opp til landskapsarkitektur) gis
studenten rett til å søke selvprogrammering av studiokurs. Det gis anledning til ett selvprogrammert kurs
i løpet av studiet. Søknaden rettes til instituttet, jf. rutine: Selvprogrammering.
Selvprogrammering er avhengig av studentens kvalifikasjoner og hvilken kapasitet instituttet
har til oppfølging. Kun i særskilte tilfeller gis det anledning til selvprogrammering av fordypningskurs.
§ 5-4 Krav til innlevering
Krav til innlevert materiale og bedømmelseskriterier bekjentgjøres i studieplanen. Utfyllende
informasjon om kurset finnes i semesterplanen.
§ 5-5 Studieplan
Studieplanen inneholder kursene som hvert semester tilbys innenfor et studieprogram.
Instituttene foreslår og utarbeider innhold og omfang for det enkelte semester.
Undervisningsutvalget er ansvarlig for koordinering og godkjenning av studieplanen.
Hver kursbeskrivelse skal inneholde:

kursansvarlig

kursets omfang i studiepoeng

faglig forutsetning for å bli tatt opp til kurset

læringsutbytte

faginnhold

pensum

læringsformer

bedømmelseskriterier

organisering av eventuell avsluttende eksamen og eksamensform
§ 5-6 Semesterplan
Til semesterstart skal det utarbeides en semesterplan til hvert kurs. Semesterplanen gir en
detaljert beskrivelse av semesteret. Videre skal semesterplanen inneholde:

aktiviteter som inngår i undervisningen

aktiviteter som er obligatoriske f.eks. metodekurs, øvinger, ekskursjoner, verkstedsoppgaver,
gruppeoppgaver, semesteroppgaver, andre skriftlige oppgaver

faglige krav til innlevert oppgave for å bli vurdert

dato for innlevering av oppgaver

eventuelle hjelpemidler ved eksamen
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§ 5-7 Opphavsrett
En prosjekt-, diplom- eller masteroppgave kan ikke benyttes i konkurranser eller lignende som
medfører bedømmelse eller på annen måte offentliggjøres før sensur er gjennomført av AHO med
mindre dette er spesifisert og godkjent gjennom oppgavens program.
Studenten har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemmelse med lov
om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver
art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre bruk av
studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller skal
studentens navn oppgis. AHO kan publisere studentoppgaver i publikasjoner eller på internett
så fremt studenten har gitt sitt samtykke.
AHOs veiledere har ikke stilling som medforfatter til studentoppgaver.
Studenten er selv ansvarlig for å innhente eventuelle patentrettigheter i sine oppgaver. Dette
gjelder også i forhold til samarbeidsbedrifter.
En samarbeidsbedrift kan avkreve studenten taushetsplikt i samband med en studentoppgave.
Denne taushetsplikten kan dog ikke være av en art som hindrer sensorene i deres arbeid med
bedømming av oppgaven.
§ 5-8 Endring av studieplan
AHOs undervisningsutvalg kan gi regler for overgangsordninger ved endring av studieplan. Ved
endring i studieplan slik at et kurs utgår eller ved andre vesentlige endringer; i pensum, tidspunkt for
eksamen, innlevering eller kursets varighet, er det anledning til å:

avlegge eksamen etter gammel ordning

få tilrettelagt studiemulighetene etter tidligere ordning dersom det med rimelighet kan antas at
endringene vil forsinke et studium som er påbegynt før endringene
Dersom en student ikke består eksamen, er AHO likevel ikke pålagt å tilrettelegge ny eksamen
eller studiemulighet etter gammel ordning.
§ 5-9 Karakterutskrift
Studenter skal kunne få skrevet ut skriftlig bedømmelse og karakterutskrifter på anmodning til
studieadministrasjonen gjennom studiet. I tillegg skal studenter som har behov, få utferdiget en
bekreftelse på studier og hvilket trinn studenten er på. Karakterutskrifter og bekreftelser
utferdiges på norsk eller engelsk etter behov.
§ 5-10 Grader og vitnemål
Mastergraden tildeles på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av minimum 330 sp
for arkitekturstudiet, 300 sp for design- og 120 sp for landskapsarkitekturstudiet. For
erfaringsbasert master tildeles graden på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av 90 sp.
For å oppnå en grad fra AHO må minimum 60 sp, inkludert masteroppgaven være avlagt på
AHO.
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Ved fullført studium blir kandidaten tildelt vitnemål hvor diplomoppgavens tittel er angitt.
Sammen med vitnemål skal det følge en karakterutskrift og et «Diploma Supplement». Kandidaten skal
innen 5 uker fra sensuren faller ha tilsendt en skriftlig evaluering av
diplomoppgaven fra sensorene. Dersom kandidaten skriftlig gjør krav på evalueringen skal
denne foreligge 3 uker etter at kravet er satt fram, jf. rutine: Klage på karakterfastsetting.
§ 5-11 Utveksling
Utveksling fra AHO skjer hovedsakelig gjennom Nordplus- og Erasmus-programmet med
stipend fra disse. I tillegg har AHO bilaterale avtaler som ikke omfatter stipendordninger.
Studenter kan også søke som gjestestudent utenfor AHOs avtalenett, men dette forutsetter en
forhåndsgodkjenning av institusjon og studieprogram for at gjestestudiene skal kunne regnes
som det av studiet. Ved søknad om gjestestudier må studenten påregne å utføre det
forberedende arbeid på egen hånd.
Utveksling skjer først etter fullførte tre år og skal være på masternivå ved gjesteinstitusjonen.
Det er totalt anledning til å utveksle inntil to semestre av masterundervisningen. Studenter på
Master i landskapsarkitektur kan kun utveksle i tredje semester.
Søknadsfrist for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider.
Utveksling utenfor AHOs avtaler skal forhåndsgodkjennes av Opptaks- og
godkjenningsutvalget. Praksis gir ikke uttelling i form av studiepoeng og godkjenning som del
av utdanningen.
§ 5-12 Permisjon
Det gis anledning til maksimum ett års permisjon i løpet av studietiden. En student må ha
fullført minimum 30 sp før det kan innvilges permisjon. For studenter i grunnundervisningen vil
det fortrinnsvis bli innvilget permisjon for et helt studieår.
Søknad om utvidet permisjon kan innvilges dersom det foreligger dokumenterte særskilte
behov, som f.eks. sykdom, fødsel, omfattende omsorgsansvar, militær- eller siviltjeneste. Ved
fødsel har far rett til tre ukers permisjon.
Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, men
utdanningsplanen på tilpasses gjeldende studieplan.
§ 6 Eksamen
§ 6-1 Eksamen
Med eksamen menes prøve, bedømmelse av oppgaver eller annen vurdering hvor resultatet
inngår på vitnemålet eller integreres i karakteren for vedkommende studium.
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§ 6-2 Oppmelding til eksamen
Studenten blir automatisk oppmeldt til kursets prøver og eksamener ved semesterregistrering.
Studenter som ikke har godkjent utdanningsplan og semesterregistrert seg innen fristen, vil ikke
bli oppmeldt til eksamen.
§ 6-3 Vilkår for adgang til eksamen
Kandidater som ikke har utført obligatoriske øvinger eller oppfylt krav som studieplanen setter, har ikke
krav på å bli bedømt ved eksamen. For å få adgang til eksamen må studenten ha
semesterregistrert seg og ha betalt den til enhver tid fastsatte semesteravgiften til SiO innen
angitt frist.
§ 6-4 Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov
For å gi alle kandidater tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som
har behov for tilrettelegging av eksamen sende dokumentert søknad om dette til
studieadministrasjonen.
Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen er tre uker før eksamen. En student som etter
fristens utløp søker om tilrettelegging, har rett til å få sin sak behandlet dersom vedkommende
godtgjør at grunnlaget for søknaden er oppstått etter at ordinær søknadsfrist er utløpt. Søknad om
tilrettelegging av eksamen avgjøres av studieadministrasjonen.
Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkeltemner eller for hele studiet. Tilrettelegging kan
gis i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid. Studieadministrasjonen fastsetter hvilke
hjelpemidler som er tillatt.
Fysisk tilrettelegging eller utvidet tid på eksamen skal kompensere for funksjonshemming eller
en spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn for øvrige studenter.
Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, kan etter eget ønske få lagt ved sin
eksamensbesvarelse en attest fra studieadministrasjonen som bekrefter situasjonen.
Forlenget tid på eksamen kan normalt gis med inntil

30 minutter for eksamen som varer til og med 3 timer

45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer

60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer

1 dag for hjemmeeksamen

inntil 1 uke for studiokurs
Når tungtveiende grunner gjør dette nødvendig, kan det godkjennes at eksamen avvikles
utenfor AHO så fremt dette kan skje under betryggende forhold.
§ 6-5 Forfall til eksamen
Forfall til eksamen må meldes til studieadministrasjonen og dokumenteres med legeattest eller
annen gyldig dokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som
eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra skriftlig eksamen er to uker før første
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eksamensdag. AHO kan forlenge maksimal studietid med den tid som er nødvendig for at
eksamen skal kunne avlegges.
Kandidater som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve
kan ikke annulleres.
§ 6-6 Antall forsøk til eksamen
En student kan fremstille seg til eksamen inntil tre ganger ved kurs i grunnundervisningen som
har en skriftlig eksamen basert på et obligatorisk, teoretisk pensum. I masterundervisningen er
det ikke mulig å kontinuere eller supplere.
Dersom kurset utgår, gjelder retten til å gå opp til samme eksamen i inntil ett år etter at kurset
har utgått.
Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren.
Dersom en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er
gjort vesentlige endringer i studieplanen, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige
planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.
§ 6-7 Supplering og kontinuasjon
Dersom en student blir bedømt til Ikke bestått eller F på innlevert prosjektoppgave i
grunnundervisningen, gis han/hun anledning til å supplere materialet for ny vurdering.
Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester.
Dersom supplering ikke fører fram til bestått semester, må denne delen av semesteret tas på
nytt. Ikke innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen gir ikke anledning til supplering.
Ved stryk på eksamen i teoretiske fag i grunnundervisningen, må studenten ta ny eksamen før
det gis adgang til masterundervisningen. I påvente av ny eksamen gis studenten dispensasjon
til å følge neste semester i grunnundervisningen.
Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til kontinuasjonseksamen i Studentweb.
Det gis ikke anledning til supplering av innlevert materiale etter fullført grunnundervisning.
§ 6-8 Utsatt innlevering
Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom eller forhold i den nærmeste
familie som medfører omsorgsarbeid for studenten. Søknad om utsatt innlevering skal
dokumenteres med legeerklæring og sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest 7
dager etter at sykdom er inntrådt. Sykdom på inntil tre dager i løpet av semesteret gir ikke rett
til utsatt innlevering. Legeattesten skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom og hvilket
prosentvis omfang fraværet omfatter. Utsatt innlevering kan ikke gis i mer enn to uker inn i
påfølgende semester.
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Dersom en prosjektoppgave utføres som gruppearbeid og en i gruppen innvilges utsatt
innlevering, skal dette gjelde hele gruppen.
Sensurering ved utsatt innlevering fastsettes av det aktuelle institutt.
§ 6-9 Fravær ved eksamen
Studenter som uten gyldig forfall ikke møter til den eksamen de er oppmeldt til, eller ikke
leverer materiale til bedømming innen fastsatt tid, blir sensurert til Ikke bestått/F.
§ 6-10 Ny eksamen
Ny eksamen for studenter med gyldig fravær til eksamen eller ikke bestått ordinær eksamen, er
satt til faste eksamensperioder; august for eksamener avlagt i vårsemesteret, eventuelt juni
påfølgende studieår og januar for eksamener avlagt i høstsemesteret.
Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til ny eksamen i Studentweb.
§ 6-11 Kriterier for bedømmelse
Kriterier for bedømmelse skal være bekjentgjort for studenten gjennom studieplan.
Tilstedeværelse kan noteres og benyttes som hele /deler av sensuren ved øvinger og seminar.
For kurs/forelesninger som dekkes av pensum, er tilstedeværelse ikke et kriterium for
bedømming.
§ 6-12 Sensur
Hvert kurs skal avsluttes med sensur. Undervisningsutvalget bestemmer eksamensform. Sensur
skal foreligge innen tre uker etter endt kurs eller avlagt eksamen, dersom ikke særlige grunner
nødvendiggjør bruk av mer tid. Dersom det er behov for ytterligere tid til bedømming, skal
studenten gjøres kjent med dette umiddelbart.
Studiokurs i masterundervisningen skal etterfølges av en skriftlig evaluering. Den skriftlige
evalueringen skal foreligge innen 1. februar for høstsemesterets kurs og 1. juli for
vårsemesterets kurs.
Dersom en student anmoder om begrunnelse for karakterfastsettelsen er fristen for levert
skriftlig evaluering fra kursansvarlig til studieadministrasjonen to uker.
§ 6-13 Sensorutvalg
Undervisningsutvalget oppnevner etter innstilling fra instituttet sensorutvalg for eksamen, prøve,
bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller
innregnes i karakter for vedkommende studium, jf. rutine: Vurderingsordning og bruk av
sensorer.
Sensorutvalget skal bestå av minimum to personer. For diplom gjelder spesielle regler, jf. § 7-9.
For studiokurs i masterundervisningen skal minst en person i sensorutvalget være ekstern.
Ekstern sensor kan benyttes inntil fire år sammenhengende. Kursansvarlig er utvalgets leder.
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Dersom et kurs er et samarbeid mellom flere institutter, skal alle institutter være representert i
et sammensatt sensorutvalg.
Alle kurs skal ha gjennomført sensur med ekstern sensor minst en gang hvert 3. år.
§ 6-14 Karakter







Karakterskala A-F benyttes i de tre første studieårene
Studiokursene i første år samt evt. fordypningskurs i tredje år er unntatt fra karakterene A-F og
bedømmes til Bestått – Ikke bestått.
Karakterskalaen Bestått – Ikke bestått benyttes på alle kurs i masterundervisningen
Karakterskalaen Bestått – Ikke bestått benyttes på diplomarbeid
Ved Bestått – Ikke bestått tilsvarer Bestått karakterene A-D, mens Ikke bestått tilsvarer E-F
Det skal utarbeides skriftlige evalueringer for alle studiokurs i masterundervisningen,
etter kriterier gitt av Undervisningsutvalget.


Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generelle beskrivelse:
Karakter Betegnelse Generell kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A
B
C
D
E
F

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Viser stor grad av selvstendighet.
Meget god prestasjon som ligger over
Meget god gjennomsnittet.
Viser evne til selvstendighet.
Gjennomsnittlig prestasjon som er
God
tilfredsstillende på de fleste områder.
Prestasjon under gjennomsnittet, med en del
Nokså god
vesentlige mangler.
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke
Tilstrekkelig
mer
Prestasjon som ikke tilfredsstiller
Ikke bestått
minimumskravene.
Fremragende

Sensur av studiokurs med mer enn 6 studiepoeng skal også omfatte en muntlig gjennomgang
og kritikk.
Ved alle studiokurs som omfatter mer enn 6 sp og der det ikke gis graderte karakterer, skal det
utarbeides en kort skriftlig evaluering signert av sensorutvalget.
§ 6-15 Annullering av eksamen
Grad, eksamen, kurs eller prøve kan annulleres av AHOs klagenemnd dersom kandidaten har
gjort seg skyldig i brudd på bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) a) og b).
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§ 6-16 Bruk av hjelpemidler
Hjelpemidler under eksamen kan omfatte alle skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator og
eventuelt tegneutstyr. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen skal være angitt for
det enkelte kurs i studieplanen, og skal tydelig komme fram av eksamensoppgaven.
Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr må være avslått og oppbevares på anvist plass
i eksamenslokalet. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler betraktes som fusk. Besittelse av ikke tillatte
hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, betraktes som forsøk på fusk.
§ 6-17 Bedømming av gruppearbeid
Kurs utført som gruppearbeid skal i utgangspunktet bedømmes likt for hele gruppen. Dersom
en student unndrar seg arbeid og forpliktelser i denne sammenheng kan denne studentens
arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og bedømmes for seg. Dersom slikt forhold kommer til
kjennskap etter at sensur er falt, kan denne studenten få eksamen annullert.
§ 6-18 Fusk ved eksamen
Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks
gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Studenten kan da velge om han/hun vil
avbryte eksamen.
Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av
litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildeanvisninger. Ved individuell hjemmeeksamen vil i
tillegg mangel på selvstendighet i arbeidet, f.eks. ved at besvarelser er svært likt utformet, eller at
besvarelsen åpenbart er utført av andre enn studenten, bli regnet som fusk.
Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes AHOs klagenemnd til
endelig avgjørelse. Klagenemnda etterprøver bevismaterialet, og annullerer eksamen dersom
dette er holdbart og fatter vedtak om utestenging av studenten som følge av fusk/forsøk på
fusk ved eksamen.
Vedtak i styret om utestenging kan påklages til departementets særskilte nasjonale
klageorgan, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 (4).
Studenter som forsettlig eller grovt uaktsomt medvirker til fusk hos andre, anses også for å ha
fusket, uavhengig av eksamensform.
En student som har fusket eller forsøkt å fuske, kan få eksamen annullert jf. universitets- og
høyskolelovens § 4-7 (1) og bli utestengt fra AHO i inntil 2 semestre, jf. § 4-8 (3).
§ 6-20 Klage på formelle feil ved eksamen
Framgangsmåten ved klage over formelle feil ved eksamen og over karakterfastsettingen er
fastlagt i universitets- og høyskoleloven § 5-2. Klage over formelle feil framsettes skriftlig og
sendes via studieadministrasjonen til undervisningsutvalget.

Commented [TJ5]: Dette må være være ‘likt’, ikke ‘ulikt’?
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§ 6-20 Klage over karakterfastsetting
Krav om begrunnelse for karakterfastsetting framsettes skriftlig til studieadministrasjonen
senest en uke etter at sensuren er kunngjort. Studenten kan klage skriftlig på
karakterfastsetting innen tre uker etter at eksamensresultater er kunngjort, eller at begrunnelse
er gitt. Ved klage på karakterfastsetting på gruppearbeid/-eksamen, må alle de som er
bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen.
Ved bruk av løpende vurdering kan klage over karakter bare framsettes når resultat fra kurset
er kunngjort. Studenten har likevel klageadgang i fall en vurdering av en separat prøve er «ikke
bestått» og det innebærer at fullstendig eksamen ikke kan gjennomføres, eller «bestått» karakter i kurset
eller kurssamlingen ikke kan oppnås.
Klage over karakterfastsetting behandles av et ankeutvalg oppnevnt av undervisningsutvalget.
Behandling av klagen er beskrevet i rutine: Klage på karakterfastsetting
Det er ikke mulig å supplere en innlevering når det er framsatt en klage.
§ 6-21 Klagenemnd
Etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 har AHO opprettet klagenemnd som skal behandle
klager over enkeltvedtak, og etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene.
Enkeltvedtak gjort av studieadministrasjonen, direktør eller rektor påklages til AHOs
klagenemnd. Enkeltvedtak behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.
§ 7 Diplom
§ 7-1 Oppmelding
Oppmelding til diplom skjer ved semesterregistrering. Frist for semesterregistrering kunngjøres
på Studentweb og i studieplan.
For å kunne ta diplom ved arkitektstudiet må studenten ha bestått 300 sp, ved
designstudiet 270 sp og ved landskapsstudiet må studenten ha bestått 90 sp. I tillegg må studenten siste
semester før diplom ha levert og bestått portfolio som del av semesteroppgaven, samt bestått prediplom.
En student kan trekke seg fra diplomeksamen fire uker før innlevering, uten at dette betraktes
som forsøk på eksamen. Ved trekk fra diplom må nytt program utarbeides og godkjennes, før
det gis adgang til å starte på ny diplomoppgave, jf. § 7-4.
En student kan gå opp til diplomeksamen inntil tre ganger.
§ 7-2 Omfang
Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og er på 30 sp.

59/17 Ny masterforskrift ved AHO - 16/00498-1 Ny masterforskrift ved AHO : Gjeldende masterforskrift

§ 7-3 Varighet
Diplomstart fastsettes av undervisningsutvalget og bekjentgjøres gjennom kurspresentasjon og
studieplan.
Diplomoppgavens varighet er normalt 18 uker. Det kan gis mulighet til forlengelse i inntil fire
uker. Søknad om forlengelse rettes til rektor før diplomsemesteret starter. Sammen med
søknaden skal det foreligge en anbefaling fra et institutt. Studieadministrasjonen underretter
sensorene om at kandidaten er innvilget forlenget varighet og grunnlaget for dette. Ved
utvidet tid på diplomoppgaven, som medfører senere innlevering, vil studenten bli sensurert
sammen med påfølgende semesters diplomkull.
§ 7-4 Program
Alle fagmiljøer innenfor instituttene skal definere prioriterte temaområder/oppgavestillinger for
diplomoppgaver. Temaene skal presenteres som del av AHOs årlige studieplan.
Diplomoppgaven er en selvprogrammert oppgave hvor studenten selv utarbeider programmet
for oppgaven basert på enten fagmiljøets temaområder eller eget interessefelt. Utarbeidelse
av diplomprogrammet er definert som pre-diplom, 6 sp, og tilknyttet siste semesters studiokurs.
Avvik fra programmet eller kravene må begrunnes av studenten i beskrivelsen til oppgaven
ved innlevering.
§ 7-5 Ansvarsforhold og veiledning
Diplomoppgaven ved AHO utføres som et selvstendig arbeid. I et diplomarbeid ses skolens
samlede lærerstab som en ressurs den enkelte student, på eget initiativ, kan hente veiledning
og kunnskap fra.
Alle diplomstudenter skal ha en faglærer som har godkjent programmet og som fungerer som
studentens kontakt til skolen gjennom diplomarbeidet. Studenten har anledning til å benytte
ekstern faglig rådgiver. Det gis et tilskudd til ekstern konsultasjon på inntil ti timer etter
fastsatte timesatser.
§ 7-6 Innlevering
Innlevering av diplomoppgaven skal skje innen fastsatt tidspunkt. Det innleverte materialet
registreres av studieadministrasjonen og formidles til studentene for kontroll.
§ 7-7 Utsatt innlevering
Utsatt innlevering innebærer sensur sammen med påfølgende semesters diplomkull.
En diplomoppgave kan ikke gå ut over to semestre, selv ved dokumentert sykdom. En oppgave
som ikke er levert innen de to semestrene vil bli registret som Ikke bestått og regnes som ett av
tre forsøk på diplomeksamen. Unntatt fra denne regel er fødselspermisjon, jf. universitets- og
høyskoleloven § 4-5.
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§ 7-8 Kriterier for bedømmelse
Kriteriene for bedømmelse er iht. diplomoppgavens program og innlevert materiale. Studenten
presenterer oppgaven i intervju med sensorene.
§ 7-9 Sensorer
Diplomoppgaven skal bedømmes av minimum tre eksterne sensorer oppnevnt av
undervisningsutvalget. Funksjonstiden for hver sensor er inntil fire år. Begge kjønn skal være
representert i sensorgruppen og minst en bør være fra utlandet. Instituttene og
diplomkandidatene har forslagsrett ved oppnevning av nye sensorer.
AHO ved rektor skal sikre at sensorene har kjennskap til skolens struktur, studieplan og
pedagogikk ved tilsetting. Tilleggskompetanse skal bringes inn i sensorteamet når dette er
faglig nødvendig etter rektors vurdering.
§ 7-10 Sensur
Diplomoppgaven bedømmes til Bestått eller Ikke bestått, jf. § 6-14.
§ 8 Erfaringsbasert mastergrad
Denne paragraf gjelder erfaringsbaserte mastergrader. Forhold som ikke spesielt er nevnt
under denne paragraf, omfattes av øvrige bestemmelser i denne forskrift.
§ 8-1 Opptak
Opptak til de erfaringsbaserte masterprogrammene skjer på grunnlag av kopier av vitnemål og
attester.
Det formelle opptakskravet er en av følgende utdanninger:

Bachelorgrad

cand.mag-grad

annen grad eller utdanning av minimum tre års varighet

utdanning som iht. universitets- og høyskoleloven § 48 er godkjent som jevngod
med overnevnte grader eller utdanningsløp
I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.
Det tredje året med formelle studier kan i særskilte tilfeller erstattes med ytterligere relevant
praksis. Høyere utdanning på masternivå kan erstatte kravet til yrkespraksis.
Søknad om opptak skal følges av bekreftede kopier av vitnemål og attester og eventuelt
portfolio. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan for studenter til de
erfaringsbaserte studieprogrammene.
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§ 8-2 Studieordning
De erfaringsbaserte mastergradene er modulbaserte studieprogrammer av 90 studiepoengs
omfang, inklusiv avsluttende masteroppgave. Programmene er satt sammen av obligatoriske
moduler på totalt 60 studiepoengs omfang og avsluttes med en masteroppgave på 30
studiepoeng.
§ 8-3 Godkjenning av tidligere utdanning/innpassing i studiet
Studenter som har gjennomført relevante kurs ved annen institusjon kan søke godkjenning og
avkorting av studiet. Dette under forutsetning av at kursene det søkes godkjenning for ikke
allerede inngår i opptaksgrunnlaget for studiet.
Det kan maksimalt gis fritak for 30 sp. For godkjente kurs gis reduksjon i kursavgift pr sp.
Opptaks- og godkjenningsutvalget er vurderingsorgan for godkjenningssaker.
§ 8-4 Fravær, sykdom og adgang til utsatt innlevering
Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom, forhold i den nærmeste familie
som medfører omsorgsarbeid for studenten eller ved stor arbeidsbelastning på eget
arbeidssted.
Søknad om utsatt innlevering skal sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest 7
dager etter at sykdom er inntrådt. Dersom søknaden gjelder arbeidsbelastning ved eget
arbeidssted, skal dette dokumenteres fra arbeidsgiver.
Dersom en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er
gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen
i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.
§ 8-5 Kontinuasjon
Dersom en hjemmeeksamen blir bedømt til Ikke bestått, må studenten kontinuere ved ny
oppgave innen semesterstart påfølgende høstsemester.
§ 8-6 Masteroppgave
Den avsluttende masteroppgaven er et selvvalgt emne; teoretisk problemstilling eller
prosjektoppgave.
Program for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen
utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen. Studenten har krav på
minimum ti timers intern veiledning på masteroppgaven.
Masteroppgaven skal leveres til sensur senest fem år etter utdanningens start.
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§ 8-7 Sensur
Sensur av de obligatoriske modulene følger samme sensurregler som ordinære
masterprogrammer. Klage på karakterfastsettelse følger regler som ordinære
masterprogrammer.
Masteroppgaven bedømmes til Bestått/Ikke bestått. Sensur på masteroppgaven skal foreligge
innen tre uker etter innlevering. Dersom utvalget har behov for ytterligere tid, skal studenten
opplyses om dette og nytt tidspunkt for sensur oppgis. Sensuren skal følges av en skriftlig
evaluering fra sensorutvalget, jf. rutine: Vurderingsordning og bruk av sensorer.
§ 8-8 Sensorutvalg
Den avsluttende masteroppgaven bedømmes av et sensorutvalg bestående av minimum to
personer, hvorav minst en person er ekstern og en er programansvarlig. Ekstern sensor
oppnevnes av undervisningsutvalget etter innstilling fra instituttet.
§ 9 Bortvising og utestenging
En student som tross skriftlig advarsel fra rektor gjentatte ganger opptrer på en måte som
virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen
ellers, kan etter vedtak fra styret selv bortvises fra nærmere bestemt områder ved institusjonen
for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra rektor fortsatt ikke respekterer slik
bortvising, kan styret selv utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år.
Vedtak om bortvising eller utestenging treffes etter styrevedtak med minst to tredjedelers
flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven.
Vedtak om bortvising kan påklages til departementets særskilte nasjonale klageorgan, jf.
universitets- og høyskoleloven § 4-8 (4).
§ 10 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1.4.2015
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Versjon: 10
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Forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kapitteloversikt
Kapittel 1 Generelle bestemmelser (§§ 1–2)
Kapittel 2 Opptak (§§ 3–4)
Kapittel 3 Studier (§§ 5–9)
Kapittel 4 Eksamen (§§ 10–18)
Ikrafttredelse § 19

Hjemmel: xxxx

Kapittel 1: Generelle bestemmelser
§ 1-1 Forskriftens virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder studentenes rettigheter og plikter i forbindelse med opptak,
studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
(2) Forskriften gjelder ikke for opptak til eller for doktorgradsprogram ved AHO.
Jfr skrift for graden ph.d. ved AHO

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
(1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Hvis ikke annen frist er
nevnt i denne forskrift gjelder tre uker fra tidspunktet vedtaket er kommet fram til den
klagende part. Klageinstans er AHOs klagenemnd.
(2) Undervisningsutvalget kan selv fastsette utfyllende regler til denne forskrift for studier de
er faglig ansvarlige for. Ved uenighet skal styret fastsette utfyllende regler.
Studieadministrasjonen skal straks underrettes ved fastsetting av utfyllende regler og
endringer av disse.
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§ 2 Definisjoner
Arbeidskrav

Delinnlevering
Diplom
Diploma Supplement

Eksamen

Emne
Emnebeskrivelse
Gjestestudent

Grad
Hjemmeeksamen

Individuell tilrettelegging

Kontinuasjonseksamen

Pre-diplom
Selvstendig arbeid

Selvprogrammering

Sensorveiledning

Arbeidskrav er alle former for arbeider og øvinger som settes
som vilkår for å framstille seg til eksamen, men der resultatet
ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som
angis på vitnemålet eller karakterutskriften.
Vurderingsuttrykket for arbeidskrav skal være «godkjent»
eller «ikke godkjent».
Delinnlevering er prøving der karakteren inngår i beregningen
av endelig karakter.
Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og
er på 30 studiepoeng.
Vitnemålstillegg på engelsk og/eller norsk som skal gi
informasjon om utdanningssystemet ved norske universiteter
og høyskoler, og den enkelte students utdanning.
Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller
det gis en karakter som angis på vitnemålet eller
karakterutskriften, eller som inngår i beregningsgrunnlaget for
en karakter som angis på vitnemålet eller karakterutskriften.
Den minste enheten som kan inngå i et fag eller et
studieprogram. Emne i denne forskrift er å regne som et kurs.
Beskrivelse av læringsmål, faglige komponenter, oppbygging
og gjennomføring av emnet.
Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et
studieprogram, men som er tatt opp til ett eller flere kurs på
individbasert avtale.
Utdanning av et bestemt omfang og sammensetning som gir
rett til å få tildelt et vitnemål.
Skriftlig eksamen i grunnundervisningen der studentene har
en bestemt tid på å besvare en gitt eller selvvalgt
problemstilling enkeltvis eller i grupper, og der alle
hjelpemidler er tilgjengelige.
Individuell tilrettelegging av eksamen har som formål å
oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for
kandidaten i eksamenssituasjonen uten at de faglige kravene
som stilles for vedkommende studium blir svekket.
Eksamen som kan arrangeres for studenter som har framstilt
seg og fått «ikke bestått» på siste ordinære skoleeksamen,
studenter som ønsker å forbedre karakter fra tidligere
skoleeksamen og studenter som har avlagt hjemmeeksamen
i grunnundervisningen.
Forberedende emne til diplomeksamen som må være bestått
før studenten gis adgang til å begynne på diplom.
Arbeid av et nærmere angitt omfang som inngår
mastergradstudiet, og som skal vise selvstendig forståelse,
refleksjon og modning.
Selvdefinert emne med veileder. Etter bestått
grunnundervisning gis studenten rett til å søke
selvprogrammering av studiokurs. Studenten kan
selvprogrammere en gang i løpet av studiet.
En skriftliggjøring av det faglige grunnlaget eksamen skal
bedømmes på. Sensorveiledningen skal inneholde en
beskrivelse av hvilke momenter som skal være med i
besvarelsen, og hvilke momenter som skal vektlegges
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Semester
Skoleeksamen
Student
Studieplan
Studiepoeng
Studieprogram
Studieretning
Studierett

Studioundervisning

Supplering

Utdanningsplan

Utsatt eksamen

Vurdering

spesielt i vurderingen, på bakgrunn av pensum,
læringsutbyttebeskrivelser og læringsaktiviteter.
Et semester er på 30 studiepoeng.
Skriftlig eksamen med tilsyn.
En person som er tatt opp til et studium ved Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo.
En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter,
oppbygging og gjennomføring av studiet.
Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er
normert til 60 studiepoeng.
Et flerårig helhetlig studium som leder fram til en grad.
Definerte fagretninger innenfor et studieprogram.
Rettigheter tilknyttet et studium, for eksempel rett til
organisert veiledning, smågruppeundervisning,
oppgaveløsning. Studieretten tildeles etter institusjonens
tilbud om studieplass og studentenes aksept av denne.
En prosjektbasert undervisningsform som foregår i studio og
integrerer faglig kunnskap og ferdigheter.
Studioundervisningen er undervisningsintensiv og innebærer
tilstedeværelse og høy grad av kunnskapsutveksling mellom
lærer og student.
Dersom en student blir bedømt til «Ikke bestått» eller «F» på
innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis
studenten anledning til å supplere materialet for ny vurdering.
Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen
semesterstart påfølgende høstsemester. Dersom supplering
ikke fører frem til bestått emne, må emnet tas på nytt i sin
helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
En plan inngått av institusjon og den enkelte student for
gjennomføring av et studieprogram. Planen inneholder
bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser
overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor
institusjonen og medstudenter.
Eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke
eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste
ordinære eksamen.
De tilbakemeldingene som gis studenten på grunnlag av
prestasjonene han/hun utfører innenfor et kurs som
bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og
semesterplan.
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Kapittel 2: Opptak
§ 3 Opptak og rangering av søkere til masterstudier av 300 og 330
studiepoengs omfang.
§ 3-1 Opptak til 1. år
(1) For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver.
Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering iht. Forskrift om opptak til høyere
utdanning og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO.
Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna opptak, iht. deres frister og forskrift
om opptak til høyere utdanning.
§ 3-2 Opptak på bakgrunn av realkompetanse
AHO kan gi søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre i
opptaksåret, opptak til et bestemt studium dersom de på grunnlag av realkompetanse har de
nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium.
Opptak på bakgrunn av realkompetanse erstatter kun kravet om generell studiekompetanse,
og ikke kravet om bestått opptaksprøve.
§ 3-3 Rangering av søkere
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på et studium, rangeres
søkerne.
(2) Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøver til 1 år. Komiteen
vurderer og rangerer opptaksprøvene.
(3) Sensurering av opptaksprøve vurderes som en sensur i henhold til Universitets- og
høgskolelovens bestemmelser i § 3-9 og bedømmelsen av disse skal gjennomføres av kun
de faglige representantene i opptakskomiteen.
§ 3-4 Reservert studieplass
(1) Tildelt studieplass kan reserveres ved innkalling til førstegangs militær- eller siviltjeneste,
svangerskap, langvarig sykdom eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner av
faglig, sosial eller personlig art. Studieplassen reserveres til påfølgende studieår eller til
neste gang studiet har ordinært opptak.
(2) Søknad om reservert studieplass må sendes innen tre uker etter at tilbud om studieplass
er kommet frem.
§ 3-5 Supplering til høyere årskull
Styret kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskull. Styret fastsetter regler for opptak
og rangering.
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§ 4 Opptak og rangering av søkere til mastergradsstudier av 120
studiepoengs omfang og erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120
studiepoengs omfang
§ 4-1 Opptak
(1) Søkere må ha:
a. Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, eller annen grad eller
yrkesutdanning av minimum 3 års/180 studiepoengs omfang eller
utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er
godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.
b. Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen
for det aktuelle mastergradsstudiet.
c. Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen.
d. Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.
e. Portfolio som er godkjent av AHO `s sakkyndige opptakskomite
(2) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg
krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang og
integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for
mastergradsstudiet.
(3) For å bli tatt opp til erfaringsbaserte mastergradsstudium av 90 og 120 studiepoengs
omfang stilles det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.
(4) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier er fritatt fra å dokumentere
norskkunnskaper.
(5) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier som kommer fra land utenfor Norden må
kunne dokumentere engelskkunnskaper etter regler fastsatt av AHO.
§ 4-2 Betinget opptak
(1) Søkere som på opptakstidspunktet venter på sensur for emner som skal inngå i
opptaksgrunnlaget, kan av styret gis opptak til åpne mastergradsstudier betinget av bestått
eksamen. For søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen
om at søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått
eksamen.
(2) Studenter som har fått betinget opptak og som ikke oppfyller betingelsene for opptaket
innen fastsatt frist, skal tilskrives av høgskolen om at de mister studieretten på
mastergradsstudiet. Avgjørelsen kan påklages. Høgskolens klagenemnd er klageinstans.
Studenten gis rett til å ta eksamen i de emner som studenten har påbegynt.
§ 4-3 Rangering
(1) Søkere til mastergradsprogram av 120 studiepoengs omfang som oppfyller de formelle
kravene i § 4-1, rangeres i henholdt til sakkyndig vurdering av portfolio, etter krav fastsatt av
AHO.
(2) Søkere til erfaringsbaserte mastergradsstudium som oppfyller de formelle kravene i § 4-1,
rangeres i henhold til relevant utdanning og relevant yrkeserfaring, etter krav fastsatt av AHO
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§ 4-4 Søknadsfrister
(1) Styret fastsetter frister for opptak til studier med lokalt opptak.
(2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er få kvalifiserte søkere, kan rektor foreta ny
utlysning med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal fastsettes av rektor. Ved ny utlysning
skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.
Jfr § 3-3
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Kapittel 3: Studier
§ 5 Studieplan og studieprogrammer
§ 5-1 Studieplan
(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studier som tilbys ved Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo, og som godskrives studentene i form av studiepoeng. Krav til
innhold og tilgjengeliggjøring fastsettes i høgskolens kvalitetssikringssystem.
(2) Undervisningsutvalget fastsetter studieplaner. Studieadministrasjonen skal straks
underrettes om nye fag- eller studieplaner og endringer i eksisterende fag- eller studieplaner.
(3) Endringer i studieplaner gis virkning fra neste studieår.
(4) Studentene har plikt til å sette seg inn i studieplanen for det eller de studier studenten er
tatt opp til.
(5) For at studenten skal kunne begynne på 4. år må alle deler av grunnundervisningen være
bestått.
§ 5-2 Studieprogrammer
(1) Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Et studieprogram kan ha flere
studieretninger. Studieprogrammene bygges opp av emner. Alle emner ved Arkitektur- og
designhøgskolen skal være gitt en emnebeskrivelse.
(2) Styret selv oppretter og nedlegger studieprogrammer og studieretninger i
studieprogrammene. Undervisningsutvalget vedtar endringer i studieplaner og
studieprogrammene
(3) Styret fastsetter bruk og omfang av egenbetaling for studium, emner og emnegrupper.

§ 6 Graden master
§ 6-1 Forvaltning og tildeling av graden master
(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeler mastergrad av 120 studiepoengs omfang,
mastergrad av 300 studiepoengs omfang, mastergrad av 330 studiepoengs omfang og
erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120 studiepoengs omfang.
(2) Graden master tildeles av rektor etter styrets bestemmelse for det enkelte studieprogram.
§ 6-2 Mastergrad
(1) For å få tildelt mastergrad av 120 studiepoengs omfang, mastergrad av 300 studiepoengs
omfang, 330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120
studiepoengs omfang, må kravene som stilles i forskrift om krav til mastergrad av 1.
desember 2005 gitt av departementet være oppfylt.
(2) I tillegg må kandidaten ha avlagt eksamen i og bestått de emner som er fastsatt i
studieplanen.
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(3) I et mastergradsprogram av 300 og 330 studiepoengs omfang må det normalt inngå et
førstesemesterstudium bestående av examen philosophicum med et omfang av 10
studiepoeng, Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal
ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Kandidaten må opplyse om
eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet og høyskole.
§ 6-3 Krav til selvstendig arbeid i mastergrad (Diplomarbeid)
(1) I mastergradsprogrammet skal det inngå et selvstendig arbeid. Det selvstendige arbeidet
kan defineres av studenten selv innenfor de rammer studieplanen setter.
(2) Mastergrad av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120
studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoengs
omfang.
(3) Mastergrad av 300 og 330 studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av
minimum 30 studiepoengs omfang.
(4) Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng.
§ 6-4 Vitnemål
(1) For oppnådd mastergrad med 120, 300 eller 330 studiepoengs omfang angis gradens
faglige innhold på vitnemålet som «Master i (tittel på studieprogram)». For oppnådd
erfaringsbasert mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som
«Erfaringsbasert master i (tittel på studieprogram)».
(2) Ved vitnemålet skal det følge med et engelskspråklig vitnemålstillegg (Diploma
supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høyere norsk
utdanningssystem.
§ 6-5 Fellesgrad
AHO kan inngå fellesgrader med andre institusjoner som tilbyr grader og utdanning
tilsvarende som AHO. Det skal foreligge en avtale der det tydelig fremgår hvilke deler av
fellesgraden som er underlagt denne forskrift, hvilke deler som er underlagt andre
institusjoners forskrifter og eventuelle særegne bestemmelser for fellesgraden.

§ 7 Godskriving og fritak
§ 7-1 Godskriving
Programutvalget skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre
institusjoner under universitets- og høyskoleloven i den utstrekning de oppfyller de faglige
krav, jf. uhl § 3-5 (1).
§ 7-2 Fritak
Programutvalget kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen
eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak jf. uhl § 3-5
(2).
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§ 8 Studierett, permisjon og utdanningsplan
§ 8-1 Studierett
(1) Studierett tildeles den som har fått opptak til et studium. Studieretten gjelder fra den
dagen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo mottar studentens aksept på tilbudet om
opptak. For studenter som er tatt opp til et studieprogram, gjelder studieretten de emnene
som er spesifisert i utdanningsplanen etter den progresjon som programutvalget har
godkjent.
(2) For studenter som tas opp til et masterstudium på 90 eller 120 studiepoeng tildeles en
studierett på inntil 3 år.
For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5 år tildeles en
studierett på inntil 6 år.
For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5,5 år tildeles en
studierett på inntil 7 år.
For studenter som ved opptak til studieprogram får innvilget redusert progresjonskrav,
tildeles en studierett i henhold til den individuelle utdanningsplanen.
I denne tidsberegningen inngår ikke utsatt studiestart, permisjoner, utestengelse fra
høgskolen og faglig forsinkelser. Studenter som står i fare for å miste studieretten etter dette
ledd skal gis skriftlig forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved vedtak om inndragning
av studieretten skal studenten underrettes skriftlig om vedtaket. I underrettelsen skal det
opplyses om begrunnelsen for vedtaket og klageadgangen. Den som mister studieretten, kan
søke om nytt opptak til studiet.
(3) Studenter med utdanningsplan må hvert semester bekrefte utdanningsplanen og betale
semesteravgift innen fastsatt frist. Med bekreftelse av utdanningsplanen menes bekreftelse
av den delen av utdanningsplanen som gjelder inneværende semester.
(4) Studenter som er tatt opp til studier med et omfang på mer enn 60 studiepoeng, må hvert
semester registrere seg og betale semesteravgift innen fastsatt frist.
(5) Studieretten opphører i alle tilfelle når den grad studieprogrammet leder fram til er
oppnådd. Studenter som senere ønsker å ta ny eksamen i tidligere beståtte emner, må søke
om å få ta eksamen som privatist. Disse studentene er fritatt for eventuelt privatistgebyr for
neste ordinære eksamen etter at studieretten har opphørt.
§ 8-2 Pålegg om framvisning av originaldokumenter
Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget
for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste
studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til
de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.
§ 8-3 Permisjon
(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under
svangerskap og til omsorg for barn jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5. Permisjon skal
også gis på grunnlag av verneplikt.
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(2) Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjoner,
studentpolitisk arbeid, attestert langvarig sykdom og andre tungtveiende grunner av faglig,
sosial eller personlig art. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis for mer enn to år i løpet av
studietiden.
(3) Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til
rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.
§ 8-4 Utdanningsplan
(1) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo skal inngå en utdanningsplan med den enkelte
student som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer.
(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre det
planlagte studiet eller studieløp fram til en grad på normert tid som heltidsstudent. Skifte av
kull kan foretas hvis:
1. Studenten er mer enn et halvt år forsinket i forhold til normert studieprogresjon
eller ligger 30 studiepoeng eller mer etter normert studieprogresjon. Kullskifte
innebærer endret utdanningsplan og kan også medføre endringer i pensum og
eksamensordninger. Studenten skal gis skriftlig melding om dette.
2. Studenten får endret studieprogresjon som følge av bestemmelser i studieplan.

§ 9 Bortvisning og utestenging
§ 9 Bortvisning og utestenging
(1) Høgskolens klagenemnd kan bortvise og utestenge en student etter reglene i
universitets- og høyskoleloven § 4-8 og § 4-10. Dette gjelder blant annet klanderverdig
opptreden, fusk ved eksamen og skikkethetsvurdering.
(2) Studiesjef kan gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for
medstudenters arbeid eller for virksomheten ved universitetet ellers, skriftlig advarsel om at
forslag om bortvisning vil bli fremmet for høgskolens klagenemnd dersom studenten
fortsetter med sin forstyrrende opptreden jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd.
(3) Studiesjef kan gi studenten skriftlig advarsel som beskrevet i universitets- og
høyskoleloven § 4-8 første ledd.
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Kapittel 4: Eksamen
§ 10 Registrering og eksamensmelding
§ 10-1 Registrering og eksamensmelding
Studenten må hvert semester registrere seg, betale semesteravgift og melde seg til eksamen
i emner som gir studiepoeng innen gjeldende frister.
§ 10-2 Annullering av eksamensoppmelding
(1) Avmelding til ordinær eksamen skal skje innen to uker før eksamen. Ved avmelding har
studenten normalt ikke adgang til eksamen før ved neste ordinære eksamen.
(2) Avmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen skal skje innen to uker før
eksamen.
(3) Avmelding etter trekkfrist teller som et forsøk på eksamen.
(4) En student kan trekke seg fra diplomeksamen fire uker før innlevering, uten at dette
betraktes som forsøk på eksamen.
§ 10-3 Dispensasjon fra fristene for registrering, eksamensmelding og søknad om
tilrettelegging ved eksamen
(1) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for
registrering og oppmelding til eksamen.
(2) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra frist for
søknad om individuell tilrettelegging til eksamen.
(3) Dispensasjon etter første og annet avsnitt kan gis i følgende tilfeller:
1.
2.
3.
4.

Ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest.
Ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann.
Det første semesteret en utenlandsk student er registrert ved høgskolen.
Når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår som en del av den
eksamen det gjelder, og eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i gruppen
uten at denne studenten er med.
5. Den eksamen/de eksamener det gjelder, vil føre til fullført grad ved AHO.
6. Dispensasjon kan gis ved andre særlige tilfeller.
Søknader som mottas senere enn fire uker etter at fristen har utløpt, behandles ikke.

§ 11 Eksamensavvikling
§ 11-1 Vilkår for å få avlegge eksamen
For å få avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent eventuelle arbeidskrav og ha
bestått eventuelle delinnleveringer i henhold til emnebeskrivelsen.
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§ 11-2 Eksamensordninger
(1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves i hvert enkelt emne.
(2) En eksamen kan omfatte en eller flere deler og kan bestå av en eller flere ulike
eksamensordninger. Eksamensordningen skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.
(3) For eksamener som går over flere dager, medregnes ikke bevegelige helligdager og
andre offentlige høytidsdager i eksamenstiden.
§ 11-3 Språk ved eksamen
(1) Opplysninger om undervisningsspråk og eksamensspråk skal gå fram av
emnebeskrivelsen for det enkelte emne.
(2) Søknad fra student om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn
det som er fastsatt i emnebeskrivelsen, avgjøres av studieadministrasjonen.
§ 11-4 Tidspunkt og lokaler
(1) Skoleeksamen avvikles normalt i høgskolens lokaler.
(2) For øvrige eksamener, samt innlevering av skriftlige arbeider, fastsettes eksamenssted,
eksamensdato og tidspunkt av programutvalg.
(3) For skoleeksamener i høgskolens lokaler fastsettes eksamenssted, eksamensdato og
tidspunkt av studieadministrasjonen.
§ 11-5 Trekk fra eksamen
(1) Studenter som ikke møter til eksamen, ikke leverer eksamen innen fristen, eller trekker
seg etter at annulleringsfristen er utløpt, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Kandidater
som møter, men som trekker seg under eksamen, regnes også for å ha framstilt seg til
eksamen.
(2) Kandidater som har levert eksamensbesvarelse, kan ikke unndra seg sensur.
§ 11-6 Akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med eksamen
(1) Ved akutt sykdom gis det rett til utsatt eksamen jf. § 12-1. Som akutt sykdom regnes
sykdom som er oppstått etter annulleringsfristens utløp jf. § 10-2. Ved dødsfall i nær familie
eller ved andre særskilte grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen, dersom forholdet
dokumenteres.
(2) Dersom en kandidat ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt sykdom eller andre
særskilte grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen dersom legeattest/
dokumentasjon med søknadskjema er sendt eller levert til studieadministrasjonen senest 7
døgn etter den første eksamen.
(3) Ved eksamensordning: «prosjekt utført i gruppe» hvor en i gruppen oppfyller punktene i
henhold til denne paragraf kan utsatt eksamen gjelde hele gruppen.
(4) Sensurering ved utsatt eksamen fastsettes av studieadministrasjonen jf. § 12.
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§ 11-7 Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen
(1) Tillatte hjelpemidler skal være oppført på eksamensoppgavens forside samt i
emnebeskrivelsen.
(2) Studenter har ikke anledning til å ta med seg mobiltelefon, smartklokke eller annet
kommunikasjonsutstyr i eksamenslokalet.
§ 11-8 Fusk
(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes:








å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
å presentere andres arbeid som sitt eget
å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider
uten tilstrekkelige kildehenvisninger
å levere en eksamensoppgave som tidligere er levert som
eksamensbesvarelse ved Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo eller
andre institusjoner for høyere utdanning
ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller gruppe
å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den
enkelte eksamen
å plagiere

(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler
og behandles av høgskolens klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.
(3) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7,
teller som ett forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift § 11-5.
(4) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, har ikke rett til å framstille seg til
eksamen eller prøve i det faget eller emnet som omfattes av mistanken, så lenge saken er
under behandling. Bestemmelsen gjelder både ordinær og ny og utsatt eksamen. Dersom
klagenemnda kommer fram til at det ikke foreligger fusk og besvarelsen da blir vurdert til ikke
bestått, har studenten rett til ny eksamen.
(5) Rektor kan gi retningslinjer for behandling av saker om fusk og forsøk på fusk.

§ 12 Utsatt eksamen, kontinuasjon, supplering
§ 12-1 Adgang til utsatt skoleeksamen
(1) Kandidater i grunnundervisningen som ikke fullfører en skoleeksamen eller deler av
eksamen, og som oppfyller betingelsene i § 11-6 og § 13 har rett til utsatt eksamen.
(2) Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg
for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan søke om å utsatt eksamen. Forholdet må
dokumenteres med legeattest eller fødselsattest.
(3) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær
eksamen.
(4) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn
i det nye semesteret. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen.
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(5) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke
adgang til å avlegge ny utsatt eksamen.
§ 12-2 Adgang til kontinuasjonseksamen ved skoleeksamen og hjemmeeksamen
(1) Studenter som ikke består ordinær eksamen kan få adgang til kontinuasjonseksamen
dersom det skal være anledning til å avlegge kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet.
Kontinuasjon i forbindelse med skoleeksamen og hjemmeeksamen avholdes normalt ved
begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses
for å ha trukket seg fra skoleeksamen etter § 11-5, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.
(2) Studentene må selv melde seg til kontinuasjonseksamen. Studieadministrasjonen
fastsetter fristen for oppmelding.
§ 12-3 Adgang til å supplere på prosjektoppgave i grunnundervisningen
En student i grunnundervisningen som blir vurdert til «Ikke bestått» eller «F» på
prosjektoppgave gis anledning til å supplere materialet én gang før ny sensur.
Supplering og sensur skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester etter
siste ordinære eksamen. Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må emnet tas
på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kandidater som anses for å
ha trukket seg fra eksamen etter § 11-5, har ikke rett til supplering av prosjekt.
§ 12-4 Adgang til utsatt eksamen (gjelder studiokurs, fordypningskurs og andre emner
uten skoleeksamen i hele det gjennomgående studieprogrammet)
(1) Studenter som oppfyller betingelsene i § 11-6 og § 13 kan framstille seg til utsatt
eksamen.
(3) Kandidater som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, fødsel eller omsorg
for barn ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan søke om å utsatt eksamen. Forholdet må
dokumenteres med legeattest, fødselsattest.
(4) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær
eksamen.
(5) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart som mulig og normalt senest to måneder inn
i det nye semesteret. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen.
(6) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke
adgang til å avlegge ny utsatt eksamen.
§ 12-5 Adgang til å avlegge eksamen etter tidligere ordning ved nedlegging eller
endringer i emnet
(1) Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende eller
nedlegges, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning kun én gang
for et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft. Studenten har imidlertid ikke krav på
undervisning etter tidligere ordning. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis det
anledning til å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har
påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.
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(2) Eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved det aktuelle
studieprogrammet eller emnet, må avlegge eksamen etter den eksamensordning som til
enhver tid gjelder for privatister.
(3) Det må søkes om å få avlegge eksamen etter tidligere ordning. Søknaden sendes
studieadministrasjonen.
§ 12-6 Adgangen til å framstille seg til samme eksamen
(1) Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved Arkitektur og
designhøgskolen inntil tre ganger. Hva som regnes som å framstille seg til eksamen, er
beskrevet i § 11-5.
(2) Programutvalg kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen dersom ett av følgende kriterier
er oppfylt:
1. Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad.
2. Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner
til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger.
(3) Det kan gis inntil tre dispensasjoner.
(4) Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter
gjelde.

§13 Individuell tilrettelegging til eksamen
§13 Individuell tilrettelegging til eksamen
En student kan på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre særlige forhold søke om
tilrettelegging av studiesituasjonen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd.
Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper
funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i
størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt. Den aktuelle
eksamensformen skal legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som
kan oppveie funksjonsnedsettelsen. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de
faglige krav som stilles ved det enkelte studium og kan gjelde for enkeltemner eller for hele
studiet. Studieadministrasjonen fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt.
1. Studenter som dokumenterer: spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker,
graviditet og amming, eller norsk som fremmedspråk kan få tilrettelegging i
form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid på skoleeksamener
Allergi, astma og utydelig håndskrift gir ikke grunnlag for individuell
tilrettelegging til eksamen.
2. Studenter som ved spesialist- eller legeattest dokumenterer varige eller
midlertidige fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine
eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.
Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan
tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig slik at det
ikke er nødvendig med ny søknad for hvert eksamenssemester.
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For andre typer eksamener enn skriftlige skoleeksamener, eller for eksamener
som består av kombinasjoner av flere ulike eksamensformer, må det søkes på
nytt for hvert eksamenssemester. Ved hjemmeeksamen eller liknende
eksamensformer må programutvalget foreta en individuell vurdering av
omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i utgangspunktet ikke
gis flere dager enn at oppgaven kan sensureres sammen med de som er levert
innen fristen. Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan
arbeides med gjennom hele semesteret, vurderer det aktuelle programutvalg
hva som eventuelt er et rimelig antall ekstra eksamensdager.
3. Studenten må framsette skriftlig dokumentert søknad til studieadministrasjonen
om den aktuelle tilretteleggingen innen fristen for å levere eksamensmelding jf.
§ 10-1. Studieadministrasjonen kan gi dispensasjon fra søknadsfristen jf. § 103.

§ 14 Vurderingsuttrykk og karakterfastsettelse
§ 14-1 Karakterfastsettelse
Framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av deler med
videre, skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.
§ 14-2 Vurderingsuttrykk
(1) Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes:
a. Bestått/ikke bestått, eller
b. En gradert skala med 5 trinn fra A til E for ”bestått” og F for ”ikke bestått”.
(2) Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

B

Meget god

C

God

D

Nokså god

E

Tilstrekkelig

F

Ikke bestått

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten
viser svært god vurderingsevne og stor grad av
selvstendighet.
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god
vurderingsevne og selvstendighet.
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste
områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og
selvstendighet på de viktigste områdene.
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og
selvstendighet.
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke
mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige
minimumskravene. Kandidaten viser både manglende
vurderingsevne og selvstendighet.
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(3) Når karakterskalaen «bestått»/«ikke bestått» benyttes, skal dette være et selvstendig
vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.
(4) Ved bedømming av prosjekt utført i gruppe skal gruppearbeidet i utgangspunktet
bedømmes likt for hele gruppen. Dersom en student unndrar seg arbeid og forpliktelser i
denne sammenheng kan denne studentens arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og
bedømmes for seg.

§ 15 Sensur
§ 15-1 Sensorveiledninger
Det skal utarbeides sensorveiledning til hver eksamen.
§ 15-2 Sensor
(1) Ved eksamen eller vurdering der resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter
for vedkommende studium, oppnevner programutvalget sensorer i samråd med fagmiljøet.
(2) All undervisning etter grunnutdanningen skal ha ekstern sensor til eksamen
(3) Bruk av sensor skal gå fram av emnebeskrivelse i studieplanen. Det skal normalt
benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig eksamen.
(4) Rektor fastsetter retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor.
§ 15-3 Antall sensorer, sensurordninger og bruk av eksterne sensorer
Følgende ordninger gjelder ved AHO:
a) Et sensorteam skal bestå av minimum 2 personer.
b) En av sensorene skal være ekstern:
- ved bedømmelse av studiokurs på masternivå (unntatt diplom) jf. § 15-3 c)
- ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil
- ved klage over karakterfastsettelse
c) Diplom (avsluttende mastergrad) bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer
§ 15-4 Sensurfrister
Sensuren skal foreligge innen tre uker. Den som er tildelt eller som påtar seg et
sensoroppdrag, har plikt til å overholde lovens hovedregel om sensurfrist.
§ 15-5 Kunngjøring av sensur
Resultatet fra en eksamen kunngjøres på Studentweb. Studentene er selv ansvarlig for å
gjøre seg kjent med sensuren. AHO er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller misforståelser
som oppstår ved muntlig beskjed om eksamensresultatet.
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§ 16 Klage
§ 16-1 Klage over enkeltvedtak og formelle feil ved gjennomføring av eksamen
(1) Enkeltvedtak som bygger på bestemmelser etter denne forskriften, med unntak av
sensur, kan påklages i henhold til lov av 1. januar 1970 om behandlingsmåten i
forvaltningssaker, kapittel VI.
(2) Formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan påklages i henhold til universitets- og
høyskoleloven § 5-2.
(3) Høgskolens klagenemnd er klageinstans.
§ 16-2 Begrunnelse for karakterfastsetting
(1) En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold
universitets- og høyskoleloven § 5-3.
(2) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for skriftlig eksamen må framsettes senest
7 dager etter at karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal rettes til
studieadministrasjonen.
(3) Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt
eksamen.
(4) Begrunnelse gis skriftlig. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at
kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper
som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.
Sensorveiledning eller andre skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal være tilgjengelige
for kandidatene etter at karakter er fastsatt.
§ 16-3 Klage over karakterfastsetting
(1) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner i henhold
universitets- og høyskoleloven § 5-3. Skriftlig klage sendes til studieadministrasjonen ved
AHO.
(2) Klage over karakterfastsetting skal være framsatt innen 21 dager etter at sensuren ble
kunngjort. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen eller klage over formelle feil jf. §§
16-1 og 16-2 framsatt, løper klagefristen etter denne bestemmelsen fra studenten har fått
begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
(3) Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges klageutvalget for studieprogrammet
som foreta en helt ny sensurering, og skal således ikke ha opplysninger om karakter,
begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Klageutvalget skal alltid
ha sensorveiledningen. Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager.
Karakterfastsettingen ved ny sensurering kan ikke påklages.
(4) Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på
karakterfastsettelsen før den endelige karakteren i emnet er kunngjort. Ved klage skal alle
delene forelegges ny sensur.
(5) Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i
gruppen før den kan framsettes.
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(6) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må
vitnemålet leveres inn samtidig med klagen for at klagen skal kunne behandles.

§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift
§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift
(1) En student skal etter forespørsel få utskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
(2) Vitnemål for kandidater som oppnår mastergrad ved Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo, utstedes uten anmodning i den målform, bokmål eller nynorsk, kandidaten selv har
angitt ved semesterregistrering. Ved vitnemål skal det følge med et Diploma Supplement
som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av norsk høyere
utdanningssystem. Diploma Supplement er bare gyldig sammen med det originale
vitnemålet. Eventuelle overskytende studiepoeng dokumenteres med en karakterutskrift.
(3) Vitnemål utstedes på norsk med mindre utdanningsprogrammet i sin helhet er et
engelskspråklig studieprogram. Vitnemål skal suppleres med Diploma Supplement og
karakterutskrift på engelsk.
(4) Det utstedes bare ett vitnemål per kandidat innenfor et studieprogram.
(5) Det utstedes nytt vitnemål hvis kandidaten senere forbedrer en karakter som inngår på
vitnemålet.
(6) For å få utstedt vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, må minimum 60
studiepoeng av en 2-årig grad og minimum 90 studiepoeng av en 5 og 5,5-årig grad være
avlagt ved AHO.

§ 18 Offentlighet
§ 18-1 Unntak fra offentlighet
(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende er i utgangspunktet offentlige.
(2) Oppgaver som inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal
unntas offentlighet.
(3) Programutvalg kan unnta oppgaver fra offentligheten i inntil fem år dersom det foreligger
tungtveiende grunner. I særlige tilfeller kan en oppgave unntas for en lengre periode.
§ 18-2 Tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver eller tilsvarende i høgskolens
vitenarkiv
(1) Mastergradsoppgaver eller tilsvarende, som ikke er unntatt offentlighet etter § 18-1 skal
gjøres åpent tilgjengelig i høgskolens digitale vitenarkiv.
(2) Den enkelte student kan reservere seg mot slik tilgjengeliggjøring.
(3) Studenten har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemmelse
med lov om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk
av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre
bruk av studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller
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skal studentens navn oppgis. En student kan reservere seg mot å få sitt arbeid offentliggjort
av AHO i publikasjoner eller på internett.

§ 19 Ikrafttredelse
§ 19 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft xxxxxxxxxx. Samtidig oppheves forskrift av xxxxxx ved Arkitektur og
designhøgskolen i Oslo.
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I tråd med styrets vedtak i Sak 42/17 er det arbeidet videre med utvalgsstrukturen for undervisning.
Det forelagte forslaget innebærer at Undervisningsutvalget (UU) opprettholdes, men med et endret mandat for å
bidra til at UU skal være et overordnet, strategisk utvalg.
Det foreslås at det opprettes tre programutvalg; ett for Master i arkitektur, ett for begge masterprogrammene i
design og ett for Master i landskapsarkitektur. I tråd med styrevedtaket i sak 42/17 utgår medlemmene i
programutvalget fra undervisningsutvalget. Programutvalgene skal ha det løpende faglige ansvaret for helheten i
studieprogrammet.
Opptaks- og godkjenningsutvalget (OGU) foreslås nedlagt, og ansvar og myndighet overføres til
programutvalgene.
Det foreslås at endringene trår i kraft fra 01.08.17, men at det i tråd med retningslinjene oppnevnes nye
representanter til utvalgene ett halvt år etter nytt styre trer i kraft. Det anbefales derfor at rektor får mandat til å
oppnevne leder for programutvalg i perioden frem til nyoppnevning av utvalgene per 01.01.2018.
Det anbefales at ordningen evalueres etter 2 år.
Som et resultat av OGU foreslås nedlagt, endres punktene 6-8 i delegasjonsreglementet. Punkt 6 i det gjeldende
reglementet deles til i to punkter. Ettersom det ikke opprettes programutvalg for videreutdanningene, delegerer
styret myndighet til undervisningsutvalget. Det står imidlertid at oppgavene kan videredelegeres programutvalg.

Forslag til vedtak
Styret vedtar de forelagte endringene i utvalgsstrukturen, og oppretter programutvalg for Master i arkitektur,
Master i landskapsarkitektur og ett felles programutvalg for begge masterprogrammene i design.
Styret delegerer til rektor å oppnevne ledere for programutvalgene for perioden 01.08.2017-31.12.2017.
Styret vedtar retningslinjer for Undervisningsutvalg og Programutvalg.
Styret ber om at utvalgsstrukturen evalueres etter 2 år.
Styret vedtar endringer i delegasjonsreglementet i tråd med vedtaket om å nedlegge Opptaks- og
godkjenningsutvalget.

14.06.2017 / Vedtakssaker Sak 60/17 AHO AHOs styre møte
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Organisering av utvalg for utdanning

Styret har bedt om at AHO vurderer hvordan studieprogramledelse kan ivaretas på en bedre
måte, i den forbindelse ble det foreslått en endring i utvalgsstrukturen. Som et resultat av
høringsrunden ble følgende forslag fremmet og vedtatt i styret som føringer for videre
behandling av saken:
-

Undervisningsutvalget opprettholdes med endret mandat
Det opprettes tre programutvalg under undervisningsutvalget
Programutvalgets medlemmer utgår fra undervisningsutvalget og suppleres med
medlemmer
Opptaks- og godkjenningsutvalget skal ikke være et strategisk utvalg som rapporterer
direkte til styret
Det utredes videre om opptaks- og godkjenningsutvalget skal bestå som et samlet
utvalg under undervisningsutvalget, eller om oppgavene skal videreføres som en
juryordning under programutvalgene.

Organisering og sammensetning
I dette forslaget spisses mandatet for Undervisningsutvalget (UU) mot et overordnet, strategisk
utvalg som skal tilrettelegge for og kvalitetssikre AHOs samlede utdanningstilbud. UU er ved
siden av Forskningsutvalget skolens eneste strategiske utvalg, og med unntak av Klagenemd og
Læringsmiljøutvalget skal alle underutvalg knyttet til undervisningen underlegges UU.
Sammensetningen av UU er ikke foreslått endret fra gjeldende mandat. Sammensetningen
gjenspeiler AHOs organisering, snarere enn studieportefølje. Dette sikrer at det er et bindeledd
mellom undervisningsutvalg og instituttene ved at hvert institutt har sine representanter, samt
at videreutdanningsprogrammer forankret på instituttene også ivaretas av sine
instituttrepresentanter. Et argument mot en slik sammensetning er at dagens instituttstruktur
bidrar til at arkitekturprogrammet, i alle fall i teorien, får et tydeligere talerør inn i UU enn
størrelsen skulle tilsi.
I tråd med styrevedtaket foreslås det at programutvalg skal utgå av undervisningsutvalget. Det
fastslås programutvalget minimum skal ha tre faglig ansatte og to studenter, og at disse velges
blant UUs medlemmer. Supplering av medlemmer til programutvalg følger samme
oppnevningspraksis som for undervisningsutvalget. Det er ikke fastslått en
«maksimumbemanning» for programutvalgene, dette gir en fleksibilitet til å prøve ut hvordan
sammensetning av undervisningsutvalg best ivaretas i den nye strukturen. Ut over den fastlagte
«minimumsbemanningen», er det UU som oppnevner medlemmer og dermed beslutter
sammensetningen.
Det foreslås at opptaks- og godkjenningsutvalget (OGU) nedlegges. Hovedargumentasjonen for
nedleggelsen er OGUs høringsuttalelse som sier at «samtlige oppgaver har vært utført av faglig
personale ved de forskjellige programmene, OGU har kun vært en paraply for denne
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aktiviteten». Internasjonalisering er en integrert og naturlig del av programutvalgets ansvar og
myndighet, og det er derfor en fordel om den faglige håndteringen av inn- og utveksling
forankres i ett utvalg. Portefoliovurderingen bør gjøres tett på den faglige forvaltningen av
studieprogrammet.
Hovedargumentet for å beholde OGU, er at arbeidsbelastningen for medlemmene av
UU/programutvalgene vil bli omfattende om disse oppgavene skal overføres til
programutvalgene.
Det foreslås at programutvalgene overtar OGUs ansvar, men at de faglige vurderingene i
forbindelse med innpassing og opptak til to-årige mastergrader kan ivaretas av en jury nedsatt
av programutvalget. Det vil dermed være opp til det enkelte programutvalg om de selv vil
ivareta innpassing og opptak, eller om dette settes ut til en egen jury. Dette kan føre til at det
gjøres ulikt på de ulike studieprogrammene, men felles vil være at programutvalget vil ha
kontroll med opptak innenfor de rammene som er satt av styret (plasser stilt til disposisjon) og
UU (rutiner).
Opptakskomiteen foreslås videreført som et underutvalg under UU. Opptakskomiteen håndterer
opptaksprøve for flere studier, og det vil derfor ikke være naturlig at det legges inn under
programutvalgene. Opptakskomiteens oppgaver er ikke av strategisk art, slik at det er naturlig å
legge det til undervisningsutvalget. Opptakskomiteens arbeidsmengde og konsentrasjon i en
kort tidsperiode er også et argument for å opprettholde komiteen.

Opptakskomité

Programutvalg for
arkitektur
Styret

Undervisningsutvalg
Programutvalg for
design (to
programmer)
Programutvalg for
landskapsarkitektur

Oppgaver, ansvar og myndighet
I henhold til Universitets- og høyskoleloven er «[a]lle beslutninger ved institusjonen truffet av
andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.» (UH-lov § 9-1 (2)).
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Delegasjon av ansvar og myndighet fra styret reguleres i delegasjonsreglement og i
reglementer for utvalgene.
Styret delegerer med dette omfattende myndighet på undervisningsområdet, og vil ha følgende
oppgaver innen undervisningsfeltet (ikke uttømmende):
-

Vedta forskrift
Vedta opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer
Vedta kvalitetssikringssystem
Vedta årlig kvalitetssikringsrapport med tiltaksplaner
Vedta opptaksrammer
Vedta opprettelse og nedleggelse av programutvalg

Dette skiller seg ikke fra dagens modell, med unntak av opprettelse og nedleggelse av
programutvalg og at det presiseres at styret skal vedta kvalitetssikringsrapport med
tiltaksplaner. Dette presiseres tydeligere i de foreslåtte reglementene for å ivareta
forvaltningsprinsippet om å skille mellom forslag og vedtak, og tilsyn og drift. Ettersom
undervisningsutvalg og programutvalg har de samme representantene, vil styret sikre at det
føres tilsyn med disse utvalgenes arbeid med kvalitetssikring i tråd med
studiekvalitetsforskriften.
Undervisningsutvalgets oppgaver skal være på et overordnet nivå og skal sikre at AHOs
studieprogrammer samordnes. Oppgavene kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:
-

Langsiktige strategier for AHOs utdanning og oppfølging av nasjonale og internasjonale
utdanningstrender og rammebetingelser som for eksempel «kvalitetsmeldingen»
Kvalitetssikringsarbeid, påse at programutvalgene følger opp kvalitetssikringsarbeid og
utforme kvalitetssikringsrapport med tiltak til vedtak i styret
Vedta utfyllende bestemmelser til forskrift
Vedta studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser
Godkjenne opptaksprøve

Oppgavene er på et mer overordnet nivå enn for dagens undervisningsutvalg. Mulighet til å
fastsette utfyllende bestemmelser til forskrift er en utvidelse av dagens delegasjonsreglement,
men i tråd med gjeldende praksis.
Undervisningsutvalget har ikke et eget budsjett, og kan ikke fatte vedtak som får store
budsjettmessige konsekvenser. Ved store endringer i studieplanen må undervisningsutvalget
sikre at det er vurdert hvorvidt det vil føre til vesentlige budsjettmessige konsekvenser, og om
det er tilfelle må saken sendes til styret for endelig vedtak. Undervisningsutvalget skal i så fall
komme med en anbefaling.

Programutvalgene har det løpende faglige ansvaret for helheten i programmet, og oppgavene
kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:
-

Studieplanarbeid/programdesign
Kvalitetssikring
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-

Drift av studieprogrammet
Internasjonalisering
Innpassing og lokalt opptak

Når det gjelder studieplanarbeid og kvalitetssikring er programutvalget utførende ledd som skal
sikre gode beslutningsgrunnlag for undervisningsutvalg og styret, samt å følge opp.
Programutvalgene vil ha beslutningsfullmakt i følgende saker:
-

Oppnevning av sensor
Kompetansevurdering av inn- og utreisende studenter
Innpassing og lokalt opptak
Vedta mindre faglige endringer i emnebeskrivelser og studieplan

Hva som er å betrakte som «mindre faglige endringer» vil måtte defineres gjennom praksis.
Hensikten med bestemmelsen er å ivareta fleksibilitet.

Opptakskomiteens oppgaver ligger fast, men det er behov for en lettere revidering av
retningslinjene. Reviderte retningslinjer for komiteen er ikke ferdigstilt, og vil legges frem for
vedtak høsten 2017.

Det foreslås at retningslinjene trer i kraft fra 01.08.2017.
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Undervisningsutvalget– retningslinjer
Undervisningsutvalget har ansvar for å utvikle, kvalitetssikre og evaluere AHOs samlede
utdanningstilbud. Det gjøres i overenstemmelse med styrets vedtak og signaler,
kvalitetssikringssystem, budsjett og i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for
virksomheten.
Undervisningsutvalget har ansvar for å utvikle og legge fram forslag til en langsiktig strategi for
AHOs utdanningsvirksomhet.
Undervisningsutvalget vedtar studieplaner for studieprogrammene innenfor den
programstruktur som styret har fastsatt.
Undervisningsutvalget rapporterer til rektor, og har ansvar for å legge frem
studiekvalitetsrapport for styret en gang årlig.
Spesifisert ansvar
-

-

-

Legge langsiktige strategier for AHOs utdanningsvirksomhet
Holde seg orientert om nasjonale og internasjonale trender, rammebetingelser og
utviklingstrekk som har relevans for utvikling av studietilbud og studiekvalitet, følge opp
nasjonale og internasjonale studentundersøkelser og utarbeide høringsuttalelser på
vegne av AHO
Tilrettelegge stimulerende læringsmiljøer i form av læringsarenaer, arbeids- og
undervisningsformer og infrastruktur for studiene
Fastsette utfyllende bestemmelser til AHOs masterforskrift, som nærmere regler for
opptak og eksamen
Utvikle og vedlikeholde et helhetlig kvalitetssikringssystem basert på de krav og
standarder som legges til grunn for NOKUTs godkjenning.
Legge frem en kvalitetssikringsrapport for styret en gang årlig, med forslag til tiltak
Påse at det gjennomføres periodisk undervisningsevaluering på alle studieprogram, og
at resultater fra evalueringene behandles og tiltak følges opp.
Vedta studieplaner for studieprogrammene innenfor den programstruktur styret har
fastsatt. Endringer i studieplan som har vesentlige budsjettkonsekvenser skal vedtas av
styret, UU skal da gi en faglig anbefaling i saken.
Vedta studieplan for etter- og videreutdanning
Vedta læringsutbyttebeskrivelser
Fastsette undervisningsterminene
Godkjenne opptaksprøvene

Undervisningsutvalget består av:
-

Leder (rektor eller prorektor, instituttleder med undervisningsansvar) oppnevnt av styret
2 representanter fra hvert institutt
4 studentrepresentanter

Studiesjef er sekretær for utvalget.
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De faglige representantene skal dekke en faglig bredde og utpekes av rektor etter innstilling fra
instituttleder, studentrepresentantene velges av og blant studentene og skal representere alle
tre ordinære studieprogrammene.

Utvalgets funksjonsperiode er i samsvar med styrets (4 år), men med oppstart innen et halvt år
etter at nytt styre trer i kraft. Studentene velges for ett år om gangen.
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Programutvalg – retningslinjer
Programutvalg har det løpende faglige ansvar for å sikre at studieprogrammet organiseres og
gjennomføres som et helhetlig studieprogram med høy faglig kvalitet.
Programutvalg opprettes og nedlegges av styret etter innspill fra Undervisningsutvalget.
Programutvalget skal årlig rapportere om kvalitetssikringsarbeidet og om opptak til
undervisningsutvalget.
Spesifisert ansvar:
Studieplanarbeid/programdesign
-

-

Utvikle studieprogram i henhold til profil, relevans og innhold.
Se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt ivareta
programkvaliteten.
Arbeide med programdesign, det vil si sammenhengen mellom kursene i et program i
forhold til profil, undervisningspedagogikk, internasjonaliseringsmuligheter og
vurderingsalternativene i programmet.
Anbefale faglige endringer i emnebeskrivelser og studieplan.
Vedta mindre faglige endringer i studieplanen innenfor budsjettramme.
Påse og dokumentere at studieprogrammets innhold sikrer kravene til læringsutbytte
både på programnivå og innenfor hvert emne.

Kvalitetssikring
-

Påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir fulgt. I
dette inngår ansvar for å påse at kvalitetssystemets bestemmelser blir fulgt.
Gjennomføre semestervise evalueringer både på emne- og programnivå.
Årlig rapportere om kvalitetsarbeidet og evaluering av undervisningen til
undervisningsutvalget.
Følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi
tilbakemelding til studentene på dette.

Drift av studieprogrammet
-

Holde kontakt med instituttledere, kursansvarlige, lærere og relevante støttefunksjoner
som bibliotek, verksted og IKT.
Oppnevne sensor på bakgrunn av innstilling fra kursansvarlige.
Se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale læringsmiljøet blant
studentene innenfor programmet.
Organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i programmet.
Oppnevne medlemmer til ankeutvalg.

Internasjonalisering
-

Sikre at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved utenlandsk lærested.
Se til at utvekslingsavtaler jevnlig evalueres.
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-

Påse at inn- og utreisende studenter har tilstrekkelig kompetanse for gjennomføre
utvekslingsoppholdet.

Innpassing og lokalt opptak
-

-

Faglig vurdering ved innpassing av studenter på studieprogrammet, sikre at studentene
som innpasses innehar den faglige kompetansen som er nødvendig for å fortsette
studiene ved AHO. Gjennomføre portfoliovurdering ved lokale opptak til masternivå.
Utforme en skriftlig rapport om opptak og innpassing til undervisningsutvalget innen to
måneder etter gjennomført opptak

Programutvalg har et faglig ansvar for innpassing og lokalt opptak. Den faglige vurderingen kan
settes til en jury, denne skal da bestå av minimum tre vitenskapelig ansatte. I henhold til AHOs
forskrift § 3-3 (3) skal bedømmelse av portefolio gjennomføres av kun faglige representanter.
Opptak og innpassing skal skje i henhold til rutiner fastsatt av undervisningsutvalget. Den
samme jury kan behandle kompetansevurdering i forbindelse med inn- og utveksling.

Sammensetning av programutvalg
Programutvalget består av minimum 3 faglige ansatte og 2 studenter. Disse velges blant
undervisningsutvalgets medlemmer, og skal dekke en faglig bredde. Der undervisningsutvalgets
ansatte medlemmer ikke er tilstrekkelig til å oppfylle minimumsantallet, utpekes ekstra
medlemmer av rektor etter innstilling fra instituttleder. Studentmedlemmer velges av SAHO.
Studierådgiver for studieprogrammet er sekretær for programutvalget. Studiesjef har frammøte
og talerett i programutvalgets møter.
Utvalgets funksjonsperiode er i samsvar med styrets (4 år), men med oppstart et halvt år etter at
nytt styre trer i kraft. Studentene velges for ett år om gangen.
Styret oppnevner leder for programutvalget, etter innstilling fra undervisningsutvalget.
Undervisningsutvalgets leder kan ikke lede et programutvalg.
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Delegasjonsreglementet
Styret ved AHO har delegert myndighet slik:
Institusjonsledelse
1. Rektor har myndighet til i forbindelse med ferier, sykdom og andre kortere fravær å
delegere rektors myndighet til rektors stedfortreder i faglige saker og til aktuell direktør
i administrative saker. Kan ikke videredelegeres.
2. Styreleder avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme
sammen i møte. Styreleder gis også fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør
avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke ansees som viktige nok til at
ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan styreleder bare
beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.
Økonomi
3. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten innenfor vedtatte budsjetter fra
styreleder til rektor. Kan videredelegeres.
4. Styret delegerer til rektor å fordele vedtatte budsjettposter på underposter. Kan
videredelegeres.
Studieplaner, opptak og eksamen i masterprogrammene
5. Styret delegerer til undervisningsutvalget å godkjenne studieplaner for
masterprogrammene. Kan ikke videredelegeres.
6. Styret delegerer til opptaks- og godkjenningsutvalget å ta opp studenter til AHOs
studieprogrammer (Jf. retningslinjer for opptaks- og godkjenningsutvalget). Opptak til
første årskurs er videredelegert til opptakskomiteen. Kan ikke videredelegeres.
7. Styret delegerer til opptaks- og godkjenningsutvalget å godkjenne tidligere
utdanning. Kan ikke videredelegeres.
8. Styret delegerer myndigheten til å oppnevne sensorer til undervisningsutvalget etter
universitetslovens§ 3-9. Kan videredelegeres til rektor.
9. Styret delegerer myndigheten til å annullere eksamen eller godkjenning av kurs etter
universitetslovens § 4-7 (1) til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
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10. Styret delegerer myndigheten til å annullere godskriving eller godkjenning av
utdanning og fritak for eksamen eller prøve etter universitetslovens § 4-7 (2) til
klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
11. Styret delegerer myndigheten til å bortvise og utestenge en student og frata retten
til å gå opp til eksamen etter universitetslovens § 4-8 til klagenemnda. Kan ikke
videredelegeres.
12. Styret delegerer myndigheten til å avgjøre klager på formelle feil ved eksamen etter
universitetslovens § 5-2 til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
13. Styret delegerer til undervisningsutvalget å oppnevne ankeutvalg for diplom og
ankeutvalg for klage over karakterfastsettelse ved eksamen ved instituttene etter
universitetslovens § 5-2 (2). Kan ikke videredelegeres.
Forskerutdanning
14. Styret delegerer til forskningsutvalget å godkjenne forskerutdanningens studieplan.
Kan ikke videredelegeres.
15. Styret delegerer til forskningsutvalget å ta opp studenter til AHOs PhD-program. Kan
ikke videredelegeres.
16. Styret delegerer til forskningsutvalget å oppnevne vitenskapelige komiteer for
bedømming av doktorgradsavhandlinger.
Tilsettinger17. Tilsettingsutvalget har etter universitets- og høyskolelovens § 6-3
myndighet til å tilsette i undervisnings- og forskningsstillinger. Unntak er professor-,
førsteamanuensis- og stipendiatstillinger. Tilsettingsutvalget har myndighet til å
oppnevne sakkyndige bedømmelseskomiteer i henhold til universitets- og
høyskoleloven § 6-3 (3). Kan ikke videredelegeres.
18. Forskningsutvalget er delegert myndighet til å tilsette i stipendiatstillinger. Kan ikke
videredelegeres.
19. Styret har etter universitets- og høyskolelovens § 6-3 delegert til rektor å tilsette i
arbeidsforhold med kortere varighet enn 12 måneder. Kan videredelegeres til direktør
organisasjon.
20. Tilsettingsråd bestående av rektor, direktør for den aktuelle avdeling og én
tjenestemannsrepresentant har i samsvar med universitets- og høyskolelovens § 11-1 (5)
myndighet til å tilsette i teknisk/administrative stillinger. Unntatt er
teknisk/administrative lederstillinger (jf. AHOs personalreglement) Kan ikke
videredelegeres.
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Henvisninger:
Universitets- og høyskoleloven
Kvalitetssystemet – 1 – Organisasjon
Kvalitetssystemet – 9 – Personalreglementet AHO

Godkjent av: Styret
Avdeling: Personal og organisasjon
Ansvarlig: Direktør organisasjon
Opprettet: 07.12.2005
Oppdatert: 17.06.2015
Versjon: 4.
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Delegasjonsreglementet
Styret ved AHO har delegert myndighet slik:
Institusjonsledelse
1. Rektor har myndighet til i forbindelse med ferier, sykdom og andre kortere fravær å
delegere rektors myndighet til rektors stedfortreder i faglige saker og til aktuell direktør i
administrative saker. Kan ikke videredelegeres.
2. Styreleder avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme
sammen i møte. Styreleder gis også fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres
før neste ordinære styremøte, og som ikke ansees som viktige nok til at ekstraordinært
møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan styreleder bare beslutte kortvarig
suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.
Økonomi
3. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten innenfor vedtatte budsjetter fra
styreleder til rektor. Kan videredelegeres.
4. Styret delegerer til rektor å fordele vedtatte budsjettposter på underposter. Kan
videredelegeres.
Studieplaner, opptak og eksamen i masterprogrammene
5. Styret delegerer til undervisningsutvalget å godkjenne studieplaner for
masterprogrammene. Kan ikke videredelegeres.
6. Styret delegerer til opptakskomiteen å gjennomføre og kvalitetssikre opptak til første
år på integrerte masterprogrammer. Kan ikke viderdelegeres.
7. Styret delegerer til undervisningsutvalget å ta opp studenter til AHOs 2-årige
masterprogrammer. Kan videredelegeres til programutvalg.
8 . Styret delegerer til undervisningsutvalg å godkjenne tidligere utdanning. Dette
inkluderer innpassing til masternivå. Kan videredelegeres til programutvalg.
9. Styret delegerer myndigheten til å oppnevne sensorer til undervisningsutvalget etter
universitetslovens§ 3-9. Kan videredelegeres til rektor.
10. Styret delegerer myndigheten til å annullere eksamen eller godkjenning av kurs etter
universitetslovens § 4-7 (1) til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
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11. Styret delegerer myndigheten til å annullere godskriving eller godkjenning av
utdanning og fritak for eksamen eller prøve etter universitetslovens § 4-7 (2) til
klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
12. Styret delegerer myndigheten til å bortvise og utestenge en student og frata retten til
å gå opp til eksamen etter universitetslovens § 4-8 til klagenemnda. Kan ikke
videredelegeres.
13. Styret delegerer myndigheten til å avgjøre klager på formelle feil ved eksamen etter
universitetslovens § 5-2 til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres.
14. Styret delegerer til undervisningsutvalget å oppnevne ankeutvalg for diplom og
ankeutvalg for klage over karakterfastsettelse ved eksamen ved instituttene etter
universitetslovens § 5-2 (2). Kan ikke videredelegeres.
Forskerutdanning
15. Styret delegerer til forskningsutvalget å godkjenne forskerutdanningens studieplan.
Kan ikke videredelegeres.
16. Styret delegerer til forskningsutvalget å ta opp studenter til AHOs PhD-program. Kan
ikke videredelegeres.
17. Styret delegerer til forskningsutvalget å oppnevne vitenskapelige komiteer for
bedømming av doktorgradsavhandlinger.
Tilsettinger
18. Tilsettingsutvalget har etter universitets- og høyskolelovens § 6-3 myndighet til å
tilsette i undervisnings- og forskningsstillinger. Unntak er professor-, førsteamanuensisog stipendiatstillinger. Tilsettingsutvalget har myndighet til å oppnevne sakkyndige
bedømmelseskomiteer i henhold til universitets- og høyskoleloven § 6-3 (3). Kan ikke
videredelegeres.
19. Forskningsutvalget er delegert myndighet til å tilsette i stipendiatstillinger. Kan ikke
videredelegeres.
20. Styret har etter universitets- og høyskolelovens § 6-3 delegert til rektor å tilsette i
arbeidsforhold med kortere varighet enn 12 måneder. Kan videredelegeres til direktør
organisasjon.
21. Tilsettingsråd bestående av rektor, direktør for den aktuelle avdeling og én
tjenestemannsrepresentant har i samsvar med universitets- og høyskolelovens § 11-1 (5)
myndighet til å tilsette i teknisk/administrative stillinger. Unntatt er teknisk/administrative
lederstillinger (jf. AHOs personalreglement) Kan ikke videredelegeres.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 61/17 Tilsetting av føresteamanuensis i
arketektur ( 50 %) fast stilling
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
16/01161-10
Utlysningstekst Førsteamanuensis 50 %
Signert sakkyndig rapport
Utvidet søkerliste.pdf
17.06.06 innstilling FTH førsteklasse førstestilling
CV Siri Moseng
CV for Anna Røtnes
anmodning om tilsetting i to stillinger
16.12.06 bemanninsplan førsteklasse

Instituttleder Erik Langdalen deltar i behandling av saken.
Det ble kunngjort en fast 50 % førsteamanuensisstilling i arkitektur knyttet til undervisning i 1. år ved Institutt
for form, teori og historie (FTH) med søknadsfrist 01.03.2017.
Det meldte seg 9 søkere til stillingen.
Det ble opprettet en sakkyndig komité bestående av:
- Jonas Norsted, arkitekt Atelier Oslo
- Arne Henriksen, arkitekt Knut-Henrik Andersen Arkitektkontor
- Christine Petersen, førsteamanuensis AHO
Sakkyndig komité vurderte 4 av søkerne som kvalifisert for stillingen, hvorav 2 kandidater ble ansett som særlig
kvalifisert. FTH opprettet et innstillingsutvalg bestående av Beate Hølmebakk, Thomas McQuillan og Erik
Langdalen.
De fire kvalifiserte kandidatene ble innkalt til intervju. På bakgrunn av sakkyndig komités rapport og intervjuer
innstilles to kandidater. Innstillingsutvalget mener de to innstilte kandidatene er sidestilte, men følger sakkyndig
komités rangering på vurdering av solid erfaring fra praksis og innstiller i følgende rangering:
1.
2.

Siri Moseng
Anna Røtnes

I henhold til vedlagte bemanningsplan skal en tilsvarende stilling utlyses i januar 2018. Instituttleder ønsker å
tilsette i denne stillingen på bakgrunn av denne utlysningen ettersom det vil være et kort tidsrom mellom
utlysningene og denne prosessen har ført til at vi har to svært egnede kandidater. Ved å gjennomføre ansettelse i
begge stillingene nå vil det sikres kontinuitet i førsteklasseundervisningen.
Ettersom det vil være kort tid mellom de to prosessene, virker det lite trolig at man vil finne bedre kandidater ved
å gjennomføre en ny prosess våren 2018. Det anbefales derfor at styret ansetter i to stillinger.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar å ansette i to 50 % stillinger i henhold til bemanningsplan for førsteårsundervisning i arkitektur.
Styret ansetter Siri Moseng i en fast 50 % stilling som førsteamanuensis i arkitektur ved Institutt for form, teori
og historie.
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Styret ansetter Anna Røtnes i en fast 50 % stilling som førsteamanuensis i arkitektur ved Institutt for form, teori
og historie.
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og
designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving
som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter,
og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Institutt for form, teori og historie (FTH) arbeider med arkitektur, arkitekturhistorie og bygningsarv. Instituttet er sterkt internasjonalt
orientert og leder en rekke internasjonale forskningsprosjekter. Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og
filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå og i doktorutdanningen. Instituttets ph.d.-studenter og
postdoktorander er del av pågående forskningsprosjekter. FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanningsmaster i arkitektturvern og en
felles Nordisk videreutdanningsmaster i arkitekturarv (NORMAK).

Førsteamanuensis
Det lyses ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis i arkitektur med faglig ansvar for førsteårsundervisningen ved AHO, organisert
under Institutt for form, teori og historie.
Utdannelsen av AHOs seksti førsteårsstudenter i arkitektur drives i to likestilte studioer, med felles faglige opplegg og identiske
læringsmål. Undervisningen ledes av to fagansvarlige, og hvert studio drives av et lærerteam på tre personer. Undervisningens struktur er
utviklet gjennom de siste åtte årene og består av prosjektbasert studioundervisning som integrerer verkstedsopplæring, dataundervisning
og frihåndstegning.
I løpet av det første året skal studentene tilegne seg kunnskap og arbeidsmetoder som legger til rette for det videre studiet ved AHO.
Undervisningen er fagspesifikk og prosjektbasert, og studentene får erfaring med arbeid i ulike skalaer og med varierende kontekst.
Studioundervisningen foregår i form av veiledning på tegnesalen, forelesninger, gjennomganger, ekskursjoner og seminarer. Studentene
arbeider både individuelt og i grupper. Examen philosophicum, arkitekturhistorie og materialteknologi undervises som egne fag.
Kvalifikasjoner
Søker til stillingen må:
ha utdanning tilsvarende master i arkitektur
kunne vise til egne arbeider av høy faglig kvalitet
ha solid erfaring fra arkitekturpraksis
kunne dokumentere undervisningserfaring innen fagfeltet
Egenskaper:
engasjert og initiativrik
gode samarbeidsevner
evne til nytenkning og innovasjon
evne til å jobbe i et miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitet
god muntlig og skriftlig formidlingsevne
grunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et nordisk språk.
Vi tilbyr
Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø
Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning og 10% andre administrative oppgaver ved AHO.
Stillingen lønnes i kode 1011 Førsteamanuensis, LR 65-76. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår.
Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Søknaden
Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres via våre hjemmesider eller jobbnorge.no:
Søknad
CV
Utlysningstekst (132323).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 21. februar 2017 kl. 09:23
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Bekreftede kopier av vitnemål og attester
Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portofolien kan
maksimalt ha 30 sider og 100MB
For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det
blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.
Spørsmål kan rettes til instituttleder Erik Langdalen ved Institutt for form, teori og historie, tlf 22997000/98286398 eller per e-post
erik.langdalen@aho.no
Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no
Søknadsfrist er 1. mars 2017
Jobbnorge-ID: 132323, Søknadsfrist: 01.03.2017
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Utvidet søkerliste.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 25 første ledd

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 17.06.06 innstilling FTH førsteklasse førstestilling
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 25 første ledd
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CURRICULUM VITAE, SIRI MOSENG, SIVILARKITEKT MNAL
Navn:
Født:
Utdannelse:

Siri Moseng
29.10.1973
NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst. Mastergrad, 1994 - 2000
Politecnico de Milano, Department of Architecture and urban studies. 1997-1998
Grunnkurs Tegning, Ankerskogen vgs 1993-1994
Brumunddal videregående skole, 1990-1993

Stilling:

Medeier moseng poulsen arkitektur as
Universitetslektor, kursansvarlig for studio 1, 1.årskurs ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo

FAGLIG BAKGRUNN
2007Egen praksis moseng poulsen arkitektur as
2014Ansatt ved AHO, universitetslektor i 1.årsundervisningen
2013
Ansatt ved AHO, masterkurs
2011
Prosjektleder for Oslo Åpne Hus 201, Oslo Arkitektforening
2005-2009:
Ansatt ved Snøhetta Arkitektkontor as
2000-2005:
Ansatt ved Jensen og Skodvin Arkitektkontor as
FAGLIG ERFARING
moseng poulsen arkitektur as, utvalgte prosjekter
2016
Enebolig Kittilsen, Ålesund
2016
Ombygging enebolig på Røa
2016
Transformasjon Høymagasinet, Akershus Festning
2015
Leilighetsbygg Halvdan Svartes gate
2015
Rammeavtale med Statens Vegvesen Nord
2015
Tilbygg enebolig, Larkollen
2014
Enebolig Knut Ditlev Simonsen
2014
Ombygging Skøyenbrynet
2014
Ombygging Smestadhagan (Enebolig Blakstad Munthe Kaas)
2013
Studentboliger Moholt, prekvalifisert konkurranse
2011/2013
Reguleringsplan: 4 felts E6 gjennom Ringsaker kommune
2012/2013
Festningen Restaurant, Akershus Festning Bygg22
2011/2012
Enebolig Skallerud
2011
Planinitiativ "Kulturstallen"
2010
“El Cine”, gjenbruk av nedlagt kino i Andalucia
2009
Vernebygg for Jellingstene (konkurranse)
2009
Grønmo, planarbeid for ny bruk av avfallsdeponi
2008Stoppunkt Låtefoss, Hardanger (Nasjonale Turistveger).
2008Rasteplass Persfjord, Varanger (Nasjonale Turistveger).
Ansatt hos Snøhetta AS, utvalgte prosjekter
2008
asBuilt Snøhetta Modular, bokserie.
2006-2008
”Glitne: miljøvennlig bygg gjennom økonomisk vekting” (forskningsprosjekt i
samarbeid med Sintef)
2008
Barcode Kontorbygg.
2008
Hotel Satiricon, Moskva.
2008
Nytt universitet i Gambia, masterplan.
2006-2007
Lysaker Stasjon
2005-2007
Snøhetta Modular, utvikling av modulært byggesystem for boliger.

moseng poulsen arkitektur as

Odinsgate 32, 0260 Oslo

post@mopo.no

(t) +47 21 30 17 53

www.mopo.no
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Ansatt hos Jensen og Skodvin Arkitektkontor, utvalgte prosjekter
2003-2005
DogA, Norsk senter for design og arkitektur
2000-2003
Årvollskogen 300 boliger
2003
Tautra Mariakloster
2000-2001
Storo t-banestasjon
2000
Mortensrud kirke
2005
Konkurranse: Nasjonale Turistveger Trollstigplatået
2003
Konkurranse: Kirkeparken vgs
2003
Konkurranse: Nasjonalbiblioteket
2002
Konkurranse: Extension for Bocconi University
2002
Konkurranse: Helikopterterminal på Sola

Stipend:
Sasakawa Foundation Reisestipend til Japan
Verv:
2016-2017
2010-2012
2009-2011
2010
2009-2011

Medlem av opptakskomitèen ved AHO
Medlem av Ankeutvalget for diplom ved AHO
Styremedlem Oslo Arkitektforening
Konstituert styreleder Oslo Arkitektforening, 3 mnd.
Styremedlem Arkitektenes Hus

Akademisk:
2016-2017
2016
2015
20142014
2013
2013
2013
2012
2011
2010-2012
2010
2010
2009
2009

AHO Kursansvarlig studio 1, 1.årskurs
AHO Hovedveileder Diplom
AHO Hovedveileder Diplom
AHO Tilsatt universitetslektor, 50% stilling. Grunnundervisning
AHO Lærer grunnkurs GK2, 50% stilling. Kursansvarlig: Christine Pettersen
AHO Sensor grunnkurs GK1. Ansvarlig professor: Beate Hølmebakk
AHO Diplomveileder, 3 studenter.
AHO Lærer masterkurs «Farmlife»,50% stilling. Ansvarlig professor: Erik Langdalen
AHO Sensor Bachelor GK6. Kursansvarlig: Minna Riska.
NTNU Sensor særkurs. Ansvarlig professor: Fredrik Lund
AHO Ankesensor diplom
NTNU Sensor grunnkurs. Ansvarlig professor: Fredrik Lund
AHO Sensor grunnkurs. Ansvarlig professor: Beate Hølmebakk
AHO Diplomveileder, 2 studenter.
NTNU Sensor særkurs, kursansvarlig: AnneLise Bjerkan

Forelesninger:
2016
AHO Institutt for Form Teori og Historie, Egne arbeider
2014-2017
AHO 1.årskurs. ulike forelesninger knyttet til undervisningstema i 1.årskurs, ca 12 stk
2009
NTNU særkurs: Om Persfjord Rasteplass

moseng poulsen arkitektur as

Odinsgate 32, 0260 Oslo

post@mopo.no

(t) +47 21 30 17 53

www.mopo.no
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Priser / Utstilling / Publisering
2016
In therapy, enebolig på Snarøya del av utstilling i den nordiske paviljongen under
Arkitekturbiennalen i Veneziaenebolig
2016
Wall Street Journal juni 2016, eneboliger på Snarøya (Knuts og Helens Hus)
2015
Bærum kommunes arkitekturpris, enebolig på Snarøya (Helens Hus)
2015
Nominert til Oslo Bys Arkitekturpris, Festningen Restaurant
2015
Mur+Betong, #1,2015, enebolig på Snarøya (Knuts Hus)
2015
Asker og Bærum Budstikke 31.desember 2015 Helens Hus (artikkel også publisert i Botrend)
2015
Asker og Bærum Budstikke 10. mai 2015, Knuts Hus

moseng poulsen arkitektur as

Odinsgate 32, 0260 Oslo

post@mopo.no

(t) +47 21 30 17 53

www.mopo.no
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CV FOR ANNA RØTNES
UTDANNING
2001-08 - 2003-02

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - master Sivilarkitekt
5. år og diplom
Diplomoppgave: "Det nye IKEA", Bygg 3

2001-02 - 2001-04

Kusum Gboo dance ensemble Studie i tradisjonell afrikansk dans i Accra, Ghana.

1996-08 - 2000-06

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - master Sivilarkitekt
1. til 4. år.
Høst 1998: Selvprogrammert studium ved Institutt for form,
teori og historie: Tradisjonell arkitektur i Burkina Faso og
Mali
Vår 1999: Selvprogrammert studium ved Institutt for
urbanisme: Nytt marked i Bobo Dioulasso, Burkina Faso.
Begge prosjekter i samarbeid med Silje Kolltveit

1992-08 - 1995-06

Foss videregående skole - musikk
Musikklinjen med generell studiekompetanse

YRKESERFARING
2014-01 -

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - medlem i
undervisningsutvalget
Representant i undervisningsutvalget for Institutt for form,
teori og historie.

2003-02 -

Praksis A as - Sivilarkitekt og daglig leder (50%)
Eget firma som ble opprettet som enkeltpersonforetak i
2003 under navnet Sivilarkitekt Anna Røtnes. Siden 2013
har firmaet blitt drevet som aksjeselskap under navnet
Praksis A. Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.
Se portofolio for presentasjon av prosjekter.

2014-08 -

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - univeristetslektor,
kursansvarlig (50%)
Stilling som kursansvarlig for førsteårskurset i arkitektur,
studio 2.
For utdypning av veiledning- og undervisningserfaring, se
portofolio.

2016-05 - 2016-06

Designinstituttet - Veileder og kritiker
Introduksjonsforelesning til arkitekturfaget for alle
Designinstituttets studenter. Veiledning, gjennomgang og
sensurering av eksamensprosjekt i arkitektur for 10
studenter.

2011-08 - 2014-07

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - universitetslektor
(50%)
Stilling som universitetslektor i førsteårskurset i arkitektur,
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studio 2. Vårsemesteret 2014 som kursansvarlig.
2012-01 - 2013-08

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - medlem av
opptakskomiteen
Utarbeiding av hjemme- og skoleoppgaver til
opptaksprøven, og bedømmelse av innkomne søknader

2008-08 - 2011-07

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - Timelærer (50%)
Stilling som timelærer i førsteårskurset i arkitektur, studio 2

2003-04 - 2008-12

Mellbye arkitekter AS - Sivilarkitekt (100%)
Hovedprosjekter:
2005-2008: Hotell 33, Økern. Ombygging og påbygg av
Erling Viksjø-bygg fra 1967 til hotell og konferansesenter.
Hovedansvarlig saksbehandler
2003-2004: Rehabilitering av Ekebergrestauranten.
Hovedansvarlig saksbehandler
2003: Gabels hus hotell, nybygg og ombygging.
Medarbeider

2007-08 - 2007-12

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - Kritiker og sensor
Kritiker på delgjennomganger gjennom semesteret, og
kritiker/sensor på sluttgjennomgang for
prosjekteringsoppgave i arkitektur, 5. semester.

2001-08 - 2002-06

Askim/Lantto arkitekter AS - modellbygger
Tilknyttet som modellbygger, deltid

2001-05 - 2001-08

Askim/Lantto arkitekter AS - praktikant (100%)

2000-05 - 2001-01

Lund Hagem arkitekter AS - praktikant (100%)

1995-08 - 1996-07
VERV

Skrenten barnehage - barnehageassistent (100%)

2015-01 -

Regionalt samarbeidsutvalg, Kulturetaten, Kunst i Oslo
Verv: Vararepresentant for Oslo arkitektforening

2016-09 -

Arkitektenes fagforbund Verv: tillitsvalgt for AFAGs
medlemmer på AHO

2014-07 - 2016-07

Oslo arkitektforening Verv: medlem i valgkomiteen / leder
av valgkomiteen

2010-08 - 2014-03

Oslo arkitekturtriennale Verv: styremedlem

2009-07 - 2011-07

Oslo arkitektforening Verv: styremedlem

2004-01 - 2007-01

Mellbye arkitekter Verv: vara tillitsvalgt

2002-01 - 2002-08

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Verv:
studentrepresentant i opptakskomiteen

1999-01 - 2000-06

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Verv:
studentrepresentant i undervisningsutvalget

KURS
2013-10

Askeladd: Archicad Varighet: 2 dager
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2012-10

Epix 3D graphics: Sketch-up Varighet: 1 dag

2011-01

NAL-akademiet: Kurs i praktisk bygningsfysikk Varighet: 1
dag

2010-09

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: Passivhus og
lavenergihus Varighet: et semester

2009-01

NAL-akademiet: Lavenergiløsninger, tema boliger Varighet:
1 dag

2008-09

Epix 3D graphics: Sketch-up Varighet: 1 dag

2008-01

NAL-akademiet: Prosjekteringskompetanse Varighet: 1 dag

2006-01
SPRÅK

NAL-akademiet: Universell utforming Varighet: 1 dag

Fransk

Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig:
Grunnleggende kunnskaper

Engelsk

Muntlig: Gode kunnskaper Skriftlig: Gode kunnskaper
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Til Styret ved AHO

ANMODNING OM ”FORSKUTTERT” ANSETTELSE AV FØRSTEAMANUENSIS MED FAGANSVAR FOR
FØRSTEKLASSEUNDERVISNINGEN PÅ INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE (FTH)
Jeg vil med dette anmode styret om å ”forskuttere” ansettelsen av førsteamanuensis (fast stilling) ved FTH
som etter planen skulle iverksettes våren 2018. Kandidaten til stillingen er Anna Røtnes.
Jeg viser til følgende dokumenter:
- Bemanningsplan for førsteklasse datert 06.12.2016 (styrebehandlet desember 2016)
- Rapport fra sakkyndig komite for førsteamanuensisstilling datert 25.04.2017
- Innstilling av førsteamanuensisstilling ved FTH datert 6.juni 2017
I henhold til vedlagt bemanningsplan lyste FTH i januar 2017 ut én av de to planlagte faste
førsteamanuensis-stillinger med faglig ansvar for førsteklasseundervisningen på AHO (den andre var
planlagt utlyst januar 2018). Det kom inn til sammen ni søknader. Sakkyndig komite fant Anna Røtnes og
Siri Moseng spesielt kompetente til å tiltre stillingen, men konstaterte at Siri Moseng har noe mer erfaring.
Innstillingskomiteen følger rangeringen fra sakkyndig komite og anbefaler at hun blir tilbudt stillingen.
Siri Moseng fyller i dag allerede rollen som én av to fagansvalig i førsteklasse (”stand in” for Christine
Petersen som ble ansatt i andre klasse høsten 2016), og siden hun nå blir tilbydt den andre stillingen, blir
hennes stilling i prinsippet ledig. Det er derfor et umiddelbart behov for å utlyse den stillingen hun nå
forlater. Jeg mener det av følgende grunner er grunnlag for å ”forskuttere” ansettelsen av den gjenstående
stillingen og tilby Anna Røtnes denne:
- Stillingene er identiske, med samme innhold og lik utlysningstekst.
- Stillingen(e) er prøvd i ”markedet” og kompetente kandidater har søkt
- Det er kort tidsrom mellom utlysningene (siden stillingen etter Moseng må lyses ut umiddelbart)
- Anna Røtnes er funnet svært kompetent og innstilt på andre plass
- Ansettelsen vil sørge for en nødvendig kontinuitet i førsteklasseundervisningen
- Ansettelsen vil spare skolen for kostnader og ressurskrevende prosesser
På bakgrunn av dette anmoder jeg styret om å tilby Anna Røtnes stillingen som førsteamanuensis med
fagansvar for førsteklasseundervisningen på AHO (delt ansvar med Siri Moseng).
Vennligst gi meg beskjed hvis det er spørsmål eller behov for ytterligere avklaringer.

6.juni 2017

Erik Langdalen
Instituttleder FTH
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Notat 06.12.2016 Erik Fenstad Langdalen, FTH

BEMANNINGSPLAN ”PRAKSIS”(førsteklasse)
Enheten ”praksis”, som ligger organisert under FTH, har ansvar for undervisningen i arkitekturprogrammets
førsteår. Et lærerteam på seks arkitekter og to kunstnere driver undervisning i arkitekturprosjektering,
frihåndstegning, verkstedsopplæring og DAK-tegning. Det tas inn 60 studenter i arkitekturprogrammet hvert år
som fordeles på to studioer med hvert sitt lærerteam. Opplegget er identisk for hvert studio. I tillegg til
studioundervisningen holdes det separate kurs i Exphil, arkitekturhistorie og materialteknologi.
Dagens struktur ble etablert i 2008 da Beate Hølmebakk og Erik Langdalen overtok ansvaret for
førsteklasseundervisningen, og har siden utviklet seg til en permanent ordning som ivaretar kontinuitet og
fornyelse. Tidligere hadde én 100% fast ansatt professor og en gruppe assistenter ansvaret for undervisningen,
men når studenttallet økte ble dette vanskelig. Det ble derfor ansatt to 50% professorer i åremålsstillinger, og
fire 50% universitetslektorer i åremålsstillinger. I 2014 ble dataundervisningen lagt inn som en del av de
universitetslektorstillingene (2x75%).
Ansvaret for førsteklasseundervisningen har ligget under FTH siden instituttstrukturen ble etablert, og var
tidligere drevet av fagområdene ”form og tegning” og ”teori og historie”.
UNDERVISNINGSANSVAR
Grunnundervisningen:
høstsemester:
o grunnkurs arkitektur 1 (GK1), 20 ECTS
§ studio
§ frihåndstegning
§ DAK-tegning
Vårsemester:
o Grunnkurs arkitektur 2 (GK2), 18 ECTS
§ studio
§ frihåndstegning,
§ DAK-tegning
Masternivå, fordypningskurs
høstsemester: “The Architect´s board”, 6 ECTS
vårsemester: ”Frihåndstegning”, 6 ECTS
Masternivå, diplom
3-5 studenter per år
BEMANNINGSPRINSIPP
Instituttet anbefaler følgende bemanningsprinsipp for studioundervisningen i førsteklasse:
Studio 1 (30 studenter)
o Førsteamanuensis/professor, 50% fast ansatt
o Universitetslektor, 50% fire års åremål, middels erfaring
o Universitetslektor, 75% fire års åremål med ansvar for dataundervisning, “ung og lovende”
Studio 2 (30 studenter)
o Førsteamanuensis/professor, 50% fast ansatt
o Universitetslektor, 50% fire års åremål, middels erfaring
o Universitetslektor, 75% fire års åremål med ansvar for dataundervisning, “ung og lovende”
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BEMANNINGSPLAN
Eksisterende bemanning:
studiolærere:
o Universitetslektor Anna Røtnes, 50% åremål avsluttes 31.07.2018
o Universitetslektor Siri Moseng, 50% åremål avsluttes 01.07.2018
o Universitetslektor Kathrine Næss, 50% åremål avsluttes 01.07.2018 + permisjoner
o Timelærer Jonas Gunnerius Larsen, 75%, avsluttes 20.06.2017
o Timelærer Torun Golberg, 50%, avsluttes 31.06.2017
o Timelærer Kenneth Hinkel, 50%, avsluttes 31.06.2017
o Til sammen: 350%
-

Tegnelærer:
o Universitetslektor Ingrid Lønningdal, 50% åremål, avsluttes 01.07.2019
o Amanuensis Carsten Lolu, 100% fast ansatt
BEMANNINGSPLAN
Eksisterende bemanning:
Fremtidige
behov, bemanningsplan:
studiolærere:
Studiolærere:
o Universitetslektor Anna Røtnes, 50% åremål avsluttes 31.07.2018
o
2017: ny førsteamanuensis,
50%
fast stilling
ansettes.
Utlysning januar 2017
o Høst
Universitetslektor
Siri Moseng, 50%
åremål
avsluttes
01.07.2018
o
Høst
2017:
ny
universitetslektor,
75%
åremåls
ansettes.
Utlysning
2017
o Universitetslektor Kathrine Næss, 50% åremål avsluttes 01.07.2018januar
+ permisjoner
o
Høst
2017:
ny
universitetslektor,
75%
åremåls
ansettes.
Utlysning
januar
2017
o Timelærer Jonas Gunnerius Larsen, 75%, avsluttes 20.06.2017
o
Høst
2018:
ny
førsteamanuensis,
50%
fast
stilling
ansettes.
Utlysning
januar
2018
o Timelærer Torun Golberg, 50%, avsluttes 31.06.2017
o Høst 2018: ny universitetslektor, 50% åremåls ansettes. Utlysning januar 2018
o Timelærer Kenneth Hinkel, 50%, avsluttes 31.06.2017
o Høst 2019: ny universitetslektor, 50% åremåls ansettes. Utlysning januar 2019
o Til sammen: 350%
o Til sammen: 350%
-

Tegnelærer:
Tegnelærer:
o Universitetslektor Ingrid Lønningdal, 50% åremål, avsluttes 01.07.2019
o
2019: nyCarsten
universitetslektor,
50%ansatt
åremåls ansettes. Utlysning januar 2019
o Høst
Amanuensis
Lolu, 100% fast

Fremtidige behov, bemanningsplan:
Studiolærere:
o Høst 2017: ny førsteamanuensis, 50% fast stilling ansettes. Utlysning januar 2017
o Høst 2017: ny universitetslektor, 75% åremåls ansettes. Utlysning januar 2017
o Høst 2017: ny universitetslektor, 75% åremåls ansettes. Utlysning januar 2017
o Høst 2018: ny førsteamanuensis, 50% fast stilling ansettes. Utlysning januar 2018
o Høst 2018: ny universitetslektor, 50% åremåls ansettes. Utlysning januar 2018
o Høst 2019: ny universitetslektor, 50% åremåls ansettes. Utlysning januar 2019
o Til sammen: 350%
-

Tegnelærer:
o Høst 2019: ny universitetslektor, 50% åremåls ansettes. Utlysning januar 2019
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 62/17 Tilsetting av Professor of
Architectural Design: Practice-oriented design
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
16/00615-5
Final Report 21-03-2017
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf
Rektors vedtak om oppnevnelse av sakkyndig komite.pdf
Utvidet søkerliste.pdf
Offentlig søkerliste.pdf
Recommendation of Candidates for the Practice Professorship
Søknad og cv Tine Hegli

Styret besluttet i sak 92/16 å utlyse stillingen som Professor of Architectural Design: Practice
oriented. Stillingen er lyst ut som en 100% fast stilling.
Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 30.09.16. Det var ved søknadsfristen utløp 64 søkere til
stillingen.
En sakkyndig komité ble oppnevnt av styret, og har bestått av





Merritt Bucholz - professor ved University of Limerick
René C. Davis, professor ved University of California, Berkley
Sara Grahn, professor ved KHT
Christian Hermansen, professor ved AHO

Sakkyndig komité leverte sin innstilling 21.03.17, der 7 søkere ble funnet kvalifiserte for stillingen,
og rangert i prioritert rekkefølge.
Institutt for arkitektur opprettet et innstillingsutvalg som har bestått av




Professor Marius Nygaard
Professor Beate Hølmebakk
Instituttleder Thomas McQuillian

Innstillingsutvalget har gjennomført intervjuer og prøvegjennomgang med 6 av søkerne som
ble funnet kvalifiserte til stillingen av sakkyndig komité. Arno Brandlhuber, rangert som best
kvalifisert av komiteen, trakk sin søknad etter å blitt tilbudt stilling ved ETH, Zurich.
Intervjuene fant sted i perioden 18.04.17 – 02.05.17.
På bakgrunn av søknadsmaterialet, innstillingen fra sakkyndig komité samt intervju og
prøvegjennomgang, innstiller innstillingsutvalget Tine Hegli til utlyst stilling Professor of

14.06.2017 / Vedtakssaker Sak 62/17 AHO AHOs styre møte
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Architectural Design: Practice oriented. Dersom Tine Hegli takker nei til stillingen, anbefaler
innstillingsutvalget at stillingen lyses ut på nytt.

Forslag til vedtak:

Tine Hegli tilsettes i 100% fast stilling som Professor of Architectural Design: Practice oriented.
Dersom Tine Hegli takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

14.06.2017 / Vedtakssaker Sak 62/17 AHO AHOs styre møte
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Final Report 21-03-2017
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 25 første ledd
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The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school
that provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in all
scales; objects, buildings, urban areas and landscaping. AHO is organized into four institutes, and has approx. 700 students and 145
employees.

Professor of Architectural Design: Practice-oriented design
The Institute of Architecture at the Oslo School of Architecture and Design (AHO) seeks a full time Professor in Architectural Design and
Research, with a special focus on architectural practice. Part of the mission of the Institute of Architecture is to provide education for
architectural practice by acquainting students with the nature of practice and simulating some of its aspects in design studios. This does
not imply a slavish imitation of the mechanics of practice but rather the establishment of a critical view of how practice operates together
with developing innovative attitudes to those aspects found wanting. The successful applicant will be tasked with the maintenance of a
practice orientation within the academic context through master level courses and research.
The Institute seeks to refine and develop a unique teaching and research environment on an international level. Through focused initiatives
in the areas of the building arts, experimental practice and the study of specific program typologies, the institute builds on its studio-based
organization to develop an advanced research and design environment.
Required Qualifications and Responsibilities
Candidates must have a professional degree in Architecture and should possess experience in architectural design, experience in teaching
and course leadership, and a proposal for a field of research. We seek applicants who are open to cooperative efforts and are able to
communicate easily with colleagues and students. The successful candidate must show a willingness to contribute positively to a
collaborative academic milieu at the school. The teaching language at AHO’s master-level courses is English. However, knowledge of
Norwegian or another Scandinavian language is helpful.
The position is founded on artistic qualifications. For further information see; Regulations concerning appointment and promotion to
teaching and research posts

Responsibilities
Active participation in the development and expansion of the institute’s existing curriculum
Researched based teaching and advising students in design
Active participation in research development related to institute strategies
Contribution to developing the institute’s international, multi-disciplinary research and teaching network
Applications
Applicants must submit the following documents in pdf format as attachments to the electronic application:
CV
References
Educational degrees, certificates and/or diplomas
A maximum of 10 works which the applicant regards as most relevant for the position.
A description of suggested course themes (max. 2 pages)
A description of potential research themes (max. 2 pages)
Questions regarding the professorship can be addressed Head of department Thomas McQuillan, tel. (+47) 90608357,
Thomas.McQuillan@aho.no
In the light of a personnel policy aiming at a working staff which reflects the composition of the population in general as regards gender
and cultural diversity, women and persons with a minority background are particularly encouraged to apply for the position.
More information about AHO and electronic application portal can be found at www.aho.no
Jobbnorge-ID: 127456, Søknadsfrist: 30.09.2016

Generert fra Jobbnorge.no den 30. juni 2016 kl. 09:38
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Offentlig søkerliste
127456 - Professor of Architectural Design: Practice-oriented design
ID Navn

Alder Nåværende stilling

Kommune

Kjønn

1

Juan Valle Robles

37

International Manager

Madrid

Mann

2

Stefano Corbo

35

Visiting Professor in Architecture at LAU (Lebanese American
University)

Napoli

Mann

3

Alan Dunlop

59

University of Liverpool Alan Dunlop Architects

Aberfoyle FK8
3XB

Mann

4

Rafael Luna

34

PRAUD

Middlesex

Mann

5

Nader Azab

55

Effat University, Assoc. Prof of Architecture

Alexandria

Mann

6

Silvia Alonso de los Ríos

38

Architect

Castellón

Kvinne

7

Bogachan Bayulken

43

Ph.D. Sustainable Urban Transformations / BYULKEN Architecture
Eng. Consultancy Ltd.

Muratpasa

Mann

8

Ivan Juarez

44

x-studio + professor of Environmental Disciplines

Budapest

Mann

9

Mitesh Dixit

41

Founder

BJ

Mann

10 Jose Ferrandiz

36

Instructor

petrer

Mann

11 Yong Ho Shin

49

shindesignworks

Daegu
Mann
Metropolitan City

12 Amna Khalid

28

Architect/Lecturer

London

Kvinne

13 CRAIG MARTIN

42

ASS. PROFESSOR

DELFT

Mann

14 Marco Mancini

39

Freelance Architect + Professor on contract at University of Florence

Arezzo

Mann

15 Paco Mejias Villatoro

50

Clinical Associate Professor. Fay Jones School of Architecture and
Design. University of Arkansas

Arkansas

Mann

16 James Song

52

Keimyung University

Gyeongbuk

Mann

17 Julio Martin Orive

60

Projects Director

MADRID

Mann

18 Gilberto Rodriguez

43

Partner Architect at BRITO.RODRIGUEZ

Lisbon

Mann

19 Ines Martins de Brito

39

Partner Architect at BRITO.RODRIGUEZ

Lisbon

Kvinne

20 Alessandro Villari

56

Professor

Catania

Mann

21 Dongwoo Yim

39

principal

Chelsea

Mann

22 Claudio Sgarbi

58

Architect / Adjunct Research Professor

Modena

Mann

23 Ivan Zivanovic

38

Architect Arkitektlaget

Kongsvinger

Mann

24 THANOS
STASINOPOULOS

64

ASST. PROFESSOR @ IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

PAPAGOU

Mann

25 robert grace

57

Principal at ROBERT GRACE ARCHITECTURE and founder &
moderator State of Grace

paris

Mann

Søker er unntatt offentlighet

Mann

27 Mikel van Gelderen

53

architect

Amsterdam

Mann

28 Luca Donner

47

Lecturer at ALHOSN University, Abu Dhabi (UAE)

Treviso

Mann

29 salih ceylan

36

Architect / Studio Instructor

ISTANBUL

Mann

30 Marco Casagrande

45

Architect, Principal - Casagrande Laboratory

Karjaa

Mann

31 Rossella Scalia

35

Architecture Critic

London

Kvinne

32 thomas wiesner

60

professsor DAV/APP Bergen Arkitekthøjskole

københavn

Mann

33 nicholas boyarsky

58

Director Boyarsky Murphy Architects/ Associate Lecturer Oxford
Brookes University

UK

Mann

34 kenneth bostock

45

Associate Architect

London

Mann

35 Uwe Rieger

52

Associate Professor

Auckland

Mann

36 Eduardo Arroyo

52

General Director NO.MAD

Madrid

Mann

37 Francois Blanciak

40

Lecturer (tenured)

Sydney

Mann

38 Jim Gardner

43

Arkitekt - Leder og deltid foreleser

Devon

Mann

39 Carlos Alberto Garcia

34

XD PALOP

Maia

Mann

41 Sylvia Billisics

51

Sheehan Partners

Illinois

Kvinne

42 Marco Estrada

39

Adjunct Professor LINT Universidad de Monterrey

Guadalupe

Mann

43 Per Johan Dahl

47

Principal, Visiting Scholar, and Faculty

NA

Mann

44 Jorge Gonzalez

36

Fellow

Baden
Württemberg

Mann

Søker er unntatt offentlighet

Kvinne
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ID Navn

Alder Nåværende stilling

Kommune
Württemberg

Kjønn

45 Theodoros Dounas

37

Xian Jiaotong Liverpool University

Suzhou

Mann

46 Joao Ferreira

47

Teacher and architect

Porto

Mann

47 Hazem Ziada

52

Visiting Professor, Emort University (part-time)

GA (Georgia)

Mann

48 Cristian Suau

46

STUDIO POP director (chair)

Glasgow

Mann

49 Ruben Ferreira

42

Ferreira Design

Bærum

Mann

50 Lluis Juan Liñán

30

Wortham Fellow, Rice School of Architecture

Texas

Mann

51 Jerome Tsui

38

Architect / Lecturer

London

Mann

52 BEATRIZ VILLANUEVA
CAJIDE

43

Lecturer at Prince Sultan University of Riyadh, Saudi Arabia

MADRID

Kvinne

53 arabella masson

37

Principal Architect at Masson Tarsoly Architects

Lausanne

Kvinne

54 Peter Benz

45

Academy of Visual Arts, HKBU

Shatin

Mann

55 joana rafael

37

associate lecturer

porto

Kvinne

56 Morten Gjerde

59

Deputy Head of School

Wellington

Mann

57 Dagur Eggertsson

51

Architect

Oslo

Mann

58 Rori Knudtson

42

School of Critical Engagement

Los Angeles

Kvinne

59 Helder Diegues Cerqueira 53
(de Souza)

Dean of Aristoi, International Student Hosting

2950-298
Palmela

Mann

60 Philip Speranza

University of Oregon

Oregon

Mann

40

Søker er unntatt offentlighet

Kvinne

62 Anne Mette Frandsen

39

Assistant professor at KADK

København

Kvinne

63 Arnstein Sande

55

Prosjekteringsgruppekoordinator i Kleihues+Schuwerk

Oslo

Mann

64 Arno BRANDLHUBER

116

Brandlhuber+
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Søknad
127456 - Professor of Architectural Design: Practice-oriented design
Tine Hegli
Fossveien 7
0551 Oslo

30.09.2016

PERSONALIA
Fødselsdato

1971-07-26

Kjønn

Kvinne

Statsborgerskap

Norge

E-post

tine.hegli@gmail.com

Mobiltelefon

97144653

Nåværende stilling

Seniorarkitekt

Oppsigelsestid

6

SØKNAD
I hereby apply for the open position as Professor of Architectural Design: Practice-oriented design (ID: 127456).
Please see enclosed information, and separate project information sendt via We-Transfer to Thomas McQuillan at AHO.
Ønske om unntak fra
offentlighet

Søknaden må behandles konfidensielt av hensyn til eksisterende arbeidsforhold og ansvar i enkeltstående
prosjekter.

UTDANNING
1991-09 - 1997-07

See enclosed CV -

YRKESERFARING
1998-09 -

See enclosed CV - See enclosed CV

VERV
2007-01 -

Various; See enclosed CV Verv: Various; See enclosed CV

KURS
2013-05

Solstrøm

1998-01

Div IKT fra 1998 - 2012

SPRÅK
Engelsk

Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Norsk - bokmål

Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål

REFERANSER
Jenny Osuldsen

Architect/ Professor Sted: Snøhetta/ NMBU/ University of Lund Telefon: +47 95274775 jenny@snohetta.com

Judith Sheine

Professor Sted: University of Oregon, Oregon, USA Telefon: +1 323 821-1208 jesheine@uoregon.edu

Generert fra Jobbnorge.no den 8. juni 2017 kl. 09:35
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Vedleggsoversikt: Tine Hegli (61)
1. HegliTine - ApplicationAHO - Encl01 - CV.pdf
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Tine Hegli

Senior Architect,
MArch/MNAL
Born 1971, Norway

Selected projects

2016 -

		

“The Compass” - Hospitalsgrunden i Hørsholm, Denmark
Zero emission neighbourhood, 300 housing units (35.000m2), public functions
recreational areas/ landscape treatment for climate adaption and infrastructure
(6da). Architecture, landscape architecture. Competition entry (prequalification),
selection process on-going.
Project role: Project manager/lead architect.
Collaborative partners (Denmark): Orbicon, ACT Active City Transformation,
ViaTrafik.
Client: Hørsholm Municipality
Project documentation: See document Pro03 - Hørsholm

2015 –

Harvard House Zero, Harvard University Campus, Boston, USA
Zero emission/zero net energy office space (450 m2) for Harvard Center for Green
Cities and Buildings (HCGBC), refurbishment/transformation of single familiy
house. Architecture, interior architecture. Schematic design (SD), concept design
(CD) on-going.
Relevance in publications: Pilot project within research program on natural
climatisation “Naturligvis”, research project under Harvard CGBC/Harvard GSD.
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team, project manager/		
lead architect.
Collaborative partners (USA/Norway/Denmark): Harvard Center for Green Cities
and Buildings (HCGBC), Snøhetta US, Skanska Teknikk, Brekke & Strand Akustikk,
WindowMaster.
Client: Harvard Center for Green Cities and Buildings (HCGBC)
Project documentation: See document Pro02 - Harvard House Zero

2015 –

.

2

Gullhaug Torg, Nydalen, Oslo, Norway
Zero enegy/naturally ventilated mixed use office- and housing (50) building,
incl. commercial spaces (10.000m2), public plaza, infrastructure. Architecture, 		
interior architecture, landscape architecture. Schematic design (SD), concept
design (CD), public haring/zoning (on-going).
Relevance in publications: Pilot project within research program on natural
climatisation “Naturligvis” and pilot project in FutureBuilt.
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team (SD/CD), project
manager/lead architect in on-going zoning process.
Collaborative partners (Norway/Denmark): Skanska Teknikk, Erichsen og Horgen,
Brekke & Strand Akustikk, WindowMaster.
Client: Avantor
Project documentation: See document Pro01 - Gullhaug Torg
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2014 –

New Government Building Complex, Oslo, Norway
Area development in central part of Oslo, office complex (115.000m2), commercial
functions, public areas, infrastructure. Architecture, landscape architecture.
Competition entry (prequalification).
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team, part of architect team
Collaborative partners (Norway/UK): Sintef, Arup
Client: Statsbygg
Project documentation: See document Pro04 - RKV

		

2013 –

Zero Village Bergen, Norway
Zero emission neighbourhood, 700 housing units, commercial functions, public
functions, recreational areas, infrastructure. Architecture, landscape architecture.
Feasibility study as premises for zoning plan. Public hearing/zoning on-going.
Relevance in publications: Pilot project in ZEB  Center on Zero Emission Buildings
and pilot project in ZEN Center on Zero emission Neighbourhoods in Smart Cities.

Project role: Project manager/lead architect.
Collaborative partners: ZEB, Norconsult, Sintef IKT
Client: Bybo
			
2012 – 14
Powerhouse Kjørbo, Sandvika, Norway
Energy positive office buildings - refurbishment (5.200m2). Architecture, interior
architecture, landscape architecture. Schematic design (SD), concept design (CD),  
design development (DD) and construction phase.
Relevance in publications: Pilot project in ZEB  Center on Zero Emission Buildings
and pilot project in Future Built.
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team (SD/CD), part of
architect team (SD/CD).
Collaborative partners: Powerhouse, ZEB
Client: Entra
Project documentation: See document Pro05 - Powerhouse Kjørbo, and Pro05
Powerhouse Kjørbo - SD + CD Report
2012 – 14

ZEB Pilot House Larvik, Norway
Zero emission single family house/demonstration house for future living (220m2).
Architecture, interior architecture, landscape architecture. Schematic design (SD),
concept design (CD, design development (DD) and construction phase.
Relevance in publications:  Pilot project in ZEB  Center on Zero Emission Buildings.
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team and project 		
manager/lead architect (SD/CD).
Collaborative partners: Brødrene Dahl, Optimera, ZEB, Skanska Teknikk,
Multiconsult
Client: Brødrene Dahl/Optimera (Saint Gobain)
Project documentation: See document Pro06 - ZEB Pilot House Larvik

3
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2011 –

Powerhouse Brattørkaia, Trondheim, Norway
Energy positiv office building (13 300m2) incl. commercial functions, public plaza.
Architecture, interior architecture, landscape. Schematic design (SD), concept
design (CD), design development (DD), public hearing/zoning (completed). On
hold.
Relevance in publications: Pilot project in ZEB  Center on Zero Emission Buildings
and pilot projec
Project role: Process manager/head of interdiciplinary team (SD/CD), project
manager/lead architect in process through public hearing/zoning.
Collaborative partners: Powerhouse, ZEB, Multiconsult
Client: Entra

2011 – 13

		

Single family house, Oslo, Norway
Villa and garden (550m2). Architecture, interior architecture, landscape 		
architecture. Schematic design (SD), concept design (CD), design development
(DD) and construction phase.
Project role: Project manager/lead architect - all phases.
Client: Private
Project documentation: See document Pro07 - Villa&Garden

2007 – 10

King Abdulaziz Centre for World Culture, Dhahran, Saudi Arabia
Culture complex incl. landscape/recreational areas (100 000m2). Architecture,
interior architecture, landscape architecture. Schematic design (SD), concept
design (CD), design development (DD) and construction phase (on-going).
Project role: Lead architect incl. interdiciplinary coordination for section of the
complex (SD/CD).
Client: Saudi Aramco
Project documentation: See document Pro08 - King Abdulaziz Center for World
Culture

2005 – 06

National September 11 Memorial Museum Pavilion, New York, USA
Culture & visitor orientation center (5 800m2) - Ground Zero.
Architecture, interior architecture. Schematic design (SD), concept
design (CD), design development (DD) and construction phase.
Project role: Part of architecht team in Oslo 2005 and in NY 2006. .
Client: LMDC Lower Manhattan Development Cooperation.
Project documentation: See document Pro09 - National September 11 Memorial
Museum Pavilion

2002 – 07

Norwegian National Opera and Ballet, Oslo, Norway
Cultural complex (38 500m2). Architecture, interior architecture, landscape
architecture. Schematic design (SD), concept design (CD), design development
(DD) and construction phase .
Project role: Part of architecht team (CD/DD) and building site supervision
Client: Statsbygg
See document King Abdulaziz Center for World Culture - short project description
Project documentation: See document Pro10 - Norwegian National Opera and
Ballet

4
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Work experience

		
Education

Leadership &
Responsibilities

5

2001 –

Senior Architect
Snøhetta

2015

Belluschi Visiting Distinguished Professorship
University of Oregon, School of Architecture and Allied Arts, Department
of Architecture, Eugene, Oregon, USA

2007 –  

Guest critic, Master and Bachelor program
Faculty of Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2007

Guest critic, Master program
AHO, The Oslo School of Architecture and Design, Norway

1998 – 01

Architect
Svein Skibnes Arkitektkontor AS, Norway

1998

Teacher in architecture
Faculty for Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

1991 – 97

Architect
Faculty for Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

1995 – 96

Aarhus School of Architecture, Denmark

2013 –

Board Member
The Research Centre on Zero Emission Buildings - ZEB
NTNU, Faculty of Architecture and Fine Arts,

2013 –

Board Member
Faculty of Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2013 –

Council Member
NAL, Association of Consulting Architects in Norway
Changing processes in building industries

2007 –

Guest Critic - Bachelor program
Faculty of Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2007 –

Guest Critic - Master program
Faculty of Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2009 – 15

Board Member
Galleri ROM, Gallery for Art and Architecture

2014

Strategic Advisory Board
Norwegian Green Building Council - BREEAM-NOR 2.0
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Selected lectures

2016

Development of zero emission and pluss energy buildings
ZEB continuing education course
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2016

Modeling Architecture Design Studio on Practice-based Integrated
“Ways of Working”
EAAE /ARCC International Conference, Lisbon 2016

2015

Snøhetta towards Zero
Harvard CGBC Annual Conference
Cambridgs, Boston, USA
		
2015
Snøhetta Seminar - Lecture Series
University of Oregon, School of Architecture and Allied Arts, Department
of Architecture, Eugene, Oregon, USA

Publications

Languages

6

2014

Smartly Sustainable - Urbanisation and Social Sustainability
The Economic Times ACETECH Global Green Summit 2014,
New Delhi, India

2014

Course on Sustainability in Architecture
Faculty of Architecture and Fine Arts,
NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Norway

2014

Snøhetta Works
Cracow University of Technology, Cracow, Poland

2014

Powerhouse
Danish Architecture Centre / The Royal Danish Academy of Fine Arts,
School of Design, Copenhagen, Denmark

2014

Powerhouse
School of Architecture and Allied Arts, Eugene and Portland campus,
University of Oregon, Oregon, USA

2013

Powerhouse - Keynote Speaker
BESS – Sustainable Building 2013, California, USA

2013

Smart buildings
NHO Coference 2013 (Confederation of Norwegian Enterprise), Oslo, Norway

2013 -

ZEB Conference 2013/2014/2015

2016

EAAE /ARCC International Conference, Lisbon 2016
Modeling Architecture Design Studio on Practice-based Integrated
“Ways of Working

2013 -

All conference presentations in connection with ZEB pilot projects are listed as
publications within the ZEB Center on Zero Emission Buildings publication series
(list on ZEB web site not updated - can be forwarded if requested).
Norwegian / English (fluently)
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 63/17 Kallelse åremål professor (50 %) i
arkitektur
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
15/01167-2
Instituttleders anbefaling
CV Skodvin - oppdatert CV forelegges på møtet

Børre Skodvin er ansatt i 4-åring åremålsperiode som 50 % professor ved Institutt for arkitektur. Stilingen
utløper 31.07.2017 og Institutt for arkitektur har behov for å beholde Skodvin.
AHO utlyste i 2011 to 50 % professorstillinger ved institutt for arkitektur. Det var totalt 33 søkere til stillingen
og Børre Skodvin og Håkon Vignæs ble tilsatt i stillingene.
AHOs styre fattet følgende vedtak i styremøtet 12.02.13:
«Børre Skodvin tilsettes i et fireårig professorat i arkitektur ved Institutt for arkitektur. Stillingen er tematisk
knyttet til utforskning av boligarkitektur i storskala. Den midlertidige stillingen kan forlenges i ytterligere to
fireårsperioder.»
Det er senere klarlagt at åremålsstillinger ikke kan forlenges, men at hver åremålsperiode ses som en separat
tilsetting. Det er derfor ønskelig å benytte mulighet for å «kalle» Skodvin til en ny åremålsperiode i henhold til
Lov om universiteter og høyskoler § 6-3 (4):
«Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten
forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn et medlem av styret motsetter seg det.»
Børre Skodvin er en høyt profilert og toneangivende arkitekt. Han har en unik kompetanse og erfaring som gir et
viktig bidrag til undervisningen og i å integrere forskning og undervisning.
Instituttleder Thomas McQuillan gir sin anbefaling om å tilsette Børre Skodvin i ny åremålsperiode i 50 %
stilling som professor.
Med bakgrunn i ovenstående bes styret tilsette Børre Skodvin i 50 % åremålsstilling som professor i perioden
01.08.2017-31.07.2021 ved Institutt for arkitektur. Tilsettingen skjer uten forutgående kunngjøring.

Forslag til vedtak
Styret tilsetter Børre Skodvin i en 50 % åremålsstilling som professor i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
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Kallelse av professor 50%: Børre Skodvin
Institutt for arkitektur ber med dette at Børre Skodvin oppnevnes som 50% professor i
arkitektur, ved Institutt for arkitektur for en periode på fire år.
Skodvin er en av landets mest profilerte arkitekter og besitter en unik kompetanse og
erfaring fra bygging, spesielt når det gjelder boliger i tre, et fokus område på Instituttet.
Han har undervist på mange år på skolen i ulike roller, og vært Instituttleder for Institutt
for arkitektur. Han har medvirket i Wood Be Better prosjektet og gjort dette grundigere
gjennom semesteroppgaver viet ulike tematikker innenfor forskningsfeltet — og gitt et
viktig bidrag til integreringen av forskning og undervisning på skolen.
Han søkte i 2012 en 50% professorat der han konkurrerte med en sterk gruppe
kandidater. På bakgrunn av dette mener vi at behovet for konkurranseutsettelse er
ivaretatt når vi ber om at han kalles til stillingen.
I forbindelse med kontraktinngåelse ble han tilbud en fornying uten utlysning i
ytterligere fire år. Denne fornyelsesmulighet ansees administrativt for å være vanskelig.
Det er allikevel slik at han utgjør en viktig del av Instituttets profil og kompetanse på
prosjektering. Det er derfor vi mener det er essensielt at han forblir tilknyttet skolen.
Thomas McQuillan
Instituttleder
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 64/17 Engasjement ut over 3,5 år - Andrea
Pinochet
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
14/01081-22
Instituttleders anmodning
CV- Andrea Pinochet

I samsvar med styrets vedtak i sak 100/14 skal alle midlertidige stillinger som går ut over 3,5 år behandles i
styret.
Andrea Pinochet har hatt en kontinuerlig tilsetting ved AHO i perioden 01.01.14-17.06.17. Hun har hatt
undervisningsstillinger i alt fra 20 – 70 % stilling i denne perioden. Hun har også tidligere hatt engasjement ved
skolen, men det har vært avbrudd i tilsettingsforholdet.
Institutt for form, teori og historie ber nå om å engasjere Andrea Pinochet i en 20 % stilling for å undervise på
studiokurset «Civic Miniatures» i perioden 17. juni – 15. desember 2017. Kurset løper kun i 2017, og instituttet
planlegger ikke en forlengelse av hennes engasjement i 2018.
Pinochet har en unik kompetanse som både arkitekt og bygningsingeniør som gjør henne særlig velegnet for å
bidra i kurset.
En forlengelse vil ikke bidra til at Pinochet overskrider 4 års sammenhengende ansettelse ved AHO.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner at Andrea Pinochet engasjeres i en 20 % timelærerstilling i perioden 17.06.17 – 15.12.17.
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Til Styret ved AHO
ENGASJEMENT AV ANDREA PINOCHET HØSTEN 2017
Jeg ber med dette styret ved AHO om aksept for å engasjere Andrea Pinochet i en 20%
stilling for å undervise på studiokurset “Civic Miniatures” ved FTH i perioden 17.juni –
15. desember 2017. Kurset løper kun i 2017 og instituttet planlegger ikke en forlengelse
av hennes engasjement i 2018. Hennes engasjement ved AHO nærmer seg fire års
varighet, men ansettelsen i høst går ikke utover denne grensen. Pinochets unike
kompetanse som både arkitekt og bygningsingeniør gjør henne spesielt egnet til å bidra
til å oppfylle læringsmålene kurset har. Pinochet har bidratt vesentlig til at kursene ved
FTH de siste årene har holdt høy kvalitet. Jeg vil anbefale at styret ved AHO gir aksept
for en forlenget ansettelse av Andrea Pinochet. Vennligst gi beskjed hvis det er spørsmål
eller kommentarer.

6.juni 2017

Erik Langdalen
Instituttleder FTH
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Andrea Pinochet
Architect / M.Eng.

ap@groma.no
+47 40 72 73 75

Education
		
2010-2011 Master of Structural and
Construction Engineering. Universitat Politécnica
de Catalunya. ETSECCPB, Barcelona.

Personal Practice in
Architecture:
2015 Oscarshaug rest stop.
Commission for expansion and renovation of tourist
route stop for the Norwegian Roads Administration.
In progress. Sognefjell. In progress.
2016 Sjonefjell.
Design proposal for tourist rest stop and look out
platform in Helgelandskysten, Norway.

		
2004-2009 Professional Bachelor of
Architecture. The Cooper Union for the Advancement
of Science and Art. Irwin S. Chanin School of
Architecture.

Research Projects:
2016 Modern Architecture in Norway.
Research project bridging concrete technology and
art. In progress.
2016 Floating Stones.
Research project bridging concrete technology and
art. In progress.
2012-present FORMWORKOSLO.
Founder of educational organization teaching

Renovation of film production studio with
specialized facilities and film set. Built.

architecture to children and youth. An educational
experiment on pedagogy, media and architectural
principles. Oslo.

2015 Viking Age Museum.
Proposal for expansion and renovation of Viking
Ship Museum in Oslo. W/ Luís Callejas and Manthey

Research and exhibition concept for The Cooper
Union Institute for Sustainable Design. New York.

2016 Krypton Film Studio.

2015 Glacier Folio Project.

Kula. Oslo.
2015 Storyline Studios.
Design and construction of Storyline Studios
technical facilities for Camera Department
including calibration stations, optical laboratory
and reference cinema. Oslo. W/ Studio Vatn. Built.
2015 Sirkel
Invited competition for National Tourist Route
stop in Senja, for Statens Vegvesen (National
Roads Administration). Senja.
2015 Bamiyan Gardens.
Proposal for UNESCO visitor center for Bamiyan
Buddhas, Afghanistan. W/ Studio Vatn and J. Tandberg.
2014 Atelier for Kunstnernes Hus
Commissioned proposal for renovation of workshop
space in Oslo House of Artists.
2012 Citizen’s Watchtower.
Invited competition for project celebrating the
bicentennial of the Norwegian Constitution. Oslo.
W/ Studio Vatn. Oslo.
2011 Terskelen.
Competition proposal for new visitor center for
Røldal’s Stave Church Røldal. W/ Studio Vatn.

2014 Hannes Meyer Foundation.
This project served a platform for the discussion
of Hannes Meyer’s ideas and the contemporary
context. W/ Studio Vatn
2011-13 IHEARTH2O.ORG.
Co-founder of media platform to inspire water
conservation action through design. New York.
2011 Study of Mortars with Mixed Recycled
Aggregate. Research project at Universitat
Politècnica de Catalunya. Barcelona.
2011 High Performance Pre-Fabricated Fiber
Reinforced Concrete Panels.
Research and field work assistant at Universitat
Politècnica de Catalunya + ESCOFET. Barcelona.
2010 Leaching: Environmental Impact of
Recycled Aggregates and Mortars. Research
project at Universitat Politècnica de Catalunya.
Barcelona.
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Teaching:
2012-p

Arkitektur -og design Høgskolen i

Oslo (AHO). Assistant Professor.
Master studios:
S2017. Re-Store: Maintenance.
Restoration studio taught with Amandine Kastler
and

Employment in Architecture:
2010-2015 The Cooper Union Institute for
Sustainable Design. Research Associate. New York.
2012-2014 Line Solgaard Arkitekter
Arkitekt. Built projects and competitions. Oslo.

Erlend Skjeseth. (collaboration w AA, London)
2012 Haugen/Zohar Arkitekter

S2016. Re-Store: Systems.
Restoration studio taught with Erik Langdalen and
Jørgen Tandberg. (collaboration w GSAP Columbia)

Arkitekt. Built projects and competitions. Oslo.
2010 Miralles Tagliabue EMBT
Publication assistant. Barcelona.

S2015. Re-Store: Concrete.
Restoration studio taught with Erik Langdalen on

2006-10 Bone/Levine Architects

the re-purposing of 18 concrete buildings in Oslo.

Intern, research and model making. New York.

F2014. Oslo Re-Store: Reinventing the Government
District.

2008 Skidmore, Owings & Merrill
Intern. Built national security project. New York.

Restoration studio investigating the future of the
government district in Oslo after the attack in 2011.
Taught with Bryony Roberts (collab w GSAP Columbia)
F2014. Three Critical Projects.
Master Studio taught with Beate Hølmebakk based on
the completion of three very different tasks.
F2013. Asylum in Venice.
Taught with Beate Hølmebakk, addressing history
and politics of migration to Europe and child
development.
Seminars + Supervision:
S2017. Material History: Reading and Design of
Structures. Critical history and strcutures seminar.
F2015-F2016. Norwegian Architecture.
Critical history seminar (roomofpossibilities.com)
S2013-F2016. Diploma Advisor to 16 dimploma
projects.
F2013-F2015. Diploma Programming Seminar.
Supervision of pre-diploma students before their
thesis year - with Erik Langdalen/Beate Hølmebakk.
WORKSHOPS:
S2016 The Ventriloquist. Graphic + media workshop.
2012-p formworkoslo: Architectural courses and
workshops for children and the youth:
F2015 Architecture Workshop for Rønningen College.
S2015 Korsmomoro Summer Workshop for Nasjonalmuseet.
S2015 Kunstklubben workshop for Kunstnernes Hus.
S2015 Theater and architecture workshop for youth.
S2015 Portfolio prep for youth.
S2013-15 Sunday school for children.

2007 Felice Fanuele Architecture
Intern. Built projects and competitions. Paris.
2005 Shigeru Ban Architects + MoMA
Intern. SAFE Exhibition. New York.
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Exhibitions + Publications:

Juries + Performances:

2017 St. Hallvard Kirke, SOS Brutalism. Text
for forthcoming exhibition catalogue. Deutsches
Architekturmuseum, Frankfurt.
2017 Delvja (Dwelling), Norsk

2016 +groma (personal practice)
Open lecture and jury at 1st year final. KTH,
Stockholm.
2016 Three Pathways to Get Anywhere. Reading

Samitidsarkitektur #8. Chapter text for
forthcoming exhibition catalogue. Nasjonalmuseum,

and performance with Anna Kostreva, Therese Thalyn
and Kaja Peterson. Oslo.

Oslo.
2017 Concrete Oslo. Co-editor and author of

2015 Open City: Existential Urbanity
Symposium panelist + performance. MoMA, New York.

forthcoming book guide to post-war architecture in
Oslo. In production.

2015 Mid-rise Residential in LA: Continuous
vs. Discontinuous City Final review of Master

2016 Reinventing the Government District.
Tabula Plena: Forms of Urban Preservation. Essay on
Re-Store studio at AHO.

Studio taught by Mark Lee and Neven Fuchs-Mikac.
AHO, Oslo.
2015 GK6- Urbanism Midterm and final reviews.

2016 Storline Studios. Arkitektur N. 2/2016.
2015 Space Block: Composit Section.
Existential Urbanity. Charta, Milano.

Urbanism studio taught by Gro Bonesmo, J.Tandberg,
E.Vatn and A.Kalsveit. AHO, Oslo.

pen City:
2015 Building in Landscape Guest critic at
Master Studio taught by Beate Hølmebakk and Espen

2015 Glacier Folio Project
Exhibition. Part of the Visualizing Climate Change

Vatn. AHO, Oslo.

Fellowship for The Cooper Union Institute for
Sustainable Design. New York.

2013-14 Diploma midterms Guest critic to
Diploma students supervised by Beate Hølmebakk
at the Form, Theory and History Department. AHO,

2014 Vertical Brigade.
Time Space Existence. Made In Europe. Exhibition

Oslo.

catalogue featuring In Hannes Meyer’s Pockets
project.

studio taught by Elan Fessler. ARCHIP, Prague.

2014 In Hannes Meyer’s Pockets
Exhibition at Palazzo Mora for Fundamentals -14th
International Architecture Biennial, Venice.

2012 The City and the Water Final exam of
urbanism studio, taught by Lina Broström and
Anders Berensson. KTH, Stockholm.

2012 Lessons From Modernism: Environmental
Design Considerations in 20th Century
Architecture. Book and exhibition produced with
Cooper Union Institute for Sustainable Design.

2009 Thesis I studio final. Taught by Anthony
Vidler and David Turnbull. Cooper Union, New York.

2010 Análisis de la influencia de los finos
en el hormigón
Paper co-authored with Adrian Roiz on the
influence of fine aggregate in concrete. Anales de
Construcciones y Materiales Avanzados Nr.9. 706D02-10. UPC, Barcelona.
2008 Architects Draw: Freeing The Hand
Hand drawings displayed in group exhibition. New
York.
2008 Parcel
Independent publication collecting various theses,
projects and ideas. Editor and author. New York.

2013 ARCHIP Guest critic at midterm review in

2009 Cooper Union Admissions Committee
Jury for the Admissions Committee of Cooper Union
for the Architecture Program. New York.

64/17 Engasjement ut over 3,5 år - Andrea Pinochet - 14/01081-22 Engasjement ut over 3,5 år - Andrea Pinochet : CV- Andrea Pinochet

Awards:
2015 FTH support grant
Travel grant to New York.
2014 Princeton Pamphlet Architecture 35
Honorable Mention for book on Hannes Meyer project.
2014 Unge Formgivere, Statens Vegvesen
Selected to be part of Young Architects program
organized by Norway’s National Road Administration
to build rest stops.
2014 Norsk Kulturfond Norwegian Culture
Ministry grant for experimental Architecture and
Theater workshop.
2013 FTH support grant
Grant for development of In Hannes Meyer’s Pockets
project for the Venice Architecture Biennale.
2010-11 Residency at Corberó Foundation
One year residency at Centre d’Investigacions i
Activitats Artístiques de Xavier Corberó. Barcelona.
2009 George Ledlie Fund Annual Prize
Awarded by Irwin S. Chanin School of Architecture.
The Cooper Union, New York.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 65/17 Kreering av doktorand Anna SvingenAustestad
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Reier Møll Schoder
15/00733-16
Sensurskjema Anna Austestad

Anna Austestad (ARK/HiOA) disputerte 15 mai for Ph.d.-graden på avhandlingen «Questions…
Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies
[Formgivingsfag]»
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som
bestod av:
 Professor emeritus Dennis Atkinson, Goldsmiths, University of London.
 Professor Ulla Lind, University College of Arts, Crafts and Design – Konstfack, Stockholm.
 Associate Professor Janike Kampevold Larsen, Institute of Urbanism and Landscape
AHO.
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 63/17 i sitt møte 31 mai og fattet
følgende vedtak i saken:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that Austestad is
conferred the PhD degree by the AHO Board.

Forslag til vedtak/innstilling:

Anna Svingen-Austestad tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak
Kreering av doktorand Charlotte Blanche
Myrvold
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Reier Møll Schoder
15/00721-17
Sensurskjema Charlotte B Myrvold

Charlotte Blanche Myrvold (UL/HiOA) disputerte 16 mai for Ph.d.-graden på avhandlingen
«PUBLIC ART: URBAN LEARNING»
Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som
bestod av:
 Professor Shannon Jackson, University of California Berkeley.
 Associate Professor Jacob Lund, Århus University.
 Professor Victor Plahte Tschudi, Institute of Form, theory, and history, AHO.
Forskningsutvalgets behandlet bedømmelseskomiteens sensur i sak 64/17 i sitt møte 31 mai og fattet
følgende vedtak i saken:
FU takes cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that Myrvold is
conferred the PhD degree by the AHO Board.

Forslag til vedtak/innstilling:

Charlotte Blanche Myrvold tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.).
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 67/17 Styrets evaluering av styreperioden
2013-2017
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

14.06.2017
Randi Stene
17/00485-2
Styrets egenevaluering - overføringsnotat
Oversikt over saker og sakskomplekser 2013-2017

Styrets funksjonsperiode utløper 31.07.2017. I møtet 26. april hadde styret en evaluering av styrets arbeidsform,
samarbeid, saksområder og resultater.
Basert på denne diskusjonen er det utarbeidet et overføringsnotat som vurderer styrets arbeid og resultater, gir
råd om arbeid styrets arbeidsform og viktige saker man mener et nytt styre bør følge opp.

Forslag til vedtak
Styret vedtar overføringsnotat fra styreperioden 2013-2017, og ber om at administrasjonen sørger for at det
forelegges det nye styret.
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Styrets egenvurdering 2013-2017 - overføringsnotat

En fireårig styreperiode er relativt kort i forhold til AHOs aktiviteter. Enkelte av de viktigste
styresakene kan også trekkes over flere styreperioder. Et godt eksempel er
landskapsutdanningen i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet, som har vært
behandlet over flere styreperioder. Det forrige styret besluttet opprettelse av en pilot, mens
stortingsvedtak om finansiering kom i denne styreperioden. Påtroppende styre vil vedta
oppstart av studiet, men det vil være enda et nytt styre som vil se de første
landskapsstudentene på fellesgraden uteksamineres i 2022.

Styrets vurdering av egne resultater
I denne styreperioden er rektor gjennom 13 år erstattet med ny rektor. Denne overgangen
innebærer også en endring av lederstil og behov for å revidere organisasjonsstrukturer,
arbeidsformer og delegering. Det har vært viktig for styret å støtte denne overgangen.
For styret har endringen manifestert seg ved at sakseierne har fått en tydeligere plass i
forberedelsene av styresakene og i styremøtet. Instituttlederne kan imidlertid med fordel få en
tydeligere rolle i saker som omhandler det enkelte institutt. Styret har gjort endringer i
delegasjonsreglementet, noe som har redusert saksmengden for styret. Dette gir mulighet til å
gå dypere inn i viktige saker.
Strukturprosessen i universitets- og høgskolesektoren har preget styreperioden. Da styret startet
sitt arbeid var AHO i såkalte SAK-prosesser, rundt flere faglige og administrative samarbeid med
flere institusjoner. Våren 2014 utfordret regjeringen institusjonene til å vurdere å fusjon for å
heve kvaliteten. AHO leverte et høringsinnspill om primært å stå alene, med et sekundært
forslag om at AHO sammen med KHiO og NMH kunne danne grunnlag for et nytt universitet
med et kunstfaglig utgangspunkt. Da stortingsmeldingen kom var det klart at de vitenskapelige
høgskolene ikke ble rammet av regjeringens kritikk av manglende faglig robusthet, men det ble
besluttet at det skulle gjøres en mulighetsstudie forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og
NMH. Mulighetsstudiet forelå våren 2017, og har ingen tilråding. Departementet vil ikke tvinge
institusjonene til å slå seg sammen, da de alle er faglig sterke. Strukturprosessen har endret UHlandskapet vesentlig, og det vil for et nytt styre være viktig å sikre at AHO kan utvikle seg videre
i et endret institusjonslandskap.
Styret avventet en revidering av Strategi 2020 på grunn av strukturprosessen. Sett i ettertid kan
man spørre seg om dette har vært riktig prioritering, og om styret burde fokusert på
strategiprosesser parallelt. Det ble besluttet å lage en handlingsplan for de siste fire årene av
strategiperioden.
Styret har hatt et sterkt fokus på økonomi, og mye er på plass i forhold til økonomistyring. I
denne styreperioden har det vært en tydelig økonomistyring, det har ikke kommet noen
revisjonsmerknader og det har vært fokus på å opprette god internkontrollrutiner knyttet til
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økonomiarbeidet. Det økende overskuddet kan imidlertid tyde på at budsjetter og
budsjettmodell bør følges opp tettere av et nytt styre.
Den enkelte ansatte er AHOs viktigste ressurs, og det har i styreperioden vært et fokus på
bemanningsplanlegging. I løpet av perioden har man gått fra å behandle alle vitenskapelige
stillinger i styret, til en situasjon der bare førstestillinger og lederstillinger behandles i styret.
Dermed har antall tilsettingssaker som behandles i styret blitt betraktelig redusert. Det har vært
et fokus på bemanningsplanlegging, og det er strammet inn hvilken informasjon styret skal ha
for å vedta kunngjøring av stillinger. Styret har lagt føringer om å redusere midlertidighet og
øke andel førstestillinger. Dette bør følges opp av et nytt styre, og det må sikres at
rekrutteringer av toppstillinger behandles som strategiske beslutninger.
På utdanningsfeltet er det gjennomført en evaluering av masterprogrammene. Styret kunne ha
fulgt opp disse evaluering på en mer systematisk måte enn det som er gjort.
Styret har vedtatt endring av gradstittel fra «Master i industridesign» til «Master i design», noe
som også har innebåret en utvidelse av innholdet i graden og spesialisering.
Tjenestedesignsatsningen har vært behandlet i flere runder. Det ble opprettet en internasjonal
2-årig master i design, som erstatter den tidligere innpassingsrutinen. Det innebærer ikke nye
studieplasser, men at det kan tas opp studenter med ulik bakgrunn.
Styret har tatt initiativ til en forskningsevaluering. Den endelige evalueringen vil foreligge høsten
2017, og et nytt styre bør bruke den som et utgangspunkt for videre prioriteringer og satsninger
innen forskning.

Viktige saker i en ny styreperiode
Det er flere saker dette styret har vært opptatt av, og i ulik grad behandlet, men uten at sakene
er sluttbehandlet.
Styret har i flere runder diskutert organisering av AHO, og hvorvidt dagens ledelsesstruktur
underbygger aktivitetene og strategien på best mulig måte. Dette styret har lagt opp til at dette
følges opp av et nytt styre.
Det bør vurderes om det er behov for en ny budsjettmodell som sikrer en bedre løpende
styring med budsjettpostene, og strategisk rom for å gjøre overordnede strategiske
prioriteringer og satsninger. Budsjettmodellen og rapporteringsrutiner bør sikre at økonomi blir
et arbeidsverktøy både for styret og den daglige ledelsen.
Det nye styret vil følge opp strukturprosessen og mulighetsstudiet. En viktig erfaring fra denne
styreperioden er at denne type eksternt initierte prosesser ikke bør ta fokus vekk fra arbeidet
med skolens profil og sentrale faglige saker.
Strukturprosessen har ført til store endringer i universitets- og høyskolesektoren, og sammen
med digitalisering og en vending mot stordriftløsninger i sektoren er det viktig at AHO kan drive
effektivt og utnytte en liten og fleksibel struktur også fremover.
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Studieplanen har i liten grad vært et diskusjonstema for styret i denne styreperioden, ettersom
vedtak i studieplan fattes i undervisningsutvalget. Styret har imidlertid vært inne på diskusjoner
om praksisens rolle i studiet og om gradsstrukturen med integrerte 5 og 5 ½ årige studieløp
bør diskuteres opp mot Bolognaprosessens 3 + 2 modell. Diskusjonen bør vurderes opp mot
Erasmus+ prosjektet om arkitekturutdanning i Europa.
Styret må også sikre oppfølging av kvalitetsmeldingen, der man særlig knyttet til pedagogisk
basisopplæring og merritering er felter der AHO har mye ugjort. Oppfølging av
forskningsevalueringen bør være sentral i strategisk planlegging fremover.

Styrets rolle og arbeidsformer
Styret anbefaler at det legges til rette for et «opplæringsprogram» for et nytt styre, og at
medlemmer som byttes i løpet av styreperioden (studentrepresentanter og representanter for
midlertidig tilsatte) får en innføring i styrearbeidet før oppstart. For å sikre god kontinuitet blant
studentene er det viktig at AHO støtter opp rundt oppbyggingen av studentdemokratiet.
Erfaringen er at kvaliteten på styrearbeidet har økt ettersom man er blitt bedre kjent med
hverandre. Styrearbeidet bør gis høy prioritert fra alle medlemmer, og det forventes
tilstedeværelse og deltagelse. Det er også viktig at det presiseres at styret er et kollegium, og at
det enkelte medlem ikke representerer en del av skolen, et fagområde eller institutt.
Styrets ansvar og oppgaver defineres i Universitets- og høyskoleloven (§ 9-2), og det er
vesentlig at styret er seg bevisst styrets rolle i forhold til den daglige ledelsens rolle. Styrets rolle
er i utvikling, og det er viktig å ha en kontinuerlig diskusjon av rollen og hvor tett styret skal
være på den daglige driften av AHO.
Det er viktig at styret er krevende i viktige og vanskelige saker, og at styret ivaretar sin rolle som
kontrollfunksjon.
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Oversikt over saker og sakskomplekser styret har behandlet i styreperioden:
Strategiske saker
- Evaluering av masterutdanningene
- Endring av gradstittel fra «Master i industridesign» til «Master i design»
- Strategiske diskusjoner for hvert institutt
- Opprettelse av internasjonal 2-årig Master i design
- Handlingsplan
- Struktur
- Virksomhetsmål og styringsparametere
- Landskapsutdanning AHO/UiT
- Tjenestedesignnn
- Sydfløyen
- Forskningsevaluering
Organisasjon
- Instituttlederrolle og organisering av institutter
- Organisering av verksted
- Vurdering av administrativ organisering - studie- og forskningsavdeling
Rammeverk
- Revidering av delegasjonsreglement
- Revidering av retningslinjer for Undervisningsutvalg
- Revidering av retningslinjer for Forskningsutvalget
- Revideringer i økonomiinstruks
- Revidering av Forskrift for masterstudiene ved AHO
- Omarbeiding av Forskrift for PhD-utdanningen ved AHO
- Instruks for intern styring og kontrollav økonomiforvaltningen
- Internkontrollrutiner for rapportering av data til DBH
- Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
- Lønnspolitikk
- Personalreglement
- Handlingsplan for likestilling
Årlige
-

Årsrapport (Rapport og planer)
Årsrapport om studiekvalitet
Opptaksrapport
Årsrapport fra AMU
Årsrapport for likestillingsutvalg
Opptaksrammer
Forskningstermin

Økonomi
- Budsjett
- Disponering av fond
- Årsregnskap m/ årsberetning
- Innspill utenfor rammen
Bemanning
- Bemanningsplan
- Opprettelse tilsettingsutvalg
- Tilsettinger instituttledere
- Tilsetting studiesjef
- Tilsetting førstestillinger
- Opprykk
- 4-årssaker

