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Vedtakssaker 

116/19 Forslag til budsjett 2020 
 
 
 
         
Vedtak  

Styret vedtar foreslått budsjett for 2020  

Styret delegerer til rektor å fordele avsatte investeringsmidler og FoU-midler  

Styret gir rektor fullmakt til å omdisponere innenfor rammen av de strategiske tiltakene.  
 
 

117/19 Revisjon av delegasjonsreglement - ansettelse 
 
Vedlegg:  
Forslag til revidert delegasjonsreglement 
Endringsspeil  
Gjeldende delegasjonsreglement 
Reglement ansettelsesutvalg 
 
Vedtak  

Styret vedtar revidert delegasjonsreglement. 
Styret vedtar reglement for ansettelsesutvalg. 
 
 

118/19 Ansettelse av professor i landskapsarkitektur 

 
Vedlegg:  
Utlysningstekst jobbnorge 
Utvidet søkerliste  
191029 Professor of Landscape Architecure Commitee's report_signed 
Innstilling fra innstillingskomité professorat i landskapsarkitektur 
 
Vedtak  

Karin Helms ansettes som professor i landskapsarkitektur. Dersom Karin Helms takker nei til 
stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 
 
 

119/19 Kallelse av professor II i landskapsarkitektur - Rainer Stange 
 
Vedlegg:  
Anbefaling fra instituttleder Lisbet Harboe 
 
Vedtak  

Rainer Stange ansettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap for en ny 
åremålsperiode på to år fra 01.01.2020. 
 
 

120/19 Ansettelse av Førsteamanuensis II innen Research Mediation ved Insitutt for form, teori og historie 
 
Vedlegg:  
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf 
Innstilling 
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CV Ingrid Halland 
Expert Committee Prof II PhD  281019.pdf 
Offentlig søkerliste 
 
Vedtak  

Ansettelsen i en fireårig 20 % åremålsstilling som førsteamanuensis delegeres på fullmakt til 
styreleder. 
 
 

121/19 Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for arkitektur og Institutt for form teori og 
historie 
 
Vedlegg:  
Utlysning - Jobbnorge annonse 
Utlysning - Jobbnorge annonse 
Offentligsøkerliste FTH 
Offentligsøkerliste ARK 
 
Vedtak  

Ansettelsen av to ettårige vikariat som Instituttleder ved henholdsvis Institutt for arkitektur og 
Institutt for form, teori og historie delegeres til styreleder. 
 
 
 
Protokoll 
Godkjent 
Styreleder Gunnar Kvaran 
Dato 18.12.2019 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 2/20 Rektors rapport til styret  
 

 
    

 

Ny lov om universiteter og høyskoler - høring 
 
Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 for å 
gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler. Utvalget er ledet av Helga Aune og leverte sin 
utredning til Kunnskapsdepartementet 13 februar 2020. 
 
Universitets- og høyskoleloven har en rekke forskriftshjemler, og den vesentligste delen av den 
samlede reguleringen er fastsatt i forskrift. En av målsetningene med gjennomgangen av regelverket 
har vært å peke på områder der forskrifter kan bli bedre og tydeligere. 
 
Lovutvalget har særlig vurdert: 

• Strukturen i regelverket, herunder forholdet mellom universitets- og høyskoleloven og 
nasjonale og lokale forskrifter 

• Forholdet til tilgrensende lov- og regelverk som sektoren må forholde seg til, f.eks. 
forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og statsansatteloven 

• Bestemmelsene om studentenes rettigheter, læringsmiljø og plikter 

• Bestemmelsene om eksamen og klage 

• Bestemmelsene om ansettelse, herunder spørsmålet om midlertidighet 
 
Universiteter og høyskoler er store og viktige samfunnsinstitusjoner som er avhengige av høy tillit i 
samfunnet. Institusjonene skal være arenaer for fri meningsutveksling og dannelse av ny innsikt som 
kan bringe samfunnet videre.  
 
Departementets styring er basert på at institusjonene skal ha stor grad av autonomi og faglig frihet. 
Alle universiteter og høyskoler har og skal ha lovfestet faglig frihet og ansvar. Departementets 
samlede styring av sektoren må ta hensyn til dette, om det er styring gjennom eierskap, regelverk, 
organisering, finansiering eller på annen måte. 
 
Link til NOU-en; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202-3-ny-lov-om-
universiteter-og-hoyskoler/id2690685/ 
 
AHO vil levere sin høringsuttalelse innen fristen 22 mai 2020. 
 
 
Ekstern evaluering av studiene  
 
Alle AHOs gradsgivende studietilbud skal evalueres på samme tid hvert 5. år og evalueringene skal 
gjennomføres i perioden mellom NOKUTs periodiske tilsyn.  
 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 
Arkivnummer 20/00144-1  
Vedlegg:  Vedlegg sak 2/20 Samarbeidsavtale AHO, DogA og BI 

Vedlegg sak 2/20 Campusutviklingsplan for AHO prosess 
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Første programevaluering skal foretas høsten 2020 og AHO nedsetter derfor en sakkyndig komite før 
sommeren 2020 med representanter fra arbeidslivet, studenter og eksterne som er relevante for de 
programmene som skal evalueres. AHO skal lage en selvevalueringsrapport som ivaretar de områder 
som sakkyndig komite skal evaluere. Rapporten sendes sakkyndig komite i løpet av høsten 2020. 
 
Sakkyndig komite gjennomgår tilsendt materiale og det avsettes tre arbeidsdager til gjennomføring 
av intervjuer og diskusjon i komiteen.  Leder av komiteen vil i samarbeid med administrativ ressurs 
fra AHO utforme en evalueringsrapport som skal godkjennes av en samlet sakkyndig komite. 
 
Ferdig evalueringsrapport sendes AHO medio januar 2021 som vil bli behandlet i våre faglige organ 
før den ferdigbehandles i AHOs styre i mars 2021. 
 
 
Samarbeidsavtale mellom AHO, DogA og BI 
 
Mandag 3. mars 2020 signerer AHO en samarbeidsavtale med Design og Arkitektur Norge (DOGA) og 
Handelshøyskolen BI (BI) om etableringen av et nasjonalt senter for tjeneste innovasjon i offentlig 
sektor – kalt D-BOX.  
 
D-BOX skal være en strategisk arena for sentrale myndigheter i kompetanse-utvikling og bygging, og 
blant annet svare på nye mål og krav fra regjeringen om økt brukersentrert innovasjon og 
eksperimentering i offentlig sektor.  På sikt skal D-BOX bli en pådriver for å undersøke og utvikle 
feltet nasjonalt.  
 
Fra høsten 2020 ønsker senteret, blant annet gjennom følgeforskning, å verifisere og dokumentere 
verdi fra pågående innovasjonsprosesser og undersøke nye hybrid kompetanser i praksisfeltet slik at 
ferdigheter og nye verktøy kan utvikles og spres.   
 
Det nasjonale senteret vil også starte utvikling av EVU-tilbud for å svare på behov i sentrale reformer, 
hos ledere og ansatte i offentlig sektor - og i praksisfeltet, samt bidra til å realisere og implementere 
aktuelle kompetansereformer, som Livslang læring og Digitaliseringsreformen gjennom bruk av 
relevant kunnskap. 
 
I prøveperioden skal D-BOX prioritere å involvere flere partnere, bygge nettverk og skape 
møteplasser som sikrer god drift av senteret. 
 
 
Campusutviklingsprosjektet sammen med Statsbygg  
 
AHO har inngått en avtale med Statsbygg om å etablere en Campusutviklingsplan.  Planen er å forstå 
som en helhetlig og langsiktig plan for effektiv og god bruk og utvikling av bygg, eiendom og 
infrastruktur, som støtter opp under institusjonens faglige og strategiske målsettinger.   
 
En campus- utviklingsplan skal være et langsiktig og strategisk plandokument som setter visjon, mål 
og tiltak i system og vil kunne fungere som et strategisk verktøy for UH-virksomheten og Statsbygg og 
som blant annet vil angi overordnete og langsiktige prinsipper for arealbruk. 
 
Det er satt av tid og resurser til gjennomføring av arbeidet våren 2020. 
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Arbeidsplasser i akademia 
 
Samtidig som Statsbygg skal i gang med Campusutviklingsplanen for AHO ønsker de å invitere oss 
med på sin egen satsning, Arbeidsplasser i akademia.  
 
Det er en stor diskusjon om arbeidsplasser i universitets- og høyskolesektoren, og Statsbygg skal 
finne løsninger for tusenvis av forskere og vitenskapelig ansatte gjennom at de fleste i sektoren er 
leietagere hos dem. Statsbygg erkjenner at konseptene som fungerer i mange statlige virksomheter 
ikke nødvendigvis er riktige i akademia, men cellekontorer til alle regnes verken som framtidsrettet 
eller bærekraftig.  
 
Satsningen Arbeidsplasser i akademia skal følge to spor: et forskningsspor med vitenskapelige studier 
på høyt nivå og et praksisspor med eksperimentelle brukerprosesser, utforming og testing av nye 
konsepter og løsninger.  
 
Statsbygg håper å bygge programmet på samarbeid med flere fagmiljøer, og tenker at AHO vil være 
en veldig aktuell partner. Et samarbeid med AHO kunne løpe parallelt med Campusutviklingsplanen 
og integreres i et studieløp med både arkitektur- og designfag. 
 
 
Internasjonale seminarer ved AHO 
 
AHO arrangerer 12 og 13 mars et seminar – Focusing on the North – for å undersøke mulige 
samarbeid med russiske universiteter knyttet til landskapsarkitekturprogrammet og satsningen i 
nord.  Representanter fra 12 russiske universiteter er invitert sammen med universitetet i Tromsø og 
statelige representanter fra begge land, blant annet fra det norske konsulatet i Murmansk, 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og den russiske ambassaden i Oslo. 
 
AHO har også tatt initiativet til å invitere alle lederne av de europeiske arkitektutdanningene til et 
seminar for å diskutere en felles plattform for blant annet å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.  
Initiativet er tatt sammen med European Association for Architectural Education (EAAE) og seminaret 
er tenkt som det første i serie av årlige arrangement kalt EAAE Dean Summit.  Seminaret arrangeres 
23 og 24 april 2020.  Link til seminaret; https://aho.no/no/eaae-deans-summit-2020 
 
Dette er bare to av flere seminarer som AHO arrangerer i løpet av dette året. 
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D-BOX – SAMARBEIDSAVTALE FOR PRØVEPERIODE 2020-2021 
 

er inngått mellom: 
 

Design og Arkitektur Norge (DOGA) 
Handelshøyskolen BI (BI) 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 
 

Sted og dato: Oslo 04. februar 2020 
 
 
 

BAKGRUNN 
Offentlig sektor i Norge, som i mange andre vestlige land, står overfor nye utfordringer og muligheter når 
det gjelder nødvendig innovasjon og bærekraftig fornyelse av offentlige tjenester. Utfordringene er blant 
annet knyttet til raske endringer, digitalisering og økt kompleksitet. Men ikke minst handler det om 
forventinger fra en befolkning som ønsker seg høy kvalitet, engasjement og åpenhet.      
 
En aldrende befolkning og andre demografiske endringer gir ytterligere belastninger på offentlig sektor. 
Digitalisering gir helt nye muligheter til å tilby bedre og sammenhengende tjenester, men utfordringene 
forstås ofte ikke helhetlig eller godt nok, knyttet til bruker, organisasjon eller system, noe som litt for ofte 
fører til ineffektive, mangelfulle og dyre løsninger.      
 
Designfeltet har i økende grad blitt benyttet som prosessdriver for brukersentrert innovasjon i offentlig 
sektor, og betraktes i dag som en sentral kompetanse. Fagfeltet tilbyr strukturerte metoder og prosesser 
for utforskende, eksperimenterende og brukerorientert tilnærming. Norge ligger i dag helt i front av 
denne utviklingen, i stor grad på grunn av et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt. 
AHO og DOGA har siden begynnelsen av 2000-tallet vært pådrivere for dette pionerarbeidet. BI har 
utforsket nye modeller for verdidrevne partnerskap mellom akademia og offentlig sektor og myndigheter 
gjennom 20 år. BI har lang erfaring med skreddersydde kompetanseformater og utdanninger med bruker 
og borgerne i sentrum, og har samskapt slike utdanninger sammen med Skolesektor, Helsesektor, Forsvar 
- og Sikkerhetsmyndighter og Skatteetaten.   
  
Offentlig brukersentrert innovasjon krever nye arbeidsmåter og samarbeidsformer, samt kulturendring i 
offentlig sektor for å lykkes. Så langt er det ujevn kunnskap om, og dokumentasjon av effekten av 
arbeidsmåten.  
 
 

MÅL FOR SAMARBEIDET 
 
Partene er enige om at det er et stort uutnyttet potensial i dette framvoksende, tverrfaglige feltet. 
Formålet med samarbeidsavtalen er å etablere og formalisere D-box i løpet av prøveperioden.  
 
D-box skal være en strategisk arena for sentrale myndigheter i kompetanseutvikling og 
kompetansebygging. D-box skal svare på nye mål og krav fra regjeringen  om økt brukersentrert 
innovasjon og eksperimentering i offentlig sektor. 
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På sikt skal D-box bli en pådriver for å undersøke og utvikle feltet nasjonalt. Senteret skal legge til rette 
for kunnskapsbaserte beslutninger hos ledere og andre kompetanseområder, tilknyttet brukersentrert 
innovasjon i offentlig sektor, samt god bruk av markedet og forskningsmiljøer. Dette skal bidra til økt 
innovasjonseffekt. I prøveperioden skal D-box: 
 
Prioriterte aktiviteter første 6 mnd. 
involvere diverse stakeholders for å avklare og forankre behov og muligheter 
åpne for flere partnere, bygge nettverk og skape møteplasser.  
søke forskningsmidler og samarbeid som sikrer god drift. 
 
Utvidete aktiviteter fra høst 2020 
gjennom følgeforskning verifisere og dokumentere verdi fra pågående innovasjonsprosesser.  
undersøke nye hybrid kompetanser i praksisfeltet slik at ferdigheter og nye verktøy kan utvikles og spres. 
starte utvikling av EVU-tilbud som svare på behov i sentrale reformer, hos ledere og ansatte i offentlig 
sektor - og i praksisfeltet.  
bidra til kobling, samspill og formidling mellom næring, bransjer, forvaltning. 
bidra til å realisere og implementere aktuelle kompetansereformer, som Livslang læring og 
Digitaliseringsreformen gjennom bruk av relevant kunnskap. 
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ORGANISERING 
 
Samarbeidet forankres hos toppledelsen i alle virksomheter. Disse utgjør også senterets styringsgruppe.  
 
For å få effekt og resultater er det behov for et senterlederskap, ved leder/  
prosjektleder og en fast prosjektgruppe med dedikerte ressurser med jevnlig avsatt tid og timer til 
arbeidet. En ekstern ressursgruppe bør vurderes. Ambisjoner og planer for senterets aktivitet skal avtales 
i halvårlig møter med leder, prosjektgruppe og styringsgruppe. 
 
Organisering og arbeidsmåte skal konkretiseres innledningsvis i prøveperioden. AHO, BI og DOGA 
avsetter dedikerte ressurser.   
 
Ansvarsområder: 
De akademiske partnerne AHO og BI vil ha hovedansvar for operasjonalisering, følgeforskning, 
fagligutvikling mv. 
BI og DOGA vil ha et særlig ansvar for kobling, samspill og formidling, mellom bransjer, sektor og 
forvaltning. 
DOGA vil ha et særlig ansvar for forankring til departement og forvaltningen. 
 
BI, DOGA og AHO er åpne for at nye partnere kan bli en del av samarbeidet. Det må i tilfelle være enighet 
blant de eksiterende partnerne.  
 
 

GJENSTAND OG VARIGHET 
  
Denne avtalen gjelder for prøveperioden frem til 31.12. 2021 eller frem til den avløses av en annen 
konsortieavtale eller samarbeidsavtale.      
Ingen av partene er forpliktet til å inngå noen endelig avtale etter prøveperioden.   
 

 
BRUKSRETT OG KREDITERING 
 
Resultat av arbeid i D-box kan fritt brukes av alle parter i de sammenhenger som finner aktuelle.  
 
Alle parter plikter å kreditere D-box ved senere bruk på hjemmesider, i foredragssammenheng eller 
liknende. Tilsvarende gjelder kreditering av billedmateriale.  
Ved deling av resulater fra partenes egen aktivitet, som formidles gjennom D-box, skal enkeltpartner 
kreditteres dersom annet ikke er avtalt. Dette gjelder all formidling og kommunikasjon. 
 
 

ØKONOMI 
 
Ressursforpliktelser i prøvepeioden skal konkretiseres innledningsvis i prøveperioden (innen 3 mnd.) og 
godkjennes av senterets styringsgruppe.  
 
Hver av partene parter er ansvarlig for å dekke egne kostnader som påløper som følge av samarbeidet, 
dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ingen av partene kan holdes økonomisk ansvarlig for den andre part.  
 
 

OVERDRAGELSE AV AVTALEN 
 
Ingen av partene kan overdra avtalen til en tredjepart uten den andre parts skriftlige samtykke. 
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SIGNATURER 
 
Stiftelsen Design og arkitektur Norge  
Org. nummer: 913 552 490  
Hausmanns gate 16 
0182 Oslo  
 
Tor Inge Hjemdal, direktør 
 
 
______________________________ 
For Stiftelsen Design og arkitektur Norge 
 
 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Org. nummer: 971 526 378  
Maridalsveien 29 
0175 Oslo  
 
Ole Gustavsen, rektor 
 
 
______________________________ 
For Stiftelsen Design og arkitektur Norge 
 
 

Stiftelsen Handelshøyskolen BI   
Org. nummer: 971 228 865 
Nydalsveien 37 
0484 Oslo 
 
Amir Sasson, prorektor 
 
 
______________________________ 
For Stiftelsen Handelshøyskolen BI 
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Campusutviklingplan AHO

Utkast til prosess for arbeidet



2/20 Rektors rapport til styret  - 20/00144-1 Rektors rapport til styret  : Vedlegg sak 2/20 Campusutviklingsplan for AHO prosess

I Statsbygg har vi definert at en 

campusutviklingsplan er:

«en helhetlig og langsiktig plan 

for effektiv og god bruk og

utvikling av bygg, eiendom og 

infrastruktur, som støtter opp 

under institusjonens faglige og 

strategiske målsettinger» 

2

Miljø

Transport

Byutvikling

Trender

Andre 

organisasjoner
Næringsliv
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Hva er en campusutviklingsplan?

En campus-

utviklingsplan er et 

langsiktig og strategisk 

plandokument som 

setter visjon, mål og 

tiltak i system

3

Visjon

Mål

Tiltak
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Hva er en campusutviklingsplan?

En campusutviklingsplan er et strategisk verktøy for 

UH-virksomheten og Statsbygg og angir overordnete 

og langsiktige prinsipper for arealbruk. 

4 UH-virksomhet Statsbygg Eksterne aktører
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Slik arbeider vi med 

campusutviklingsplaner

5
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6

Prosessen for å lage en campusutviklingsplan

ETABLERE KARTLEGGE UTFORSKEBEHOVSANALYSE ANBEFALE

Vår prosessmodell for 

arbeidet med 

campusutviklingsplaner
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7

Prosessen for å lage en campusutviklingsplan

Prosjekt-

bestilling

/beskrivelse

Signert avtale og 

en felles 

prosjektplan som 

beskriver mål med 

prosessen, 

problemstillinger 

og detaljert 

fremdriftsplan

Validert 

kunnskaps-

grunnlag som 

belyser dagens 

situasjon, 

behov og 

fremtidstrender

Definert 

effektmål, 

visjon, prioriterte 

behov og 

innsatsområder

Forslag til 

alternative 

arealstrategier 

og tiltak

Beslutte 

arealstrategi og 

tiltak

ETABLERE STRATEGIER 

OG MÅL

KARTLEGGE

UTFORSKEBEHOVSANALYSE ANBEFALE
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STRATEGIER OG MÅL

Overordnede rammer og føringer defineres;

– Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

– AHO’s strategier og mål

– Tildelingsbrev

– Klima- og miljøambisjoner

– AHO i et byutviklingsperspektiv

– Kobling med annen utdanning og næringsliv

– Samfunnsansvar

– Osv

– Hvilke gevinster ønsker AHO å hente ut av arbeidet?

=> Definere et målbilde for utvikling av campus
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KARTLEGGING DAGENS BYGG OG EIENDOM

Utvikle kunnskapsgrunnlag gjennom kartlegging av 

– Tilstandsanalyser eiendomsmassen

– Kulturminne, grunnforhold

– Arealbruk ute og inne

– Eiendommen i et klima- og miljøperspektiv

– Logistikk og infrastruktur

– Mobilitet; kollektivtransport, parkering, sykkel- og bil

– Walkability

– Overvannshåndtering, grøntareal, biologisk mangfold

– Sosial bærekraft – trygghet og trivsel
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FREMTIDIG POTENSIALE DAGENS BYGG OG 

EIENDOM

Potensiale/tilpasningsdyktighet/egnethet for:

– Effektivisering, endret bruk, sambruk  

– Reguleringsforhold, stedsutvikling

– Ombygging, påbygg, nybygg

– «Gull i nabolaget» (sambruk og samarbeid med eksterne)

– Miljøgevinster

– Bedret logistikk, infrastruktur, mobilitet, walkability,  

sykkel- og kollektivtransport

– Overvannshåndtering, utendørsareal. grøntstruktur

– Sosial bærekraft – trygghet og trivsel

– Ivaretakelse av biologisk mangfold
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FREMTIDIG POTENSIALE I ARBEIDSPROSESSER 

OG BRUK AV BYGG

Potensiale for å hente ut organisatoriske- og andre 

effektiviseringsgevinster? 

– Nye og fremtidsrettede lærings- og undervisningsformer, 

arbeidsprosesser, samhandlingsformer

– Sambruk av funksjoner

– Samlokalisering med interne og eksterne aktører og 

funksjoner

– Tverrfaglige prosesser og relasjoner

– Digitalisering og modernisering

– Utadrettet virksomhet
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BEHOVSANALYSE

Definere «gap» mellom dagens situasjon og ønsket 

fremtidsbilde. Foreløpige innsatsområder identifiseres og 

behov prioriteres:  

– status på dagens bygg og eiendom

– status på dagens arbeidsprosesser og bruk av bygg, 

eiendom og fasiliteter

VS

– fremtidige ambisjoner, strategier og mål

– potensiale i dagens bygg og eiendom

– potensiale i endrede arbeidsprosesser og bruk av bygg og 

eiendom

=> Hvilke gevinster ønsker AHO å hente ut?
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GEVISTREALISERINGSPLAN OG OVERDNEDE 

TILTAK

De gevinster AHO ønsker å hente ut definere i en 

gevinstrealiseringsplan
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Organisering og 

metodikk

14

Suksesskriterier
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Organisering  og roller 

i arbeidet   

15

Prosessen for å lage en campusutviklingsplan

Styringsgruppen

Prosjekt og

prosessledelsen
Referansegruppe

UH-virksomhet Statsbygg Eksterne aktører

ArbeidsgruppeArbeidsgruppe Arbeidsgruppe
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PROSJEKTLEDELSE I STATSBYGG

Arbeidet ledes av prosjektleder i Statsbygg som 

sørger for

– Prosjekt- og prosessledelse

– Fremdrift-, budsjett-, økonomioppfølging

– Kontrakter

– Kontrahering av interne og eksterne fagressurser

– Utarbeidelse av Statsbyggs faginnhold i 

campusutviklingsplanen

– Sammenstilling av rapporten
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PROSJEKTLEDELSE HOS AHO

AHO’s prosjektleder sørger for; 

– Definere tydelige strategier og mål som er utarbeidet av  

og forankret i AHOs ledelse.

– Prioritere tid og nødvendige ressurser til arbeidet

– Bemanne brukerorganisasjonen i prosjektet med 

representanter i styrings-, referanse- og arbeidsgrupper. 

– Bidra i planlegging og gjennomføring av kartlegging 

– Involvere og drive involverings- og brukerprosesser 

med bistand fra Statsbygg

– Tilgjengelig gjøre nødvendig informasjon

– Etc
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METODIKK I ARBEIDET

Mulig metodikk for arbeidet:

– Workshops og møter

– Intervjuer

– Evt studentoppgaver

– Kvantitative observasjoner (bruk av sensorer?)

– Kvalitative observasjoner

– Spørreundersøkelser

– Bookingsystemer etc

– Desk top research

– Rapportskriving
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19

Suksesskriterier

Helhetlig Behovsorientert og 

kunnskapsbasert

Involverende Forankret Nåtid og

fremtidsrettet

Suksesskriterier
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Hva koster det å lage en plan og hvor lang tid tar det?

20
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 3/20 Tiltaksplan for doktorgradsutdanning 
 

 
    

 

Orientering - Tiltaksplan for doktorgradsutdanning  

AHO har kartlagt doktorgradsstudiet og gjennomføring av dette studiet som et av de største 
risikomomentene for skolen i 2020. Med denne bakgrunnen blir styret orientert om bakgrunnen for 
denne vurderingen og hva AHO har igangsatt av tiltak.  
 
Bakgrunn 
 
AHO er en statlig vitenskapelig høgskole underlagt Kunnskapsdepartementet. Som vitenskapelig høgskole 
har AHO krav og forpliktelser som skolen må følge opp. Mange av disse kravene er lovfestet i Forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften). I 
§ 3-6 Akkreditering som vitenskapelig høyskole understrekes det krav til skoler som er, eller ønsker å bli 
akkreditert som vitenskapelig høyskoler, og disse kravene er i stor grad rettet mot 
doktorgradsutdannelsen. I §3-6 (5) stadfestes følgende (våre understrekninger):  
 

Institusjonen skal dokumentere at den i gjennomsnitt har uteksaminert minst fem doktorander på 
doktorgradsstudiet eller tilsvarende stipendiatprogram per år over en treårsperiode. 
Doktorgradsstudiet skal over en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater. 
 

Kort forklart; AHO må dokumentere at skolen har uteksaminert minst 5 doktorgrader i snitt de siste tre 
årene, og også dokumentere at skolen har tatt opp minst 15 kandidater over en periode på fem år for å 
tilfredsstille kravene som settes til en vitenskapelig høgskole.  
 
Nåværende situasjon 
 
AHO har totalt 17 rekrutteringsstillinger finansiert over den årlige tildelingen fra 
Kunnskapsdepartementet. I tillegg har AHO eksternfinansierte stillinger gjennom forskningsprosjekter, 
samarbeid med offentlig eller privat sektor eller gjennom utdanningsstipend. Disse eksterne stillingene 
har det dessverre blitt færre av de siste årene. Om AHO ikke tar opp flere til doktorgradsstudiet enn kun 
kandidater som skolen har finansiert over statsbudsjettet er det behov for en meget høy 
gjennomføringsrate om skolen skal holde snittet på 5 fullførte kandidater i året.  
 
Ser vi på gjennomføringstid og antall avlagte doktorgrader de siste årene så lyser det et rødt lys. For det 
første er gjennomføringstiden for høy, hvor det i 2019 kun var 12,5 % av kandidatene som startet for 6 år 
siden som hadde fullført. I tillegg har det i løpet av 2018 og 2019 blitt uteksaminert kun 5 doktorgrader. 
Det innebærer at AHO må sørge for at det avlegges minimum 10 doktorgrader i løpet av 2020 for å sikre 
at skolen overholder kravene i studiekvalitetsforskriften.  
 
 
Kortsiktige og langsiktige tiltak for økt gjennomstrømning og fullføring  
 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Reier Møll Schoder 
Arkivnummer 20/00149-2  
Vedlegg:  Handlingsplan ph.d.-programmet - foreløpig versjon 
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Med denne bakgrunnen har AHO iverksatt flere tiltak for å sikre at skolen overholder kravene og greier å 
uteksaminere minimum 10 kandidater i 2020. I budsjettet for 2020 ble det øremerket en ekstraordinær 
bevilgning som spesifikt skulle understøtte fullføring av doktorgrader i 2020. Dette er midler som allerede 
i januar 2020 ble utdelt til totalt 12 kandidater som alle fikk midler forutsatt at de leverer avhandlingen 
sin før 30 juni 2020.  
Det er allikevel ikke nok med bare kortsiktige tiltak for å sikre gjennomstrømning og fullføring, AHO må 
også lage en langsiktig plan for hvordan skolen skal jobbe for å unngå en situasjon som dette i fremtiden. 
Med denne bakgrunnen ble ph.d.-programmet i slutten av 2019 bedt av rektor om å utarbeide en 
handlingsplan for AHOs ph.d.-program for å sikre at programmet langsiktig utdanner nok og gode 
kandidater innenfor AHOs fagdisipliner. Forskningsutvalget har fått ansvar for å følge opp utarbeidelsen 
av handlingsplanen. AHOs ledergruppe og undervisningsutvalget har blitt orientert om handlingsplanen 
og har uttrykt støtte til arbeidet som er gjort. 
 
Handlingsplanen for ph.d.-programmet  
 
Handlingsplanen er utarbeidet av leder av ph.d.-programmet, professor Tim Anstey, i tett dialog med 
administrasjon og Forskningsutvalget. Handlingsplanen ser langsiktig på ph.d.-programmet og ser på ulike 
utfordringer som AHO har med sin doktorgradsutdannelse. Planen er på engelsk (da forskningsutvalget 
sitt møtespråk er engelsk) og overordnet i fire hovedkategorier 
- Inntakskvalitet (Planning and intake) 

- Programkvalitet (Courses and projects) 

- Resultatkvalitet (Completion)  

- Organisasjon og ledelse (Organisation) 

Handlingsplanen har vært lagt frem i sin nåværende form for Forskningsutvalget, Undervisningsutvalget 
og AHOs ledergruppe. Alle har uttrykt støtte til selve planen og er enige om at tiltak må iverksettes. Det er 
derimot ikke vedtatt at tiltakene som fremmes i planen skal iverksettes eller hvordan de ulike tiltakene 
skal prioriteres opp mot hverandre. Dette henger sammen med budsjettspørsmål, personalpolitikk og 
strategiske diskusjoner ved AHO som må gjennomføres før det formelt settes i verk. Det er også ulike syn 
på de forskjellige tiltakene innad i organisasjonen, da flere av tiltakene vil få konsekvenser for deler av 
skolen og ressursplanlegging.  
 
Ph.d.-programmet har lovet Forskningsutvalget å legge frem konkrete forslag til tiltak som skal 
gjennomføres fra høsten 2020 i FU sitt møte 11 mars. Deretter vil disse forslagene bli lagt frem for AHOs 
ledergruppe som må ta stilling til om de ønsker tiltakene iverksatt. Dette er tiltak som går på ny allokering 
av stipendiatstillinger, obligatorisk veilederopplæring og tidsregnskap for veiledning og krav til 
instituttene om å tilby kurs også på doktorgradsprogrammet.  
 
I den vedlagte handlingsplanen er noen kolonner markert i sennepsgult. Dette er tiltakene som krever 
kobling til skolens ledelse, da det har kobling til strategi, framtidsscenarioer og organisering av skolen 
fremover. Dette er tiltak som kun kan gjennomføres om de er ledelsesforankret og koblet til AHOs 
generelle planer fremover.  
 
Styret orienteres her om prosessen for å vise at AHO har satt i gang en prosess for å sikre 
doktorgradsprogrammet i fremtiden, og dermed også statusen til skolen som vitenskapelig høgskole. 
Styret kan, om ønskelig blir orientert om oppfølgning av handlingsplan til høsten.  
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AHO PhD Programme «Handlings plan», January 2020  

  1 

Issue Action Responsible Time 

1. Planning and intake    

1.1 Planning stipend positions Short term (2020-2021) 
Introduce project selection in competition 
based on motivated call, demonstration of 
relevance to research culture and feasibility 
in terms of supervision. 
 
Seminar with Heads of Institutes on the 
requirements for proposals and planning 
supervisors time 

FU 
 
 
 
 
 
Head of PhD Programme/PhD 
Coordinator 

Prep. May 2020, application deadlines Sept 
2020. FU selection Oct 2020. 
 
 
 
 
March 2020 

Lack of awareness at institutional level 
of significance of PhD fellowship 
funding as a main income source for 
AHO 
 
Variation in quality of institute 
proposals in terms of supervisionary 
support 
 
 
 

1.2 Intake – candidates Short term 
Define goals which apply as “must have” in 
different institutes. Identify specific course 
requirements created by students without 
training  
 
Long term 
Raise the quality and profile of research 
environments such that they can attract 
fellows of higher callibre 

 
Institute Leaders 
 
 
 
 
 
Research centre leaders 

 
May 2020, after seminar organised by PhD 
Programme in 1.1 above 
 
 
 
 
Part of AHO Plan 

Variation in quality of candidates in 
relation to preparation for 
commencing PhD Studies 
 
Results from a variation both in 
research cultures (preparation for 
research studies among candidates, 
weighed against importance of practice 
experience) and in the level of 
excellence in research groups 

1.3 Intake – Project  Short term 
Review detail call requirements on a year by 
year basis 
 
 
Long term 
Improve culture of supervision such that 
supervisors can begin to support the 
development of projects better (see 2.4 
below) 

 
FU – see 1.1 above 
 
 
 
 
See 2.4 

 
See 1.1 above 
 
 
 
 
See 2.4 

Variation in quality of research 
definition at intake. 
 
 
 
Slow definition of project and 
associated apparatus, slow start to 
specific project based activities 
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AHO PhD Programme «Handlings plan», January 2020  

  2 

Issue Action Responsible Time 

2. Courses and project    

2.1 Courses – Candidates expectations  Short term 
Review of course design “Context” to split 
this into two modules more clearly aligned 
to varying cultural needs among the 
students. 
 
Review course design “Apparatus” 
 
Investigate course sharing with other 
institutions 

 
Head of PhD Programme 
 
 
 
 
Head of PhD Programme 
 
Head of PhD Programme 

 
Jan-April 2020, Present to FU May 2020@ 
 
 
 
 
Jan-April 2020, Present to FU May 2020 
 
Jan-April 2020, Present to FU May 2020 

Conflict perceived between time in 
courses and time in project; issue of 
creating relevant courses for 
candidates with varying background 
academically and in terms of research 
culture. 

2.2 Courses – Supervisors expectations  Short term 
Supervisor seminar on learning outcomes in 
the programme 

 
Head of PhD Programme/PhD 
Coordinator 

 
April 2020 Lack of understanding of what can be 

provided in courses centrally – 
expectations tend to be uncertain. 
Identity of courses and what they offer 
is uncertain 
 
 
 

2.3 Project – Candidates in programme  
Set up PhD council/organisation group 

 
PhD rep 

 
Sept 2023 Lack of cohesive body of candidates 

and involvement in activities apart 
from first year courses. Candidates 
broken into a large number of very 
small groups by institute structure. 
 
 

2.4 Project – Supervision Short term. 
Supervisor seminar on learning outcomes in 
the programme. 
 
Long term 
Requirement on all supervisors who have 
not supervised a PhD to completion to take 
a specific supervisor course. 
 

 
Head of PhD Programme/PhD 
Coordinator  
 
 
PhD Coordinator check courses 
available. FU implement requirement 

 
April 2020 
 
 
 
Sept 2020 

Low understanding among supervisors 
as to what learning outcomes 
supervision is supplying for candidates.  
 
No system for qualifying supervisors. 
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  3 

Issue Action Responsible Time 

3. Completion     

3.1 Through-put – candidate/project Short term 
Financial support for completing students in 
defined areas (language review, exhibition 
funding, additional time). 
 
Longterm 
Better training in programme for academic 
writing 
 
Better supervision  
 

 
FU/Rector 
 
 
 
 
Head of Programme 
 
 
Supervisors 

 
Available Jan 2020 
Availability to be negotiated 2021 
 
 
 
 
 
 
(see 2.1) 

Delays are occurring late in projects. 
This is partly due to requirements for 
academic writing in a second language. 
AHO current funding to completion 
does not acknowledge financial cost of 
language editing. There is no current 
infrastructure for this. 

3.1 Through-put – supervision Short term 
Supervisor seminar as 2.2 above 
 
Long term 
Incentivise supervision completion 

 
Head of Programme/PhD Coordinator 
 
 
Leader group/Rector 

 
(see 2.2) 
 
 
Part of External Review 

Lack of understanding of urgency 
around completion among supervisors.  
 
Lack of feedback in terms of 
performance (incentives for 
supervisors to help students complete) 
 

3.2 Through-put programme Long term 
Grow programme or merge 
 
 
 
Improve hit rate for externally financed 
PhDs 

 
Leader group/Rector 
 
 
 
Research centres 

 
Part of External Review 
 
 
 
Continuous 

AHO presently has difficulty meeting 
its commitment to examine 15 
students each 3 years period. 
 
Sensitivity to delays is created by scale 
of school, an effective reduction in size 
owing to lost sources of income 
(“kvota” students) and failure in 
successs rate in attracting external PhD 
funding. 
 

3.2 Post completion planning Long term 
Part of external review 2022 

 
Review Committee/Head of 
Programme/FU 

 
Part of External Review Students may not be completing where 

their trajectory post completion is 
uncertain.  
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  4 

Issue Action Responsible Time 

4. Organisation    

4.1 Candidates Short term 
Manage expectations carefully.  
 
 
Create PhD handbook. 
 
Long term 
Review AHO structure in terms of research 
 

 
Heads of Institute/Supervisor/PhD 
Coordinator 
 
PhD Coordinator/PhD rep/ Head of 
Programme 
 
Leader Group/Rector 

 
Continuous 
 
 
Dec 2020 
 
 
Defined by AHO Research Plan 

Candidates negotiate four areas in 
resolving their commitments: head of 
institute; supervisor; research admin; 
PhD programme. 
 

4.2 Supervisors Long term 
Review time requirements for PhD studies 
in terms of supervision.  
 
 
 
Redefine PhD supervision/teaching time in 
order to incentivise activity. 

 
Leader Group/Rector 
 
 
 
 
Leader Group/Rector 

 
Defined by AHO Research Plan 
 
 
 
 
Defined by AHO Research Plan 

No acknowledgement in AHO time 
planning structure of time 
commitment required by each 
candidate.  
 
No acknowledgement of supervision 
as a teaching rather than a research 
activity. 
 

4.3 Programme Long term 
Make PhD Programme part of mainline 
education board structure 
 
Make requirement to provide one methods- 
related course from each institute (or from 
paired institutes) every second year. 
 
Reappoint PhD Board with revised remit 
 
Define an awayday date and reserve 

 
Leader Group/FU/Education Board 
 
 
Leader Group/FU/Education Board 
 
 
 
FU 
 
Leader Group/Rector 

 
Dec 2021 
 
 
Dec 2020 
 
 
 
March 2020 
 
May 2020, for following academic year 

PhD programme does not report to 
education board. 
 
PhD programme has no claim on time 
for staffing specialist courses from 
within institutes. 
 
PhD board in-operational.  
 
Wihtin AHO’s research and teaching 
culture there is no reserved time for 
cross-AHO interaction. 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 4/20 Status for administrasjonen etter omorganisering 
 

 
    

 
Styret ba i desember om en redegjørelse for status for administrasjonen etter omorganiseringen som trådte i 
kraft 1. april 2019. 
 
Seksjonssjef Helga Hyldmo Ranes i Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM tiltrådte 1. november 
2019. De øvrige lederne var på plass fra 1. april. 
 
Det har i løpet av 2019 vært en turnover på i overkant av 10 % (5 personer). 
 
Det ble i desember avholdt en erfaringssamling for alle i seksjonene for å oppsummere hvor vi står. I forkant av 
dette var alle invitert til å gi skriftlige innspill på hvordan den nye organisasjonen ble opplevd av den enkelte. 
Innspillene viser en stor variasjon i hvordan ansatte opplevde situasjonen, men basert på tilbakemeldingene 
utkrystaliserte det seg forbedringspunkter knyttet til rolleavklaringer, arbeidsflyt, interninformasjon og 
møteplasser. Dette er områder som det arbeides videre med. 

 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 17/00611-31  
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 5/20 Referatsaker   
 

 
    

 
Vedlagt følgende referat fra forskningsutvalget og undervisningsutvalget: 
 

• Referat FU 22.01.2020  

• Referat sirkulasjonssak FU 20.12.2019 

• Referat FU 18. 12.2019 

• Referat UU 10.02. 2020 
 
 
 

 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 20/00145-1  
Vedlegg:  Sak 14-20 - Minutes of meeting 22.01.2020.pdf 

Sak 14-20 - Minutes of circulation case 12-20.pdf 
Sak 02-20 - Minutes of meeting 18 desember.pdf 
Referat UU 10. 02. 2020 
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Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

22 January 2020 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board room 

  Summoned : Mari Hvattum, Lise Amy Hansen, Thomas McQuillan, Lise Kjærstad, Brita Nøstvik, Peter Hemmersam, Tim Anstey, 
Marianne Støren Berg, Tom Davies, Ole Gustavsen, 

Notice of  absent:  Lise Kjærstad,  

   Head of meeting:  Thomas McQuillan  

   Secretary: Reier Møll Schoder    

   Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen 
 

 

 

NR AGENDA                                       
  
01/20 Approval of agenda  

  
Resolution:  
Agenda  22.01.2020 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
Tim Anstey and Thomas McQuillan was partial in case 03/20 
Peter Hemmersam and Lise Amy Hanse was partial in case 04/20 
 

02/20 Approval of minutes  
 
Resolution:  
Minutes from the meeting 18.12.2019 approved 
 
 
RESOLUTION CASES  

03/20 Ansettelse av stipendiat i TACK prosjektet  
Institutt for Form, Teori og Historie har lagt frem en innstilling om ansettelse av stipendiat tilknyttet 
forskningsprosjektet TACK. Se saksfremlegg for mer informasjon 
 
Vedtak:  
Forskningsutvalget tilsetter Mara Trübenbach i en treårig åremålsstilling ved Institutt for Form, Teori og 
Historie i perioden 01.03.2020 - 28.02.2023. Dersom Trübenbach takker nei, vil instituttet gå videre med 
å gjøre nødvendige vurderinger av kandidatene Kedziorek og Vink før eventuelt tilbud utsendes. FU 
velger, forutsatt at Mara Trübenbach takker ja til stillingen, å ta henne opp som student på AHOs ph.d.-
program med startdato 01.03.2020. 
 

04/20 Appointment of adjudication committee Frida Almqvist.  
Supervisor Simon Clatworthy has applied FU to appoint an adjudication committee to assess the thesis 
to PhD candidate Frida Almqvist. The proposed committee is:  
 

- Stefan Holmlid, Professor, Linköping University, Sweden. 
- Dr. Asa.Wikberg-Nilsson, ITU, Sweden 
- Peter Hemmersam, Professor, AHO 

 
Resolution: 
FU appoints the suggested adjudication committee to assess Frida Almqvist’s PhD thesis.  
 

05/20 Appointment as reader for PhD candidate Marcin Wojcik 
Supervisor Bjørn Sandaker has applied FU to appoint Christopher Robeller as reader for Marcin Wojcik’s 
PhD thesis.  
 
Resolution:  
FU appoints Christopher Robeller as reader for PhD candidate Marcin Wojcik  
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06/20 Appointment as reader for PhD Candidate Claire Dennington  
Supervisor Simon Clatworthy has applied FU to appoint Thomas Markussen as reader for PhD candidate 
Claire Dennington  
 
Resolution:  
FU appoints Thomas Markussen as reader for PhD candidate Claire Dennington  
 

07/20 Application to change main supervisor – Bjørnar Nørstebø 
Andrew Morrison and Bjørnar Nørstebø have applied FU to change main supervisor for his project. 
Andrew Morrison will step in as main supervisor and the project affiliation will be transferred from 
Institute of Architecture to Institute of Design.  
 
Resolution: 
FU appoints Andrew Morrison as main supervisor for Bjørnar Nørstebø, and agrees that the affiliation of 
the project is moved from Institute of Architecture to institute of Design.  
 

08/20 Søknader om fullføringstiltak – januar 2020 
AHOs styre vedtok 11 desember å øremerke 300 000 NOK for 2020 som skal gå til ulike tiltak for å 
fremme gjennomføring og fullføring av doktorgrader ved AHO. FU fikk ansvar for å saksbehandle og 
bevilge søknadene fortløpende. Ved søknadsfristens utløp 15 januar var det kommet inn 7 søknader. 
 
Vedtak:  
Manuela Aguirre bevilges 7000 NOK i støtte til språkvask. Aguirre bevilges ikke fullføringsstipend, da det 
faller utenfor rammene for hva stipendet skal brukes til. Aguirre oppfordres til å søke om støtte ved et 
senere tidspunkt skulle det være aktuelt.  
 
Guttorm Ruud bevilges opp til 30 000 NOK i støtte til språkvask av avhandlingen. FU ber Institutt for 
Form, Teori og Historie vurderer om de har mulighet til å dekke de resterende 12 000 NOK som 
språkvasken vil koste. 
 
Barbara Ascher bevilges 16 000 NOK i støtte til språkvask av avhandlingen.  
 
Lisbeth Funck bevilges opp til 10 000 NOK i støtte til språkvask og opp til 5000 NOK i støtte til en ekstra 
reader. I tillegg bevilges Funck opptil 15 000 NOK i støtte til å forberede avhandlingsmateriell til 
utstilling, men dette må da være materiell som regnes som del av avhandlingen som skal vurderes. FU 
ber om at ph.d.-programmets leder følger opp denne kandidaten spesifikt, som AHOs interne veileder, 
for å lage rammer for hvordan dette avhandlingsformatet skal vurderes ved AHO.  
 
Frida Almqvist tildeles et fullføringsstipend pålydende 30 000 NOK for perioden 01.01.2020 – 31.01.2020. 
Stipendet betales i to deler, en del før innlevering og en del etter innlevering er gjennomført. 
 
Claire Dennington tildeles et fullføringsstipend pålydende 30 000 NOK for perioden 12.02.2020 – 
06.03.2020. Stipendet betales i to deler, en del før innlevering og en del etter innlevering er 
gjennomført. 
 
Sverre Bjerkeset tildeles 8000 NOK i støtte til språkvask av kappen. Bjerkeset tildeles også opp til 15000 
NOK i støtte til ekstra veiledning, enten i form av honorar til veileder eller et beløp som kan brukes på 
reise og opphold for veileder eller kandidat. De resterende 7000 NOK det søkes ber FU om instituttet 
vurderer å bevilge for å investere i ferdigstillelse til kandidaten. 
 
 
DISCUSSION // ORIENTATION CASES 

09/20 Ph.d.-programmet: Utkast handlingsplan og forslag til tiltak, evaluering 2019 og oppdatering 
på progresjon i 2020.  
Ph.d.-programmet legger her frem en samlet sak til Forskningsutvalget bestående av flere elementer. 
Det som vil bli presentert er følgende:  

- Progresjon for ph.d.-studenter oppdatert for januar 2020 presenteres 
- Handlingsplan for Ph.d.-programmet presenteres FU, med spesifikke forslag til tiltak. 
- Evaluering av ph.d.-programmet gjennomført av stipendiatens representant i FU 
- Et første utkast til veileder seminar presenteres til diskusjon  

 
 
Vedtak etter diskusjon:  
FU stiller seg positive til forslaget til handlingsplan og ser frem til at tiltakene blir presentert og 
konkretisert i møter fremover. FU stiller seg positive til alle tre konkrete tiltak som fremmes, både ny 
allokering av stipendiatstillinger, krav om kurs på doktorgradsnivå fra hvert institutt og obligatorisk 
veilederopplæring, og ber om at dette fremmes til AHOs ledergruppe for diskusjon. I denne diskusjonen 
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bør det også fremmes at tid og eventuell belønning for veiledning bør diskuteres, og det bør diskuteres 
om en norm for veiledning ved AHO er en god ide. I tillegg bør det ikke legges opp til fri konkurranse av 
stipendiatstillinger, målet må være at de distribueres over hele skolen, men prosessen som beskrives 
rundt forankring stiller utvalget seg bak.  
 
FU ser frem til de konkrete forslagene er behandlet av AHOs ledelse.  
 
FU foreslår 25 mars som dato for et veiledningsseminar og støtter utkastet til program.  
 

10/20 Forskningslunsjer ved AHO 2020 vår  
Hvordan kan forskningslunsj bli en lavterskel og nyttig møte- og delingsarena på tvers av institutter og 
forskningsgrupper ved AHO?  
 
AHO har ingen faste fellesarenaer på tvers av instituttene. Forskningslunsj er en lavterskel og 
uforpliktende møteplass som har vært godt mottatt tidligere. Ole har foreslått at vi fortsetter med 
forskningslunsjer og arrangerer disse på mer fast basis. Han har bedt Forskningsadministrasjonen å 
utarbeide et forslag til program for våren 2020 som et forslag til FU. Vi vil be FU svare på følgende 
spørsmål i møtet:  
 

 Hvilket behov ønsker dere at forskningslunsjen skal fylle? 
 Har dere behov for å lære mer om hvilken forskning som foregår på skolen? 
 Har dere behov for å lære mer om finansieringsmuligheter og prosjektutvikling? 
 Hvordan kan forskningslunsjene inspirere til samarbeid på tvers av AHO? 
 Kan forskningslunsjen være en arena for å møte partnere på tvers av fagmiljøer på skolen? 

 
Vedtak etter diskusjon:  
FU støtter initiativet og ber forskningsadministrasjonen legge frem et forslag til program for vår 2020, 
med korte, konkrete forskningslunsjer.  
 

11/20 Forskningslederprogram ved AHO – Forslag til kandidater  
I tråd med AHOs utviklingsavtale så skal vi sikre egne ansatte en styrket undervisning-, veilednings og 
forskningskompetanse tilpasset AHOs pedagogikk, forskning og fagområder. Som en del av dette skal vi 
legge til rette for kompetanseheving innen prosjektledelse. UiO tilbyr årlig kurs innen forskningsledelse, 
der de også tar imot søkere fra andre institusjoner. 
 
FU er blitt bedt om å komme med innspill på hvem som bør nomineres til å delta på et slikt kurs. Det er 
to kategorier; senior prosjektleder (hatt flere større eksternfinansiert prosjekter og gjennomført dem), 
junior (hatt små prosjekter eller planlegger å søke større prosjekter fremover).  
 
 

  

 Any Other business  

 
               Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary  
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Minutes of Circulation Case for  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

 

 

NR AGENDA                                       
  
12/20 Søknader om fullføringstiltak – februar 2020 

AHOs styre vedtok 11 desember å øremerke 300 000 NOK for 2020 som skal gå til ulike tiltak for å 
fremme gjennomføring og fullføring av doktorgrader ved AHO. FU fikk ansvar for å saksbehandle og 
bevilge søknadene fortløpende.  
 
FU ønsket i møtet 22 januar at søknader skulle sendes på sirkulasjon forløpende, og dermed sendes tre 
innkommende søknader ut til FU på sirkulasjon 
 
Vedtak avgjort på sirkulasjon 31.01.2020 
Kjerstin Uhre bevilges 22 000 NOK i støtte til språkvask av avhandlingen. Om det viser seg nødvendig 
kan rammen økes til maks 30 000 NOK forutsatt at utgiftene dokumenteres og er til samme formål. 
 
Ute Christina Groba tildeles et fullføringsstipend pålydende 30 000 NOK for perioden 01.02.2020 – 
01.04.2020. Stipendet betales i to deler, en del før innlevering og en del etter innlevering er 
gjennomført. 
 
Mathilde Simonsen Dahl tildeles et fullføringsstipend pålydende 30 000 NOK for perioden 01.02.2020 – 
25.03.2020. Stipendet betales i to deler, en del før innlevering og en del etter innlevering er 
gjennomført. 

 
               Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary  
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Notice of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

18 December2019 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board room 

  Summoned: 

    

Mari Hvattum, Lise Amy Hansen, Peter Hemmersam, Tim Ainsworth Anstey, Marianne Støren Berg, Tom Davies, Lise 
Kjærstad, Ole Gustavsen, Thomas McQuillan 

Notice of absent:     

  Head of meeting:   Thomas McQuillan  

  Secretary: Reier Møll Schoder   

  Copy:   Randi Stene, Ulrika Herlofsen 
  

 

 

NR AGENDA                                       
  
99/19 Approval of agenda  

  
Resolution:  
Agenda 18.12.2019 approved with additional case 108/19 and points under any other business.  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
Peter Hemmersam is partial in case 104/19 
 

100/19 Approval of minutes  
 
Resolution:  
Minutes from the meeting 27.11.2019 approved  
 
RESOLUTION CASES  

101/19 Komiterapport, omarbeiding av avhandling 
Ikke offentlig 
 
Vedtak:  
FU støtter bedømmelseskomiteens konklusjon og vedtar at Mathilde Simonsen Dahl må omarbeide 
avhandlingen sin før endelig innlevering. Ny innleveringsdato blir 25 mars 2020.  
 

102/19 Appointment of adjudication committee Heyman 
Supervisor Bendik Manum has applied FU to appoint the following adjudication committee to assess Axel 
Heymans PhD thesis.  
 
The suggested committee is:  
- Doctor of Economics & Social Studies, Christopher John Webster, The University of Hong Kong 
- Associate Professor in Urban and Regional Planning, PhD, Marius Grønning, NMBU 
- Associate Professor II, PhD Gro Lauvland, NTNU 

 
Resolution:  
FU appoints the suggested adjudication committee to assess Axel Heyman PhD thesis.  
 

103/19 
 
 
 
 
 
 
 
104/19 
 
 
 
 

Changes in supervision Jonathan Romm 
PhD student Jonathan Romm has applied FU to change main supervisor from Andrew Morrison to Josina 
Vink. Both Andrew Morrison and Josina Vink, and the Head of institute Rachel Troye support the 
application.  
 
Resolution:  
FU appoints Josina Vink as new main supervisor for PhD student Jonathan Romm.  
 
Changes in supervision Lisbeth Iversen and Sverre Bjerkeset 
Jonny Aspen from The institute of Urbanism and landscape has applied FU to change the supervision for 
Lisbeth Iversen (Industrial PhD) and Sverre Bjerkeset. The application asks FU to appoint Erling Dokk Holm 
as the second main supervisor for Sverre Bjerkeset together with Jonny Aspen. In addition, Aspen applies 
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105/16 

FU to replace Peter Hemmersam with Erling Dokk Holm as the second main supervisor for Lisbeth Iversen. 
All involved parties support the application, including Head of institute Lisbet Harboe.  
 
Resolution 
FU appoints Erling Dokk Holm as second main supervisor for Sverre Bjerkeset and Lisbeth Iversen.  
 
Application to appoint co supervisor Lisbeth Funck 
Lisbeth Funck has applied FU to appoint Kirsi Gullichsen as co-supervisor in the last stage of her thesis 
work.  
 
Resolution 
FU appoints Kirsi Gullichsen as co-supervisor for Lisbeth Funck.  
 
ORIENTATION/DISCUSSION CASES 

  
106/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108/19 
 
 
 
 

Rapportserie AHO  
Halvor Weider Ellefsen har sendt en forespørsel til FU om å opprette en rapportserie ved AHO. 
Forespørselen ligger vedlagt.   
 
Vedtak:  
FU stiller seg positive til forslaget. En slik rapportserie bør komme ut elektronisk og favne hele AHO. FU 
stiller spørsmål rundt kvalitetssikringen av innholdet, og om det bør foreslås at en slik serie bør ha en 
redaktør som sikrer kvalitet. FU vil dermed spille ballen tilbake til Ellefsen og be om et forslag til hvordan 
en slik rapportserie kan fungere, hvor det er tatt hensyn til at publikasjonene kvalitetssikres og at 
utgivelsen av serien ikke blir personavhengig. FU ser frem til innspill og forslag til dette i 2020. 
 
Oppdatering status ph.d.-studenter i avslutningsfasen desember 2019 
FU har bedt om en månedlig oppdatering på status for doktorgradskandidater i avslutningsfasen. Vedlagt 
ligger oppdatert oversikt per 11 desember 2019. Forskningsadministrasjonen og leder av ph.d.-
programmet vil orientere ytterligere i møtet om prosesser igangsatt for å få disse kandidatene til å levere 
innen sommeren 2020.  
 
Vedtak 
FU takker for oppdatering og erkjenne at dette er fin oppfølgning av tiltaket etterspurt i forrige møte. FU 
støtter også prosessplan fremlagt i møte om hvordan søke om støtte fra fond for fullføringsstiltak.  
 
FU ber leder av ph.d.-programmet legge frem saker som er av betydning for programmet i første møte i 
januar, da i form av en handlingsplan eller lignende. Saker diskutert i møtet var fokus på veiledning og 
kursing for veiledere, hvordan sikre kompetansen til kandidater på programmet og hvordan instituttene 
kan bidra inn med kursopplegg i ph.d.-programmet.  
 
Appointment of reader for Jan Strumillo 
Supervisor Marius Nygaard has applied FU to appoint Michael H. Ramage as reader for PhD candidate Jan 
Strumillo.  
 
Resolution 
FU appoints Michael H. Ramage as reader for PhD candidate Jan Strumillo  
 
 

 Any Other business  

 
- Utkast til høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementets gjennomgang av det 

næringsrettede virkemiddelapparatet: , 
Marianne Støren Berg informerte om utkast til høringssvar på NFD sin gjennomgang av det 
næringsrettede virkemiddelapparat. FU ble bedt om å komme med innspill og kommentarer, og 
sende det inn innen fredag 20 desember.  
  
               Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder    
               Head of FU     Secretary  
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Undervisningsutvalget 
 
Referat fra UU-møte 10. februar  
 
 
Dato: Mandag, 10.02.20 
Tid: 09.00-11.30 
Sted: Grupperom 4 og 5 

Tilstede: Ole Gustavsen, Lisbet Funck, Espen Vatn, Rachel Troye, Steinar Killi, Anna Røtnes, 
Janike Kampvold Larsen, Andreas Kalstveit, Jelle Boone, Ole Thomas Steinde, 
Roald Jensen, Anne Karine Sandberg, Ulrika Herlofsen. Reier Møll Schoder på sak  
 

Fraværende: Beate Hølmebakk 

Møteleder: Ole Gustavsen 

Referent: Silje Hjelset Nygaard 
 

 
 
SAKSLISTE 
 

Orienteringssaker 
 
01/2020 Godkjenning av referat fra PU-møte 30. januar 2020 
Referat og innkalling godkjent. Det kom opp et ønske om å inkludere fraværende i referatet. Det vil 
bli gjort i fremtiden.   
 
02/2020 Rektor orienterer om seminardagen 
Rektor oppsummerte hovedpunktene fra seminardagen der faglig organisering fra tema.  
Punkter fra oppsummering og diskusjon:  

• Organiseringen fra design ble presentert som en mulig skolemodell. Der er det ett program 
med tre ganske ulike retninger, men som styres av ett programutvalg i ett institutt. 
Presentasjonen fra diskusjonsgruppen om landskap gikk ut på å videreføre men styrke 
modellen med programutvalg, med en leder ansatt på åremål. Bakgrunnen for dette er at 
denne modellen er for ung til å bli forkastet før den er ordentlig utprøvd.  
Arkitekturgruppen presenterte en løsning med et stort PU bestående av flere faggrupper.  

• Rektor poengterer at påstanden om at arkitektur-programmet er «problemet» da det er 
fordelt på tre institutter ikke er korrekt. AHO har en utfordring med fire institutter med ulik 
praksis når det gjelder ansettelser, rutiner, kultur, etc. Det er ikke knyttet til et særskilt 
program 
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• Det kunne være hensiktsmessig å gjennomføre et SWOT-analyse med ulike modellers styrker 
og risiko, og utfordringene knyttet til de ulike modellene må graderes 

• AGENDA 2025: Det er nå nedsatt en gruppe bestående av Ole Gustavsen, Randi Stene, Lisbet 
Harboe og Trude Kleven som skal komme med innstill til ledergruppen om dette arbeidet 

 
03/2020 Semesterevaluering høst 2019 
Rapporten fra kursevalueringene høst 2019 ble presentert med hovedfunn på de ulike programmene 
og nivåene. Det samme ble resultatene fra Studiebarometeret.  
Punkter fra diskusjonen: 

• Om tilbakemeldinger om endringer og informasjon blir det kommentert at studentene har 
veldig høye forventninger om spesialtilpasning når det gjelder timeplan og opplegg. Det bør 
gå en grense for tillemping, og AHO bør kunne forvente at studentene er tilstede på skolen i 
arbeidstiden.  

• Studentrepresentanten melder at det er stor forskjell fra kurs til kurs, og at det burde være 
en mer helhetlig og enhetlig modell for informasjonsdeling som gjelder på tvers av 
studieprogram og kurs. Studieadministrasjonen melder om planer for å gjøre Moodle til en 
bedre plattform for dette 

• Forslaget om å gjøre kursevaluering til et arbeidskrav kom opp igjen. Dette bør vi vurdere, 
også opp mot lovverk 

 
04/2020 Studieplan/kurstilbud masternivå høst 2020 – fremdriftsplan og prosess 
Rektor informerte om prosessen og framdriftsplanen for kurstilbud/studieplan høsten 2020. For at 
dette skal kunne vedtas 9. mars er det viktig at all informasjon er på plass innen fristen. Selv om det 
er kurs som er stillet tidligere, skal informasjon om innhold etc. være på plass og presenteres. UU 
skal kunne gjøre et kvalifisert vedtak. Når det gjelder grunnutdanningen skal den være fast fra år til 
år, men forslag til endringer skal legges fram for UU. 
 
Utover den konkrete prosessen med studieplan/kurstilbud informerte rektor om AHOs 
proteføljeutvikling. Det skal på ledersamling i mai diskuteres muligheter for nye studieprogram, 
særlig knyttet til EVU. Det er også andre institusjoner som er interessert i samarbeid, både når det 
gjelder forskning og utvikling av fellesgrader. Rent konkret er det OsloMet og BI. 
 
AHOs samfunnsoppdrag når det gjelder etterspørsel i bransjen/sektoren er viktig å merke seg. 
  

  

Vedtakssaker 
 
05/2020 Framdriftsplan eksternevaluering av studietilbudene 
Vedtak:  
Følgende framdriftsplan ble vedtatt: 
• Programutvalgene legger frem den sakkyndige kommiteen for vedtak i UU 4. mai 
• Arbeidet med informasjonssanking og institusjonsbesøk gjennomføres i løpet av høstsemesteret 
2020 
• Evalueringsrapporten blir skrevet i etterkant, og skal være klar for å legges frem i UU-møtet 
januar/februar 2021 
• Endelig rapport skal opp i AHOs styre mars 2021 
 
Det ble diskusjon om den fremlagte funksjonsbeskrivelsen, og studieadministrasjonen vil jobbe 
videre med den. 
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Diskusjonssaker 
 
06/2020 Kurstilbud på ph.d.-nivå og samarbeid mellom master og ph.d.  
Reier Møll Schoder orienterte om pågående diskusjoner i FU og utfordringer på ph.d.-programmet 
knyttet til spesifikk fagmetodikk og manglende samarbeid mellom ph.d.- og masterprogrammene.  
Punkter fra diskusjonen: 

• Det er viktig å tilby gode teorikurs der skriving er et tema. Det må anerkjennes at det å skrive 
akademiske tekster er en ferdighet som skal læres 

• Det er en pågående diskusjon å styrke fordypningskursene, men det er et spørsmål om vi har 
nok ressurser til undervisning.  

• Kunne det være to spor i utdannelsen, et praktisk og teoretisk? Majoriteten av de som 
uteksamineres skal ikke ta en ph.d., men vi bør kunne jobbe for at andelen som gjør det blir 
høyere.  

• Pre-diplom kunne vært en kurs som forbereder mer til akademisk og metodisk skriving enn 
det gjør i dag.  

• Det ble nevnt eksempel fra andre studier, f.eks. medisin, der forskning kommer inn veldig 
tidlig i studieforløpet.  

• Konkrete oppgaver til PUene/instituttene: Til våren 2021 skal instituttene komme opp med 
et fagspesifikt fordypningskurs som omhandler fagmetodikk og metodologien instituttet 
opererer innenfor. Kurset skal være åpent for både ph.d.- og masterstudenter. 

• Representant fra FU invitertes inn i UU-møtene som observatør 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 6/20 Årsplan for styrets arbeid  
 

 
    

 
Vedlagt årsplan for styrets arbeid. 
 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 20/00146-1  
Vedlegg:  Årsplan for styrets arbeid 2020 



6/20 Årsplan for styrets arbeid  - 20/00146-1 Årsplan for styrets arbeid  : Årsplan for styrets arbeid 2020

Årsplan for styrets arbeid  

 

Det legges frem en årsplan for styret strategiske saker på hvert styremøte. Planen er rullerende og 

det tas forbehold om at saker kan kommet til, flyttes, slås sammen eller endre tittel. 

 

Faste saker hvert møte: 

- Referater (undervisningsutvalg, forskningsutvalg, fagforeninger) 

- Rektors rapport 

- Regnskap 

 

 

29. april (seminar 28. – 29. april) 

- Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

- Årsrapport fra likestillingsutvalg  

- Årsrapport om informasjonssikkerhet  

- Mentorordning 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse  

- Studentrekruttering (orienteringssak) 

 

Seminar: Strategisk bemanningsarbeid og kompetanseutvikling 

 

17. juni m/ påfølgende middag 

- Etatsstyring 

- Revidert budsjett 2020 

- Informasjon om programevalueringer høsten 2020 

- Beslutning faglig organisering 

- Organisering av etter- og videreutdanning 

- Evaluering av programutvalg/mandater programutvalg 

- Bemanningsplan 

- Langtidsbudsjett 2021-2025 

 

9. september 

- Årsrapport for læringsmiljøutvalg (september) 

- Handlingsplaner  

- Campusutvikling 

- Budsjett 2021 
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28. oktober 

- Innspill til satsninger utenfor rammen 2022 

- Budsjett 2021 

- Orientering om statsbudsjett  

- Resultat av bransjeundersøkelse om etter- og videreutdanning 

- Årsrapport for studiekvalitet 

- Rapport om studentutveksling 

-  

 

9. desember 

- Budsjett 2021 

- Handlingsplaner 2021-2025 

- Revisjon AHOs valgreglement 

  

 

Mars 2021 (dato ikke fastsatt) 

- Tildelingsbrev 

- Årsregnskap 

- Årsrapport 2020/2021 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 7/20 Eventuelt  
 

 
    

 
 

Ingen saker til eventuelt. 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 20/00147-1  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 8/20 Årsregnskap 2019 
 

 
    

 
Innledning 

AHO har rapportert avlagt årsregnskap for 2019 den 10.02.2020 til Kunnskapsdepartementet, 
Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). KD har presisert at det foreløpige 
årsregnskapet skal godkjennes av styret. 
 
Vedlagt regnskap inkluderer resultat- og balaseregnskap, noter, kontantstrøm, samt øvrige skjemaer 
påkrevd av KD. Styrets kommentarer til årsregnskapet er en nødvendig del av regnskapsrapporteringen, 
og bygger på årsregnskapet for 2019 med noter. 
 
Regnskapsrapport for 2019 
I vedlegg 1 rapporteres AHOs årsregnskap i tråd med regnskapsmalen fra Kunnskapsdepartementet. I 
vedlegg 2 er regnskapstallene presentert i et enklere format og resultatene kan sammenlignes med 
budsjett. Budsjett er gjeldende siste budsjett revidert i 2019. Kommentarene til regnskapet tar i all 
hovedsak utgangspunkt i vedlegg 2. 
 
Oppsummering av regnskapsmessig resultat for 2019 
Resultatregnskapet viser et negativt driftsresultat på 13,6 millioner kroner for ordinær virksomhet, mot et 
budsjettert negativt resultat på 8,2 millioner kroner (jf vedlegg 2). Siste prognose til styret tilsa er noe 
mindre forbruk av reserve enn vedtatt, mens vi endte med et noe høyere. Dette skyldes blant annet 
manglende avsetning av variable lønnskostnader per oktober 2019 på anslagsvis rundt 2 millioner kroner. 
I regnskapet for 2019 er det også inkludert leiekostnader i Akersbakken som gjaldt 2018 som utgjorde 
rundt 0,7 millioner kroner. 
Reserven er ved utgangen av 2019 på kr 4,4 millioner. Dette utgjør 2,2 % av bevilgningen og er under det 
anbefalte måltall for reserven på 5 % av bevilgningen.  
 
Resultat for ordinær virksomhet 
Resultatet vises i øvre del av tabellen i vedlegg 2. 
Inntekter 
Ordinær bevilgning fra KD er på 185,4 millioner kroner. I tillegg har vi fått overført bevilgning fra UiT på 
5,49 mill. kroner til landskapsarkitekturstudiet. Andre inntekter, knyttet til salg av bøker og kompendier, 
salg på verkstedene og kopiering, beløper seg til kroner 9,25 millioner kroner, mot budsjetterte 8,43 mill. 
Merinntekten skyldes mindre avvik på flere ulike poster, men hovedsakelig salg på verkstedet. 
Investeringer 
Resultateffekten av investeringer presenteres også i tilknytning til inntektene. AHO har foretatt 
investeringer på 4,7 mill. kroner i 2019. I 2019 er 1,4 millioner kroner investert i IKT og trådløst nettverk, 
2,3 millioner kroner i inventar og utstyr, 1,1 millioner kroner i verkstedet.  
Lønnskostnader  
Lønnskostnadene innen ordinær virksomhet er på 124 491 mill. kroner mot et budsjett på 121,9 mill. 
kroner.  
 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 19/00366-11  
Vedlegg:  Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT  

Styrets kommentarer til AHOs regnskap for 2019 
AHO Driftsregnskap til styret pr 31.12.19 
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Øvrige driftskostnader  
Øvrige driftskostnader for ordinær virksomhet utgjør 83,4 mill. kroner, som er 2,3 mill. over budsjett. 
Bak dette ligger et merforbruk ved felles driftskostnader. Blant annet knyttet til husleie for november 
og desember 2018 og diverse omorganiseringskostnader. 
 
Resultat BOA (bidrags- oppdragsfinansiert aktivitet) – eksterne prosjekter  
Vist i nedre del av tabell i vedlegg 2.  
 
Inntekter  
De eksterne inntektene knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjør totalt 12,1 mill. mot 
budsjetterte16,3 mill. kroner, altså et avvik på 4,2 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig avvik i 
forhold til opprinnelig utbetalingsplan og noe utsatt aktivitet. Avviket fordeler seg med -0,5 mill på 
NFR-prosjekter, 1,5 mil. kroner på EU-prosjekter og 3,2 mill. kroner på andre bidragsfinansierte 
prosjekter.  
 
Det er viktig å påpeke at budsjettallene omfatter de konkrete prosjektenes budsjetter og 
representerer ikke et avvik fra budsjetter som styret har vedtatt. Prosjektbudsjettene er satt opp av 
de prosjektansvarlig etter som man får søknadene om prosjektmidler vedtatt. Det vil si at 
budsjettallet ikke er en størrelse som ble fastsatt ved begynnelsen av året. Dette dreier seg om 
forskningsprosjekter som kan være uforutsigbare og hvor resultater gjør at de kan endre seg med 
hensyn til både fremdrift og forbruk.  
 
Kostnader  
AHO har et underforbruk mot budsjett på kostnadssiden for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
på kr 4,2 mill. Dette er som tidligere forklart, et resultat av at utbetalingsplanene og aktiviteten i 
prosjektene har blitt endret og utsatt.  
 
Virksomhetskapital – se note 8 i årsregnskapet  
I 2019 har oppdragsfinansiert aktivitet vært noe lavere enn i 2018. Den har generert et overskudd på 
37 000 kroner og virksomhetskapitalen har økt tilsvarende. AHO har nå en virksomhetskapital på 
1.374 000 kroner. Økningen skriver seg fra oppdrag på institutt for design.  
 
Resultat ved institutter og avdelinger - kommentarer til budsjettavvik.  
AHO driftsresultatet på ca. kr 13,7 mill. for den ordinære virksomheten (drift og investeringer) er 5,4 mill 
over budsjett. Totalresultatet knytter seg i all hovedsak til felles administrasjon. Instituttene har noen 
avvik som i stor grad går imot hverandre.   
Enhetene har hatt følgende mindreforbruk (+) og merforbruk(-): 
 

(tall i hele 1000) Regnskap Budsjett Avvik 

Inntekter, investeringer, adm og 
fellesutgifter 

       -10 125            -15 880                 -5 754  

Institutt for arkitektur            8 929                8 859                       -69  

Institutt for Design            5 413                6 160                      747  

Institutt for form, teori og historie            4 655                3 961                     -694  

Institutt for urbanisme og landskap            4 822                5 138                      316  

SUM          13 693                8 239                 -5 454  
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Felles og administrasjon  
Administrasjon og fellestjenester som helhet har totalt et merforbruk /mindreinntekt på 5,7  
millioner kroner. Dette fordeler seg på flere ulike poster, blant annet konsulentbruk, IKT-relaterte 
kostnader og husleie.  
 
Instituttene  
Instituttene har et samlet mindreforbruk på 300 000 kroner. Dette er et vesentlig lavere 
mindreforbruk enn i 2018. 
 
Institutt for arkitektur har et merforbruk på 69 000 kroner og er ca på budsjett.  
Institutt for urbanisme og landskap har et mindreforbruk på kr 316 000. Mindreforbruket kan knyttes 
til ledig stilling og mindre bruk av driftsmidler enn planlagt. 
 
Institutt for design har et mindreforbruk på 747 000 kroner. Dette skyldes mindre bruk av noe 
driftsmidler enn planlagt.  
 
Institutt for form, teori og historie har et merforbruk på 694 00 kroner. 220 000 kroner skyldes feilføring 
av henholdsvis sentralt lønnsbudsjett og EVU. Dette skulle vært belastet sentralt. Øvrig merforbruk 
skyldes økt aktivitet i enkelte kurs samt pilotprosjekt knyttet til doktorgradsprogrammet. 
 
Ser vi på realitetene i det totale mindreforbruket er det viktig å understreke at dette ikke gjenspeiler 
reduksjon i omfanget av den tilbudte undervisningen eller i det gjennomførte FoU arbeidet.  
 
AHOs reserve/ fond  
AHOs reserve /fond er ved utgangen av 2019 på 4,4 millioner kroner. I 2019 har AHO brukt 13,693 
millioner kroner av reserven blant annet til administrativ omorganisering, ny 3D-printer, innleie av 
ekstra personell, inventar i nye lokaler, bistand til ny strategi, landskapsarkitekturutdanningen i 
Tromsø og andre igangsatte prosjekter.  
 
Måltallet for fondet/reserven har av tidligere styrer vært satt til ca. 5 % av AHOs bevilgning og 
tilsvarer en reserve på mellom 10 og 10,5 millioner kroner. Dette samsvarer med KDs anbefaling.  
 
Gjennomførte tiltak for kvalitetssikring av regnskapet  
AHO har hatt stort fokus på å sikre høy kvalitet i avlegging av årsregnskapet. AHO presenterer et 
regnskap hvor alle kjente forhold er hensyntatt. Gjennom prosessen har det utelukkende blitt 
fokusert på å avlegge et mest mulig riktig regnskap med høy kvalitet.  
Årsregnskapet inneholder en rekke poster som krever skjønnsmessige vurderinger. Dette gjelder 
særlig periodiseringer og avsetninger for kostnader. Det er gjort periodiseringer og vurderinger av 
alle kjente inntekter og kostnader. Så langt det har vært mulig er periodiseringene ført på enhet der 
det hører hjemme.  
 
Samlet vurdering  
Det avlagte årsregnskapet for 2019 viser en økonomisk utvikling der AHO har økt aktivitet, og der 
reserven er bygget ned under anbefalt nivå. AHO forventer en økt inntektsutvikling som følge av 
landskapsarkitekturstudiet, og kostnadene er dermed forskuttert. 
 
Det er viktig at AHO sikrer en oppbygging av fondet/reserven i løpet av de neste fem årene. Andel av de 
faste kostnadene inklusive lønnskostnader bør holdes på dagens nivå. Arbeidet med forbedring av 
budsjetteringen og budsjettmodell videreføres. Det vil bli jobbet videre med utvikling og forbedring av 
den økonomiske rapporteringen. 
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Forslag til vedtak: 
Styret vedtar årsregnskapet for 2018. 
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SET year 2019

SET tertial 3

SET firma TF

SET saldotab HSSTD

SET Budsjettkolonne i år pla_amount

SET Budsjettkolonne i fjor pla_amount

SET Antallperioder 12

SET ffår 2017

SET får 2018

SET når 2020

dato 31.12.2019

dato får 31.12.2018

SET kontofra 1000

SET kontotil 9999

SET tekst_kol0 01.01.2019

SET tekst_kol1 31.12.2019

SET tekst_kol2 31.12.2018

SET tekst_kol3 31.12.2018

SET tekst_kol4 Budsjett 2019 T3

SET tekst_kolb 2019 T3

SET tekst_kol41 Budsjett 2020 Brukes til Budsjett kolonne i notene for årsrapporten (i stedet for tekst_kol4

SET tekst_kol41B 2020 Brukes til Budsjett kolonne i Tabell 1 og 2

SET tekst_kol42 2017  A)

SET tekst_kol5 31.12.2017

SET per_IB_iår 201900

SET per_jan_iår 201901

SET per_til_iår 201912

SET per_UB_iår 201912

SET per_IB_får 201800

SET per_jan_får 201801

SET per_til_får 201812

SET per_UB_får 201812

SET per_IB_når 202000

SET per_jan_når 202001

SET per_til_når 202012

SET per_UB_når 202012

SET per_IB_ffår 201700

SET per_jan_ffår 201701

SET per_til_ffår 201712

SET per_UB_ffår 201712
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Brukes til Budsjett kolonne i notene for årsrapporten (i stedet for tekst_kol4
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201700-201712 201713 201800

1040 3,589.03              -              3,589.03kr           

1041 (3,064.68)            -              -3,064.68kr         

1200 15,842.77            -              15,842.77kr         

1201 (11,985.70)          -              -11,985.70kr       

1250 24,755.88            -              24,755.88kr         

1251 (19,866.52)          -              -19,866.52kr       

1260 7,963.33              -              7,963.33kr           

1261 (4,528.67)            -              -4,528.67kr         

1270 162.50                 -              162.50kr              

1271 (162.50)               -              -162.50kr            

1280 448.61                 -              448.61kr              

1281 (436.31)               -              -436.31kr            

1285 24,077.04            -              24,077.04kr         

1286 (21,298.41)          -              -21,298.41kr       

1297 -                      -              -kr                   

1298 -                      -              -kr                   

1501 3,000.79              -              3,000.79kr           

1530 23.99                   -              23.99kr                

1540 7.67                     -              7.67kr                  

1541 37.96                   -              37.96kr                

1542 235.81                 -              235.81kr              

1545 (0.00)                   -              -kr                   

1547 5.12                     -              5.12kr                  

1570 431.03                 -              431.03kr              

1571 -                      -              -kr                   

1574 -                      -              -kr                   

1579 425.00                 -              425.00kr              

1580 (150.00)               -              -150.00kr            

1701 6,945.99              -              6,945.99kr           

1717 -                      -              -kr                   

1799 2,485.70              -              2,485.70kr           

1910 1,137.17              -              1,137.17kr           

1930 -                      -              -kr                   

1931 -                      -              -kr                   

1933 -                      -              -kr                   

1940 (0.00)                   -              -kr                   

1941 (0.00)                   -              -kr                   

1942 -                      -              -kr                   

1961 55,673.79            -              55,673.79kr         

1962 -                      -              -kr                   

1963 -                      -              -kr                   

1964 -                      -              -kr                   

1965 -                      -              -kr                   

1966 -                      -              -kr                   

1967 -                      -              -kr                   

1969 -                      -              -kr                   

2053 (1,105.94)            -              -1,143.74kr         

2054 (37.80)                 -              -kr                   

2150 (15,496.39)          -              -15,496.39kr       

2160 (21,825.87)          -              -21,825.87kr       

2168 -                      -              -kr                   

2170 -                      -              -kr                   

2180 (1,325.41)            -              -1,325.41kr         

2181 (678.43)               -              -678.43kr            

2182 (1,058.54)            -              -1,058.54kr         

2183 (4,408.20)            -              -4,408.20kr         
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2184 (85.71)                 -              -85.71kr              

2186 -                      -              -kr                   

2187 (1,196.39)            -              -1,196.39kr         

2188 (512.90)               -              -512.90kr            

2401 (14,214.89)          -              -14,214.89kr       

2402 (247.98)               -              -247.98kr            

2601 (4,084.56)            -              -4,084.56kr         

2602 (1.97)                   -              -1.97kr                

2611 -                      -              -kr                   

2631 -                      -              -kr                   

2640 -                      -              -kr                   

2641 (0.00)                   -              -kr                   

2651 -                      -              -kr                   

2691 -                      -              -kr                   

2692 -                      -              -kr                   

2698 (0.00)                   -              -kr                   

2711 -                      -              -kr                   

2714 -                      -              -kr                   

2715 -                      -              -kr                   

2741 (81.65)                 -              -81.65kr              

2771 (2,240.67)            -              -2,240.67kr         

2782 (1,309.45)            -              -1,309.45kr         

2783 (241.70)               -              -241.70kr            

2800 -                      -              -kr                   

2902 -                      -              -kr                   

2903 -                      -              -kr                   

2911 (2,220.35)            -              -2,220.35kr         

2912 (435.63)               -              -435.63kr            

2931 -                      -              -kr                   

2932 15.79                   -              15.79kr                

2933 -                      -              -kr                   

2934 -                      -              -kr                   

2935 (0.00)                   -              -kr                   

2937 -                      -              -kr                   

2938 -                      -              -kr                   

2942 (9,175.46)            -              -9,175.46kr         

2943 0.00                     -              -kr                   

2944 (0.00)                   -              -kr                   

2945 0.00                     -              -kr                   

2960 (624.00)               -              -624.00kr            

2966 0.00                     -              -kr                   

2967 (663.90)               -              -663.90kr            

2970 (229.30)               -              -229.30kr            

2989 -                      -              -kr                   

2992 (128.21)               -              -128.21kr            

2993 (718.21)               -              -718.21kr            

2994 (1,137.17)            -              -1,137.17kr         

2996 (285.50)               -              -285.50kr            

3030 (285.44)               -              -kr                   

3031 (38.87)                 -              -kr                   

3100 (8.22)                   -              -kr                   

3200 (2.38)                   -              -kr                   

3201 (232.00)               -              -kr                   

3231 (1,932.50)            -              -kr                   

3232 (0.00)                   -              -kr                   

3236 (2,377.58)            -              -kr                   

3240 (67.95)                 -              -kr                   

3400 (7,996.61)            -              -kr                   

3401 -                      -              -kr                   
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3409 1,111.19              -              -kr                   

3410 (988.50)               -              -kr                   

3411 -                      -              -kr                   

3419 253.97                 -              -kr                   

3424 561.32                 -              -kr                   

3425 (1,443.18)            -              -kr                   

3429 (7.27)                   -              -kr                   

3430 (295.69)               -              -kr                   

3434 -                      -              -kr                   

3440 -                      -              -kr                   

3450 (977.49)               -              -kr                   

3459 215.56                 -              -kr                   

3490 (17.44)                 -              -kr                   

3499 (83.46)                 -              -kr                   

3600 -                      -              -kr                   

3609 -                      -              -kr                   

3640 (12.00)                 -              -kr                   

3672 1.80                     -              -kr                   

3679 (4,691.41)            -              -kr                   

3900 (172,379.51)        -              -kr                   

3908 -                      -              -kr                   

3910 6,054.30              -              -kr                   

3950 (5,137.27)            -              -kr                   

5001 46,751.07            -              -kr                   

5009 -                      -              -kr                   

5051 214.07                 -              -kr                   

5081 5,862.85              -              -kr                   

5102 8,841.99              -              -kr                   

5104 12,554.73            -              -kr                   

5105 2,258.92              -              -kr                   

5106 12,349.42            -              -kr                   

5108 -                      -              -kr                   

5110 62.58                   -              -kr                   

5111 297.95                 -              -kr                   

5113 587.29                 -              -kr                   

5114 25.55                   -              -kr                   

5115 174.54                 -              -kr                   

5151 51.64                   -              -kr                   

5181 4,256.68              -              -kr                   

5211 109.68                 -              -kr                   

5221 1.35                     -              -kr                   

5241 3.79                     -              -kr                   

5242 (3.79)                   -              -kr                   

5251 244.20                 -              -kr                   

5290 (338.20)               -              -kr                   

5301 631.00                 -              -kr                   

5330 -                      -              -kr                   

5331 -                      -              -kr                   

5333 345.39                 -              -kr                   

5391 293.26                 -              -kr                   

5401 11,631.02            -              -kr                   

5411 1,426.61              -              -kr                   

5412 1,407.70              -              -kr                   

5421 9,983.67              -              -kr                   

5701 -                      -              -kr                   

5721 -                      -              -kr                   

5801 (1,098.32)            -              -kr                   

5802 (205.45)               -              -kr                   

5803 23.04                   -              -kr                   
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5811 (847.23)               -              -kr                   

5813 (102.76)               -              -kr                   

5814 150.26                 -              -kr                   

5899 328.15                 -              -kr                   

5901 17.10                   -              -kr                   

5910 307.72                 -              -kr                   

5921 244.20                 -              -kr                   

5961 -                      -              -kr                   

5962 -                      -              -kr                   

5992 37.52                   -              -kr                   

5993 274.23                 -              -kr                   

5994 1,128.30              -              -kr                   

5998 (0.12)                   -              -kr                   

5999 224.58                 -              -kr                   

6000 1,151.31              -              -kr                   

6010 441.72                 -              -kr                   

6050 3,544.23              -              -kr                   

6101 139.01                 -              -kr                   

6111 4.94                     -              -kr                   

6199 99.78                   -              -kr                   

6300 117.00                 -              -kr                   

6304 -                      -              -kr                   

6310 27,894.22            -              -kr                   

6311 -                      -              -kr                   

6322 102.34                 -              -kr                   

6340 887.67                 -              -kr                   

6341 2,302.76              -              -kr                   

6360 1,493.21              -              -kr                   

6361 174.03                 -              -kr                   

6362 326.96                 -              -kr                   

6363 195.98                 -              -kr                   

6364 -                      -              -kr                   

6365 40.05                   -              -kr                   

6366 275.55                 -              -kr                   

6367 38.18                   -              -kr                   

6368 539.11                 -              -kr                   

6390 3.68                     -              -kr                   

6391 0.81                     -              -kr                   

6393 -                      -              -kr                   

6399 29.83                   -              -kr                   

6401 3.26                     -              -kr                   

6402 18.15                   -              -kr                   

6421 1,097.83              -              -kr                   

6422 32.63                   -              -kr                   

6430 -                      -              -kr                   

6440 1.12                     -              -kr                   

6450 -                      -              -kr                   

6499 -                      -              -kr                   

6500 43.85                   -              -kr                   

6501 5.06                     -              -kr                   

6502 -                      -              -kr                   

6510 98.62                   -              -kr                   

6522 31.74                   -              -kr                   

6541 56.19                   -              -kr                   

6543 63.58                   -              -kr                   

6550 102.07                 -              -kr                   

6551 18.66                   -              -kr                   

6560 15.41                   -              -kr                   

6570 73.07                   -              -kr                   
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6590 2,241.96              -              -kr                   

6591 179.31                 -              -kr                   

6592 28.71                   -              -kr                   

6601 -                      -              -kr                   

6602 -                      -              -kr                   

6604 -                      -              -kr                   

6630 -                      -              -kr                   

6631 155.98                 -              -kr                   

6632 116.13                 -              -kr                   

6633 1.34                     -              -kr                   

6634 -                      -              -kr                   

6635 10.99                   -              -kr                   

6660 -                      -              -kr                   

6661 97.36                   -              -kr                   

6662 17.65                   -              -kr                   

6663 109.70                 -              -kr                   

6690 50.31                   -              -kr                   

6700 86.25                   -              -kr                   

6701 -                      -              -kr                   

6710 279.72                 -              -kr                   

6720 1,354.19              -              -kr                   

6721 1,382.10              -              -kr                   

6722 -                      -              -kr                   

6730 30.06                   -              -kr                   

6740 488.44                 -              -kr                   

6750 -                      -              -kr                   

6751 -                      -              -kr                   

6780 -                      -              -kr                   

6781 -                      -              -kr                   

6785 -                      -              -kr                   

6789 -                      -              -kr                   

6790 192.17                 -              -kr                   

6791 39.98                   -              -kr                   

6797 541.55                 -              -kr                   

6798 -                      -              -kr                   

6799 2,918.80              -              -kr                   

6801 235.19                 -              -kr                   

6802 304.87                 -              -kr                   

6803 339.59                 -              -kr                   

6821 617.53                 -              -kr                   

6822 398.93                 -              -kr                   

6824 304.40                 -              -kr                   

6829 39.39                   -              -kr                   

6830 399.42                 -              -kr                   

6840 11.45                   -              -kr                   

6841 4.62                     -              -kr                   

6842 97.51                   -              -kr                   

6843 216.54                 -              -kr                   

6845 72.20                   -              -kr                   

6847 -                      -              -kr                   

6848 -                      -              -kr                   

6850 266.99                 -              -kr                   

6851 18.75                   -              -kr                   

6852 18.23                   -              -kr                   

6853 306.88                 -              -kr                   

6854 12.16                   -              -kr                   

6855 13.07                   -              -kr                   

6856 407.11                 -              -kr                   

6857 61.48                   -              -kr                   
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6861 2.36                     -              -kr                   

6862 -                      -              -kr                   

6870 793.35                 -              -kr                   

6871 12.38                   -              -kr                   

6872 -                      -              -kr                   

6880 -                      -              -kr                   

6899 527.59                 -              -kr                   

6901 297.22                 -              -kr                   

6903 144.83                 -              -kr                   

6941 126.34                 -              -kr                   

6950 -                      -              -kr                   

7001 1.31                     -              -kr                   

7099 -                      -              -kr                   

7101 38.81                   -              -kr                   

7131 24.82                   -              -kr                   

7132 6,571.83              -              -kr                   

7133 0.94                     -              -kr                   

7151 778.97                 -              -kr                   

7152 56.06                   -              -kr                   

7191 -                      -              -kr                   

7197 706.48                 -              -kr                   

7199 (399.52)               -              -kr                   

7301 15.13                   -              -kr                   

7320 63.09                   -              -kr                   

7321 -                      -              -kr                   

7322 10.36                   -              -kr                   

7351 22.59                   -              -kr                   

7352 1,048.78              -              -kr                   

7401 249.63                 -              -kr                   

7411 5.56                     -              -kr                   

7609 1,691.10              -              -kr                   

7710 59.73                   -              -kr                   

7771 -                      -              -kr                   

7798 0.17                     -              -kr                   

7799 1,975.52              -              -kr                   

7831 8.20                     -              -kr                   

7840 (60.00)                 -              -kr                   

8052 (2.36)                   -              -kr                   

8061 (56.82)                 -              -kr                   

8151 23.79                   -              -kr                   

8161 41.66                   -              -kr                   

8801 37.80                   -              -kr                   

8900 (479.91)               -              -kr                   

9010 0.00                     -              -kr                   

9051 (3,259.10)            -              -kr                   

9151 3,259.10              -              -kr                   

9999 -                      -              -kr                   
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201801-201812 201813 201900 201901-201912

50.00kr                 -kr                   3,639.03kr           124.25kr                       

-472.32kr             -kr                   -3,537.00kr         -15.08kr                        

452.63kr               -kr                   16,295.40kr         1,079.06kr                    

-570.82kr             -kr                   -12,556.51kr       -664.34kr                      

3,836.28kr            -kr                   28,592.16kr         1,253.94kr                    

-811.76kr             -kr                   -20,678.28kr       -1,150.43kr                   

291.03kr               -kr                   8,254.36kr           817.55kr                       

-616.34kr             -kr                   -5,145.01kr         -581.88kr                      

33.93kr                 -kr                   196.43kr              71.83kr                         

-0.92kr                 -kr                   -163.42kr            -4.59kr                          

-kr                    -kr                   448.61kr              162.89kr                       

-12.30kr               -kr                   -448.61kr            -17.94kr                        

5,908.40kr            -kr                   29,985.45kr         1,375.69kr                    

-1,744.46kr          -kr                   -23,042.87kr       -3,097.44kr                   

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-96.48kr               -kr                   2,904.31kr           137.56kr                       

-23.99kr               -kr                   -kr                   -kr                             

188.89kr               -kr                   196.56kr              -196.56kr                      

64.20kr                 -kr                   102.17kr              269.05kr                       

-89.32kr               -kr                   146.49kr              352.66kr                       

-0.75kr                 -kr                   -0.75kr                0.84kr                           

-kr                    -kr                   5.12kr                  -5.12kr                          

526.15kr               -kr                   957.18kr              -258.32kr                      

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-265.56kr             -kr                   159.44kr              -159.44kr                      

-0.25kr                 -kr                   -150.25kr            -kr                             

2,094.81kr            -kr                   9,040.80kr           377.27kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-237.60kr             -kr                   2,248.10kr           -1,201.67kr                   

648.17kr               -kr                   1,785.33kr           -1,774.52kr                   

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.00kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.00kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

983.51kr               -kr                   56,657.30kr         -16,440.26kr                 

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

82.62kr                 -kr                   82.62kr                -82.62kr                        

0.00kr                   -kr                   -kr                   0.00kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-260.69kr             -kr                   -260.69kr            260.69kr                       

0.00kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -1,333.96kr         -kr                             

-190.23kr             -kr                   -kr                   -36.79kr                        

-6,343.35kr          -kr                   -21,839.74kr       646.49kr                       

3,715.00kr            -kr                   -18,110.87kr       13,692.86kr                  

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

1,058.69kr            -kr                   -266.72kr            -1,304.25kr                   

-496.58kr             -kr                   -1,175.01kr         943.78kr                       

456.71kr               -kr                   -601.83kr            -1,778.15kr                   

1,966.73kr            -kr                   -2,441.47kr         -173.97kr                      
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85.71kr                 -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-678.84kr             -kr                   -1,875.24kr         318.00kr                       

-547.58kr             -kr                   -1,060.48kr         81.23kr                         

-7,113.32kr          -kr                   -21,328.20kr       6,080.82kr                    

-367.30kr             -kr                   -615.29kr            585.95kr                       

-427.12kr             -kr                   -4,511.68kr         -10.87kr                        

1.97kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.00kr                   -kr                   -kr                   -0.00kr                          

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.00kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.00kr                   -kr                   -kr                   -2.99kr                          

-52.10kr               -kr                   -52.10kr              29.08kr                         

-64.38kr               -kr                   -64.38kr              64.38kr                         

-50.60kr               -kr                   -50.60kr              19.25kr                         

115.30kr               -kr                   33.65kr                -33.65kr                        

-240.32kr             -kr                   -2,480.98kr         -134.84kr                      

-15.31kr               -kr                   -1,324.76kr         -109.99kr                      

-43.84kr               -kr                   -285.54kr            -37.22kr                        

-kr                    -kr                   -kr                   97.16kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -45.26kr                        

-814.71kr             -kr                   -3,035.06kr         120.54kr                       

185.80kr               -kr                   -249.83kr            184.23kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-15.79kr               -kr                   -kr                   6.36kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-25.69kr               -kr                   -25.69kr              28.69kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

5.28kr                   -kr                   5.28kr                  -96.57kr                        

-8.04kr                 -kr                   -9,183.50kr         -780.07kr                      

-0.00kr                 -kr                   -kr                   0.00kr                           

0.00kr                   -kr                   -kr                   0.00kr                           

0.00kr                   -kr                   -kr                   -0.00kr                          

-86.00kr               -kr                   -710.00kr            710.00kr                       

0.00kr                   -kr                   -kr                   -0.00kr                          

-196.25kr             -kr                   -860.15kr            -98.30kr                        

192.51kr               -kr                   -36.79kr              36.79kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   -500.00kr                      

128.21kr               -kr                   -kr                   -kr                             

271.03kr               -kr                   -447.18kr            -910.27kr                      

-648.17kr             -kr                   -1,785.33kr         1,774.52kr                    

285.50kr               -kr                   -kr                   -kr                             

-298.75kr             -kr                   -kr                   -kr                             

-76.16kr               -kr                   -kr                   -216.67kr                      

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-0.48kr                 -kr                   -kr                   -1.53kr                          

-253.90kr             -kr                   -kr                   -261.09kr                      

-2,642.74kr          -kr                   -kr                   -3,134.92kr                   

-34.00kr               -kr                   -kr                   -56.69kr                        

-1,914.22kr          -kr                   -kr                   -1,029.12kr                   

-168.52kr             -kr                   -kr                   8.46kr                           

-6,375.98kr          -kr                   -kr                   -4,842.58kr                   

-1,439.15kr          -kr                   -kr                   -2,714.45kr                   
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-1,058.69kr          -kr                   -kr                   1,304.25kr                    

-855.46kr             -kr                   -kr                   -477.70kr                      

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

496.58kr               -kr                   -kr                   -943.78kr                      

-1,041.57kr          -kr                   -kr                   1,778.15kr                    

-3,343.31kr          -kr                   -kr                   -2,658.31kr                   

598.27kr               -kr                   -kr                   53.16kr                         

-89.79kr               -kr                   -kr                   -103.00kr                      

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -800.48kr                      

-1,614.93kr          -kr                   -kr                   -1,245.96kr                   

678.84kr               -kr                   -kr                   -318.00kr                      

-1,041.20kr          -kr                   -kr                   -32.40kr                        

1,046.72kr            -kr                   -kr                   -81.23kr                        

-10.00kr               -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -8.50kr                          

-kr                    -kr                   -kr                   -72.00kr                        

-5.69kr                 -kr                   -kr                   -16.40kr                        

-3,270.18kr          -kr                   -kr                   -4,534.40kr                   

-179,817.00kr      -kr                   -kr                   -185,352.00kr               

-1,780.00kr          -kr                   -kr                   -5,494.50kr                   

10,572.27kr          -kr                   -kr                   4,885.21kr                    

-4,228.92kr          -kr                   -kr                   -5,531.71kr                   

47,826.01kr          -kr                   -kr                   47,748.48kr                  

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

359.10kr               -kr                   -kr                   339.85kr                       

5,988.08kr            -kr                   -kr                   5,993.52kr                    

8,792.24kr            -kr                   -kr                   8,403.02kr                    

13,809.02kr          -kr                   -kr                   14,257.83kr                  

2,208.04kr            -kr                   -kr                   2,097.65kr                    

12,835.67kr          -kr                   -kr                   17,712.22kr                  

83.53kr                 -kr                   -kr                   324.76kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

759.09kr               -kr                   -kr                   844.65kr                       

589.19kr               -kr                   -kr                   559.54kr                       

16.23kr                 -kr                   -kr                   120.49kr                       

124.63kr               -kr                   -kr                   177.11kr                       

64.54kr                 -kr                   -kr                   29.98kr                         

4,613.12kr            -kr                   -kr                   5,261.96kr                    

81.32kr                 -kr                   -kr                   99.23kr                         

2.85kr                   -kr                   -kr                   7.72kr                           

4.82kr                   -kr                   -kr                   7.23kr                           

-4.82kr                 -kr                   -kr                   -7.23kr                          

251.49kr               -kr                   -kr                   259.26kr                       

-332.81kr             -kr                   -kr                   -358.49kr                      

787.80kr               -kr                   -kr                   797.60kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

828.55kr               -kr                   -kr                   715.15kr                       

315.27kr               -kr                   -kr                   304.80kr                       

12,074.51kr          -kr                   -kr                   12,856.25kr                  

1,494.77kr            -kr                   -kr                   1,586.70kr                    

1,565.18kr            -kr                   -kr                   1,776.22kr                    

11,100.54kr          -kr                   -kr                   12,593.66kr                  

-42.73kr               -kr                   -kr                   -126.74kr                      

-kr                    -kr                   -kr                   -30.72kr                        

-1,587.25kr          -kr                   -kr                   -1,549.56kr                   

-102.86kr             -kr                   -kr                   275.68kr                       

-63.78kr               -kr                   -kr                   -30.88kr                        
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-1,018.44kr          -kr                   -kr                   -655.88kr                      

4.69kr                   -kr                   -kr                   12.12kr                         

-282.62kr             -kr                   -kr                   62.97kr                         

814.71kr               -kr                   -kr                   -120.54kr                      

35.32kr                 -kr                   -kr                   115.28kr                       

202.04kr               -kr                   -kr                   215.00kr                       

251.49kr               -kr                   -kr                   259.26kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

2.34kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

43.05kr                 -kr                   -kr                   25.82kr                         

596.93kr               -kr                   -kr                   56.96kr                         

1,251.97kr            -kr                   -kr                   -kr                             

13.97kr                 -kr                   -kr                   55.43kr                         

32.20kr                 -kr                   -kr                   234.57kr                       

472.32kr               -kr                   -kr                   15.08kr                         

570.82kr               -kr                   -kr                   664.34kr                       

3,185.79kr            -kr                   -kr                   4,852.28kr                    

275.33kr               -kr                   -kr                   494.16kr                       

11.61kr                 -kr                   -kr                   25.98kr                         

77.41kr                 -kr                   -kr                   80.12kr                         

70.00kr                 -kr                   -kr                   5,497.12kr                    

-kr                    -kr                   -kr                   39.12kr                         

29,113.13kr          -kr                   -kr                   31,661.14kr                  

340.18kr               -kr                   -kr                   -143.83kr                      

36.70kr                 -kr                   -kr                   403.06kr                       

1,478.59kr            -kr                   -kr                   1,610.70kr                    

2,780.21kr            -kr                   -kr                   2,813.38kr                    

1,402.54kr            -kr                   -kr                   1,726.92kr                    

132.21kr               -kr                   -kr                   176.52kr                       

449.92kr               -kr                   -kr                   99.16kr                         

299.24kr               -kr                   -kr                   479.78kr                       

34.54kr                 -kr                   -kr                   11.84kr                         

25.65kr                 -kr                   -kr                   94.01kr                         

438.10kr               -kr                   -kr                   64.71kr                         

110.76kr               -kr                   -kr                   145.40kr                       

614.76kr               -kr                   -kr                   366.65kr                       

0.44kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

3.56kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   28.64kr                         

44.01kr                 -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

31.58kr                 -kr                   -kr                   108.93kr                       

536.49kr               -kr                   -kr                   502.58kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   639.53kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   117.70kr                       

2.30kr                   -kr                   -kr                   12.28kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   53.38kr                         

103.53kr               -kr                   -kr                   191.29kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   45.36kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   30.34kr                         

70.30kr                 -kr                   -kr                   88.81kr                         

3.25kr                   -kr                   -kr                   200.14kr                       

437.09kr               -kr                   -kr                   245.63kr                       

105.61kr               -kr                   -kr                   68.33kr                         

324.37kr               -kr                   -kr                   234.71kr                       

5.47kr                   -kr                   -kr                   199.12kr                       

45.72kr                 -kr                   -kr                   91.09kr                         

83.12kr                 -kr                   -kr                   64.29kr                         
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3,110.76kr            -kr                   -kr                   2,407.73kr                    

0.88kr                   -kr                   -kr                   2.82kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   60.52kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   1.83kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   31.75kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   17.11kr                         

332.03kr               -kr                   -kr                   142.67kr                       

304.87kr               -kr                   -kr                   -50.00kr                        

-kr                    -kr                   -kr                   2.85kr                           

183.16kr               -kr                   -kr                   -kr                             

121.88kr               -kr                   -kr                   72.25kr                         

28.89kr                 -kr                   -kr                   111.90kr                       

75.78kr                 -kr                   -kr                   150.48kr                       

151.25kr               -kr                   -kr                   136.28kr                       

574.08kr               -kr                   -kr                   793.42kr                       

24.81kr                 -kr                   -kr                   227.77kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   73.09kr                         

86.31kr                 -kr                   -kr                   1,201.61kr                    

1,128.75kr            -kr                   -kr                   778.26kr                       

2,968.32kr            -kr                   -kr                   236.50kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   485.26kr                       

215.91kr               -kr                   -kr                   302.71kr                       

415.90kr               -kr                   -kr                   4,208.90kr                    

-kr                    -kr                   -kr                   1,915.87kr                    

-kr                    -kr                   -kr                   892.39kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   443.59kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   5.00kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   48.34kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   1,125.51kr                    

176.75kr               -kr                   -kr                   -kr                             

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

681.93kr               -kr                   -kr                   701.27kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

4,113.50kr            -kr                   -kr                   531.83kr                       

258.65kr               -kr                   -kr                   277.34kr                       

312.49kr               -kr                   -kr                   485.26kr                       

526.96kr               -kr                   -kr                   311.94kr                       

1,123.59kr            -kr                   -kr                   804.61kr                       

607.41kr               -kr                   -kr                   248.52kr                       

319.63kr               -kr                   -kr                   329.94kr                       

4.95kr                   -kr                   -kr                   1.59kr                           

676.92kr               -kr                   -kr                   286.29kr                       

12.70kr                 -kr                   -kr                   2.76kr                           

5.71kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

39.35kr                 -kr                   -kr                   423.54kr                       

254.71kr               -kr                   -kr                   158.02kr                       

71.20kr                 -kr                   -kr                   78.69kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   68.61kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   121.42kr                       

257.48kr               -kr                   -kr                   218.47kr                       

17.32kr                 -kr                   -kr                   39.24kr                         

16.77kr                 -kr                   -kr                   20.39kr                         

304.90kr               -kr                   -kr                   44.22kr                         

3.25kr                   -kr                   -kr                   24.64kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

395.21kr               -kr                   -kr                   271.24kr                       

67.52kr                 -kr                   -kr                   102.67kr                       
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12.07kr                 -kr                   -kr                   10.20kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   1,875.50kr                    

607.87kr               -kr                   -kr                   1,241.42kr                    

77.57kr                 -kr                   -kr                   46.06kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   97.50kr                         

2.33kr                   -kr                   -kr                   23.03kr                         

300.00kr               -kr                   -kr                   545.00kr                       

243.41kr               -kr                   -kr                   459.12kr                       

155.88kr               -kr                   -kr                   94.63kr                         

85.14kr                 -kr                   -kr                   122.82kr                       

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

0.23kr                   -kr                   -kr                   0.48kr                           

1.60kr                   -kr                   -kr                   1.83kr                           

53.25kr                 -kr                   -kr                   79.02kr                         

13.74kr                 -kr                   -kr                   16.06kr                         

5,058.73kr            -kr                   -kr                   2,954.18kr                    

-0.95kr                 -kr                   -kr                   -kr                             

625.58kr               -kr                   -kr                   627.29kr                       

47.76kr                 -kr                   -kr                   103.65kr                       

1.60kr                   -kr                   -kr                   9.80kr                           

821.28kr               -kr                   -kr                   3,984.77kr                    

-94.63kr               -kr                   -kr                   65.60kr                         

56.41kr                 -kr                   -kr                   121.73kr                       

98.03kr                 -kr                   -kr                   16.05kr                         

53.09kr                 -kr                   -kr                   72.05kr                         

8.13kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

12.31kr                 -kr                   -kr                   0.68kr                           

608.17kr               -kr                   -kr                   -kr                             

492.33kr               -kr                   -kr                   802.94kr                       

4.07kr                   -kr                   -kr                   11.40kr                         

1,632.55kr            -kr                   -kr                   2,185.14kr                    

2.34kr                   -kr                   -kr                   68.19kr                         

-kr                    -kr                   -kr                   0.10kr                           

-kr                    -kr                   -kr                   1.01kr                           

621.69kr               -kr                   -kr                   1,092.88kr                    

0.70kr                   -kr                   -kr                   0.85kr                           

0.25kr                   -kr                   -kr                   -kr                             

-2.24kr                 -kr                   -kr                   -0.06kr                          

-31.34kr               -kr                   -kr                   -20.65kr                        

36.82kr                 -kr                   -kr                   15.89kr                         

40.69kr                 -kr                   -kr                   41.53kr                         

190.23kr               -kr                   -kr                   36.79kr                         

-3,946.79kr          -kr                   -kr                   -13,692.86kr                 

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             

-2,242.56kr          -kr                   -kr                   -2,043.53kr                   

2,242.56kr            -kr                   -kr                   2,043.53kr                    

-kr                    -kr                   -kr                   -kr                             
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Fortegnsregler i oppgjørspakken

12/17/2013

Andre forhold i oppgjørspakken

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene 
skal derfor alle tall være positive. Dette er lagt til grunn i aritmetikken i disse  regnearkene. I kontantstrømoppstillingen skal det i alle 
linjene i avsnittene for innbetalinger og utbetalinger være positive tall i tallkolonnene. For tydelighets skyld er det i avsnittene som 
omhandler investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen angitt på den enkelte regnskapslinje hvilket 

Symbolet (+) på den enkelte regnskapslinje angir at tallene på linjen hvor dette symbolet forekommer, skal ha positivt fortegn i alle 
tallkolonner. Regnskapslinjer i kontantstrømoppstillingen hvor fortegnet bestemmes av andre forhold enn teksten på regnskapslinjen, 
er merket med symbolet (+/-).

Aritmetikken i notene er basert på at tallene i tallkolonnene summeres. I notene skal utbetalinger og andre reduksjoner derfor angis 
med negative tall i tallkolonnene. Linjer hvor tallene skal være negative i tallkolonnene, er for tydelighets skyld merket med symbolet 
(-) på den enkelte regnskapslinje. Linjer hvor fortegnet styres av andre forhold enn teksten på regnskapslinjen, er merket med (+/-).

Virksomhetens navn settes inn i celle A3 i resultatregnskapet og blir automatisk overført til de øvrige  arkene i pakken. Overskriftene i 
tallkolonnene  i notene styres med noen unntak av overskriftene i resultatregnskapets celler C5, D5 og E5. I kontantstrømoppstillingen 
og i enkelte noter er det innarbeidet budsjettkolonner. Overskriften i budsjettkolonnen i de aktuelle notene styres av overskriften på 
budsjettkolonnen i kontantstrømoppstillingen (celle G5). 



8/20 Årsregnskap 2019 - 19/00366-11 Årsregnskap 2019 : Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Prinsippnote - SRS

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter de nærmere
for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen
2003 med endringer, senest 5.november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i
retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets
høyskolesektoren.  Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

Anvendte regnskapsprinsipper

Kostnader
Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den
er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme peri
Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt 
mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. 

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres fø
prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive pro
konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omlø
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt bel
etableringstidspunktet.

Aksjer og andre finansielle eiendeler

Generelle regnskapsprinsipper

Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de tilsvar
kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å 
anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet er presentert i regnskape
perioden midlene er bevilget. Bevilgninger til ordinær drift som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpli
avsnitt C II Avregninger i del C Statens kapital i balanseoppstillingen. Bevilgninger som gjelder særskilte tiltak og som ikke er benyttet på 
balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og presentert i avsnitt C IV i balanseoppstillingen. Dette gjelder også bevilgningsfinansiert aktivitet 
hvor det er dokumentert at midlene av bevilgende myndighet er forutsatt benyttet i senere terminer. 
tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og 
presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gav

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten
opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses s
tidspunktet krav om vederlag oppstår.
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Aksjer og andre finansielle eiendeler
Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og and
med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1
motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt finansiert oppdragsaktivitet, har motpost i 
Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som 
annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til vi
som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 
driftsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkning
avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er 
vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelse
benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell 
standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdie
estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av u
miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbal
eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler,
åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avs
anleggsmidler som finansieringen dekker. 

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi b
for verdifastsettelsen.  

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid,
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost 
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkning

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer u
til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetn
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert av
antatt tap.

Internhandel
Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner
De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det e
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig prem
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De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det e
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig prem

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Virksomhetskapital
Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som oppt
oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser ell
formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhe
enhetene.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. 

Kontoplan
Standard kontoplan og  Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets
grunn.

Selvassurandørprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alterna
forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd/utbetalin
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(SRS) og etter de nærmere retningslinjene som er fastsatt 
for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 
2003 med endringer, senest 5.november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i staten og 

med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og 
høyskolesektoren.  Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden 

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. 
Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet 

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av 
prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal 

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de tilsvarende 
evilgninger fra Kunnskapsdepartementet er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å 

anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet er presentert i regnskapet i den 
perioden midlene er bevilget. Bevilgninger til ordinær drift som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i 

lanseoppstillingen. Bevilgninger som gjelder særskilte tiltak og som ikke er benyttet på 
og presentert i avsnitt C IV i balanseoppstillingen. Dette gjelder også bevilgningsfinansiert aktivitet 

hvor det er dokumentert at midlene av bevilgende myndighet er forutsatt benyttet i senere terminer. Bidrag  og tilskudd fra statlige etater og 
og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og 

presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er 
opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det 
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Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet 
post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har 

. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt finansiert oppdragsaktivitet, har motpost i 
. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som 

verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av 

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget 
knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er 

Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1.

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi 
Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell 

standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på 
estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske 

punktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike 
eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i 
åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de 

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag 

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Statens finansiering av 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke 

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt 
eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.
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De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt 
eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor 
oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor 
formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved 

metode tilpasset statlige virksomheter. 

Standard kontoplan og  Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til 

regnskap som søker å reflektere alternative netto 

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd/utbetalinger daglig 
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Resultatregnskap

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Org.nr: 971526378

Beløp i 1000 kroner

Note 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 1 191,493 175,254 RE.1

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 11,082 14,040 RE.3

Inntekt fra gebyrer 1 0 0 RE.2

Salgs- og leieinntekter 1 4,773 5,399 RE.5

Andre driftsinntekter 1 4,551 3,276 RE.6

Sum driftsinntekter 211,899 197,968 RE.7

Driftskostnader

Varekostnader 0 0 RE.9

Lønnskostnader 2 133,308 126,389 RE.8

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4.5 5,532 4,229 RE.12

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4.5 0 0 RE.13

Andre driftskostnader 3 86,678 71,063 RE.10

Sum driftskostnader 225,518 201,681 RE.14

Driftsresultat -13,619 -3,713 RE.15

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter  6 21 34 RE.16

Finanskostnader 6 57 78 RE.17

Sum finansinntekter og finanskostnader -37 -44 RE.18

Resultat av periodens aktiviteter -13,656 -3,757 RE.21

Avregninger og disponeringer

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 0 RE.22

Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I 13,693 3,947 RE.23

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 8 -37 -190 RE.26

Sum avregninger og disponeringer 13,656 3,757 RE.24

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

Avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 0 0 RE.28

Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9 0 0 RE.30

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 RE.31

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Tilskudd til andre 0 0 RE.33

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 10 0 0 RE.32

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 RE.34
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Balanse

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beløp i 1000 kroner

Note 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler

Programvare og lignende rettigheter 4 211 102 AI.02

Immaterielle eiendeler under utførelse 4 0 0 AI.02A

Sum immaterielle eiendeler 211 102 AI.1

II Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 0 0 AII.01

Maskiner og transportmidler 5 4,154 3,739 AII.02

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 16,828 17,999 AII.03

Anlegg under utførelse 5 0 0 AII.04

Infrastruktureiendeler 5 0 0 AII.06

Sum varige driftsmidler 20,982 21,738 AII.1

III Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 11 0 0 AIII.03

Obligasjoner 0 0 AIII.04

Andre fordringer 0 0 AIII.04A

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 AIII.1

Sum anleggsmidler 21,193 21,840 AIV.1

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell

Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 0 0 BI.1

Sum beholdning av varer og driftsmateriell 0 0 BI.3

II Fordringer

Kundefordringer 13 2,892 2,754 BII.1

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 0 0 BII.3

Andre fordringer 14 12,034 12,855 BII.2

Sum fordringer 14,925 15,609 BII.4

III Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 40,217 56,657 BIV.1

Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger 17 0 0 BIV.2A

Andre bankinnskudd 17 11 1,607 BIV.2B

Kontanter og lignende 17 0 0 BIV.3

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 40,228 58,265 BIV.4

Sum omløpsmidler 55,153 73,874 BIV.5

Sum eiendeler drift 76,347 95,713 BIV.6

IV Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer

Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 9 0 0 BV.01

Sum fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 BV.1A

Sum eiendeler 76,347 95,713 BV.1
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Balanse

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beløp i 1000 kroner

Note 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

STATENS KAPITAL OG GJELD

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital

Innskutt virksomhetskapital 8 0 0 CI.01

Opptjent virksomhetskapital 8 1,371 1,334 CI.03

Sum virksomhetskapital 1,371 1,334 CI.1

II Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 CII.01

Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15.I 4,418 18,111 CII.02

Sum avregninger 4,418 18,111 CII.1

III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 4, 5 21,193 21,840 CIII.01

Ikke inntektsført bevilgning 15 III 0 0 CIII.02

Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte) 21,193 21,840 CIII.1A

Sum statens kapital 26,982 41,285 SK.1

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser 0 0 DI.01

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 0 0 DI.3

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 0 0 DII.01

Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1

III Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 15,277 21,943 DIII.1

Skyldig skattetrekk 4,526 4,512 DIII.2

Skyldige offentlige avgifter 4,428 4,225 DIII.3

Avsatte feriepenger 9,964 9,184 DIII.4

Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) 15 II 9,334 7,421 DIII.05

Mottatt forskuddsbetaling 16 45 37 DIII.06

Annen kortsiktig gjeld 18, 20 5,792 7,108 DIII.6

Sum kortsiktig gjeld 49,365 54,429 DIII.7

Sum gjeld 49,365 54,429 DIII.9

Sum statens kapital og gjeld drift 76,347 95,713 CD.1

IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer

Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte) 10A,10B 0 0 DIV.01

Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 10C DIV.02

Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer 0 0 DIV.1

Sum statens kapital og gjeld 76,347 95,713 SKG.1
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beløp i 1000 kroner Note 31.12.2019 31.12.2018 Budsjett 2020 Referanse

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet (nettobudsjetterte) 185,352 179,817 193,943 KS.1A

innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte) 0 0 0 KS.1B

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 9,353 8,868 2,200 KS.4

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0 KS.5

innbetalinger av tilskudd og overføringer 5,320 7,231 3,300 KS.6

innbetaling av refusjoner 0 0 0 KS.9

innbetalinger knyttet til konsortie-/samarbeidsavtaler 0 1,780 9,450 KS.9A

andre innbetalinger 3,976 6,053 0 KS.10

Sum innbetalinger 204,001 203,749 208,893 KS.INN

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 132,556 125,110 120,000 KS.11

utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 92,690 69,840 85,000 KS.12

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 79 -52 0 KS.14

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 0 0 0 KS.14A

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0 0 KS.14B

andre utbetalinger -8,209 -3,219 0 KS.15

Sum utbetalinger 217,116 191,679 205,000 KS.UT

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter * -13,115 12,070 3,893 KS.OP

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+) 0 0 0 KS.16

utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og  varige driftsmidler (-) -4,885 -10,572 -4,000 KS.17

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+) 0 0 0 KS.18

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-) 0 0 0 KS.19

innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+) 0 0 0 KS.21A

utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-) 0 0 0 KS.21B

innbetalinger av utbytte (+) 0 0 0 KS.7

innbetalinger av renter (+) 21 34 21 KS.8

utbetalinger av renter (-) -57 -78 -57 KS.13

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4,922 -10,616 -4,036 KS.INV

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

innbetalinger av virksomhetskapital 0 0 0 KS.22

tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-) 0 0 0 KS.23

utbetalinger av utbytte til statskassen (-) 0 0 0 KS.24

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0 KS.FIN

Kontantstrømmer knyttet til overføringer

innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+) 0 0 0 KS.3

innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre (+) 0 0 0 KS.3C

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) 0 0 0 KS.14BI

skatter, avgifter og gebyrer direkte til statskassen (+) 0 0 0 KS.3A

avregning med statskassen vedrørende innkrevingsvirksomhet (-) 0 0 0 KS.3B

Netto kontantstrøm knyttet til overføringer 0 0 0 KS.OVF

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 0 0 0 KS.24A

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) -18,037 1,454 -143 KS.25

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 58,265 56,811 40,228 KS.26

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 40,228 58,265 40,085 KS.BEH

 

* Avstemming Note 31.12.2019 31.12.2018

avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet -13,693 -3,947 KS.27A

disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 37 190 KS.27B

bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 KS.28

ordinære avskrivninger 5,532 4,229 KS.29

nedskrivning av anleggsmidler 0 0 KS.30

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -4,885 -10,572 KS.34

endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler -646 6,343 KS.37

endring i beholdninger av varer og driftsmateriell 0 KS.38

endring i kundefordringer -138 97 KS.39

endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 1,913 -1,845 KS.40

endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 KS.41

endring i leverandørgjeld -6,667 7,481 KS.42

effekt av valutakursendringer 0 KS.43

poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter 4,922 10,616 KS.46

poster klassifisert som kontantstrømmer knyttet til overføringer 0 0 KS.48

endring i andre tidsavgrensningsposter 510 -521 KS.47

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* -13,115 12,071 KS.AVS

Kontrollsum: Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter 0 0

Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 

statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk 

kostpris på transaksjonstidspunktet.

Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsregnskapet (nettobudsjetterte 

virksomheter) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i 

henhold til krav i bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. 

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsenes punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter 

får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i Norges Bank overføres til 

nytt år.  

Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januar til den aktuelle balansedagen.

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og hvilke utbetalinger som er registrert i 

statens konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og  avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt 

for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser 

på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens 

konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank.
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Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 

statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk 

kostpris på transaksjonstidspunktet.

Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsregnskapet (nettobudsjetterte 

virksomheter) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i 

henhold til krav i bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. 

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsenes punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter 

får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i Norges Bank overføres til 

nytt år.  

Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januar til den aktuelle balansedagen.

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og hvilke utbetalinger som er registrert i 

statens konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og  avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt 

for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser 

på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens 

konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Del I

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

260 Universiteter og høyskoler 50

280 Felles enheter 01

280 Felles enheter 21

280 Felles enheter 50

280 Felles enheter 51

281 Felles utgifter  for universiteter og høyskoler 01

281 Felles utgifter  for universiteter og høyskoler 45

281 Felles utgifter  for universiteter og høyskoler 70

2xx Formålet/virksomheten

2xx Formålet/virksomheten

2xx Formålet/virksomheten

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx

Sum utbetalinger i alt

Oppgjørskonto i Norges Bank

Øvrige bankkonti Norges Bank
2)

Del III

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Konto Tekst

6001/8202xx

628002

DEL II

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

Endringer i perioden (+/-)

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Beholdninger rapportert i likvidrapport 
1)

Leieboerinnskudd

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank

Endringer i perioden (+/-)

Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Beløp i 1 000 kroner

Oppgjørskonto i Norges Bank

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2019 for nettobudsjetterte virksomheter

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet
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6402xx/8102xx

2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti. 

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i 

oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.

Gaver og gaveforsterkninger
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DIKU Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsututvikling i høyere utdanning

UNIT Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Note

17

17

17

17

Note 31.12.2019 31.12.2018

17 40,217 56,657

11 0 0

DEL II

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Beholdninger rapportert i likvidrapport 
1)

Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Beløp i 1 000 kroner

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2019 for nettobudsjetterte virksomheter

Statlige universiteter og høyskoler

Driftsutgifter

Spesielle driftsutgifter

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Andre overføringer, kan nyttes under post 01

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Større utstyrsanskaffelser, kan overføres

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet

Posttekst
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0 0

2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti. 

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i 

oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.
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Samlet 

utbetaling Referanse

185,352 BRIII.011

0 BRIII.012

0 BRIII.013

0 BRIII.014

0 BRIII.015

0 BRIII.016

0 BRIII.017

0 BRIII.018

185,352 BRIII.01

0 BRIII.019

0 BRIII.019

0 BRIII.019

185,352 BRIII.01A

0 BRIII.021

0 BRIII.021

0 BRIII.02

185,352         BRIII.1

Regnskap 

31.12.2019 Referanse

56,657 BRII.001

-16,440 BRII.002

40,217 BRII.1

0 BRII.021

0 BRII.022

0 BRII.2

Endring Referanse

-16,440 BRI.011

0 BRI.012

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2019 for nettobudsjetterte virksomheter

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev



8/20 Årsregnskap 2019 - 19/00366-11 Årsregnskap 2019 : Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT

0 BRI.015

2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti. 

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i 

oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018 Budsjett 2020 Referanse

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 185,352 179,817 179,817 193,943 N1.2

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) -4,885 -10,572 -10,572 -3,000 N1.3

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 5,532 4,229 4,229 5,000 N1.5

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0 0 N1.5A

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0 0 0 N1.6

-  periodens tilskudd til andre (-) 5,495 1,780 1,780 7,450 N1.8

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
1) 

0 0 0 0 N1.9

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 191,493 175,254 175,254 203,393 N1.10

Inntekt fra bevilgninger fra andre departement

Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
1)

0 0 0 0 N1.11A

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning /driftstilskudd (-) 0 0 0 0 N1.12

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0 0 N1.13

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 0 0 0 0 N1.14

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0 0 N1.14A

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0 0 0 N1.15

-  tilskudd til andre (-) 0 0 0 0 N1.17

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0 0 0 N1.18

Sum inntekt fra bevilgninger fra andre departement 0 0 0 0 N1.19

1) Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) 191,493 175,254 175,254 203,393 N1.20

Gebyrer og lisenser 
1)2)

Gebyrer 0 0 0 0 N1.661

Lisenser 0 0 0 0 N1.662

Sum inntekt fra gebyrer (linje RE.2 i resultatregnskapet) 0 0 0 0 N1.66

1) Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare 

brukes når gebyrene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. 2) Dersom institusjonen 

krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, 

skal slike midler klassifiseres som innkrevingsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevingsvirksomhet i 

resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

Tilskudd og overføringer fra statlige etater
1)

Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater 1,421 359 359 900 N1.21

   + periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter 0 0 0 0 N1.21A Må trekkes ut manuelt fra linjen over

- periodens tilskudd til andre virksomheter (-) 0 0 0 0 N1.21B Ikke alle bruker disse noen fører det kun direkte i balansen

Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater 1,421 359 359 900 N1.21E

Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR) 3,538 7,435 7,435 3,500 N1.23

   + periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+) 0 0 0 0 N1.23A Må trekkes ut manuelt fra linjen over

- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) 2,714 1,439 1,439 0 N1.29 Ikke alle bruker disse noen fører det kun direkte i balansen

Periodens netto tilskudd fra NFR 6,253 8,874 8,874 3,500 N1.29A

Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater (spesifiseres)
2)

0 0 0 0 N1.30

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater 7,674 9,233 9,233 4,400 N1.31

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linjene N1.21 skal bare omfatte 

tilskudd/overføringer som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13. Midler som benyttes til investeringer, 

skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Oppdragsinntekter og salgs- og 

leieinntekter skal spesifiseres i de respektive avsnittene nedenfor.     

2) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linje N1.30 skal omfatte 

tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
1)

Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) 0 0 0 0 N1.22A

  + periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+) 0 0 0 0 N1.22B Må trekkes ut manuelt fra linjen over

- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-) 0 0 0 0 N1.22C

Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF 0 0 0 0 N1.22D

Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater 103 90 90 50 N1.32A

Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser 800 0 0 50 N1.32B

Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private 1,564 936 936 1,000 N1.32C

Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere 114 -6 -6 100 N1.32D

    - periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-) 0 0 0 0 N1.32E Ikke alle bruker disse noen fører det kun direkte i balansen

Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere 2,581 1,020 1,020 1,200 N1.32F

Periodens tilskudd/overføring fra EUs  rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020) -1,778 1,042 1,042 800 N1.35

    + periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+) 0 0 0 0 N1.35B Må trekkes ut manuelt fra linjen over

 - periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) 0 0 0 0 N1.35A Ikke alle bruker disse noen fører det kun direkte i balansen

Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020) -1,778 1,042 1,042 800 N1.35C

Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 2,605 2,745 2,745 1,000 N1.36

    + periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+) 0 0 0 0 N1.36B Må trekkes ut manuelt fra linjen over

 - periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) 0 0 0 0 N1.36A Ikke alle bruker disse noen fører det kun direkte i balansen

Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 2,605 2,745 2,745 1,000 N1.36C

Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere
2)

0 0 0 0 N1.37

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 3,408 4,807 4,807 3,000 N1.38

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer 

skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Avsnittet gjelder bidrag som tilfredsstiller 

kravene i rundskriv F-07-13.

2) Gjelder tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i F-07/2013.

Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
1)

Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 0 N1.40A

Sum inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 0 N1.43

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til 

investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) 11,082 14,040 14,040 7,400 N1.44

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet
1)

Statlige etater 0 0 0 0 N1.49

Kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0 0 N1.50

Organisasjoner og stiftelser 0 0 0 0 N1.51

Næringsliv/privat -8 467 467 100 N1.52

Andre 0 0 0 0 N1.54

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet -8 467 467 100 N1.55

1) Avsnittet skal omfatte oppdragsinntekter som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.
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Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 4,700 4,922 4,922 2,203 N1.56

Andre salgs- og leieinntekter 2 81 10 10 80 N1.56

Andre salgs- og leieinntekter* 0 0 0 0 N1.57

Sum andre salgs- og leieinntekter 4,781 4,932 4,932 2,283 N1.59

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 4,773 5,399 5,399 2,383 N1.60

Andre driftsinntekter

Gaver som skal inntektsføres 0 0 0 0 N1.61

Øvrige andre inntekter 1 4,551 3,276 3,276 3,000 N1.62

Øvrige andre inntekter 2 0 0 0 0 N1.62

Øvrige andre inntekter* 0 0 0 0 N1.63

Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) 4,551 3,276 3,276 3,000 N1.65

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.
1)

Salg av eiendom 0 0 0 0 N1.45

Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 0 0 N1.46

Salg av andre driftsmidler 0 0 0 0 N1.47

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet) 0 0 0 0 N1.48

1) Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk 

at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter.

1) Vesentlige 

salgstransaksjoner 

skal kommenteres og 

Sum driftsinntekter 211,899 197,968 197,968 216,176 N1.67

Kontrollsum 211,898 197,968 197,968 216,176

Differanse 0 0 0 0
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

DEL I

Beløp i 1000 kroner 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Lønninger 94,441 89,402 N2.1

Feriepenger 11,255 10,601 N2.2

Arbeidsgiveravgift 16,219 15,134 N2.3

Pensjonskostnader
1)

12,594 11,101 N2.4

Sykepenger og andre refusjoner -2,164 -2,278 N2.5

Andre ytelser 962 2,429 N2.6

Sum lønnskostnader 133,308 126,389 N2.7 

Kontrollsum 133,308 126,389

Differanse 0 0

Antall årsverk: 146.94 N2.8

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.

Premiesats til Statens pensjonskasse er 13,2 prosent for 2019.

DEL II

Lønn og godtgjørelser til ledende personer Lønn

Andre 

godtgjørelser SUM

DBH-

referanse

Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt) 1,377,541 1,377,541 N2I.01

Ekstern styreleder (gjelder institusjoner som har tilsatt rektor) 163,229 163,229 N2I.02

Administrerende direktør 999,826 999,826 N2I.03

Note 3 Andre driftskostnader
Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Husleie 37,054 29,523 N3.1

Vedlikehold egne bygg og anlegg 94 0 N3.2

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 185 942 N3.3

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 8,021 7,851 N3.4

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 1,420 855 N3.5

Mindre utstyrsanskaffelser 3,870 4,290 N3.6

Tap ved avgang anleggsmidler 0 0 N3.6A

Leie av maskiner, inventar og lignende 1,434 570 N3.7

Kjøp av konsulenttjenester 3,077 4,399 N3.8A

Kjøp av andre fremmede tjenester 9,873 5,388 N3.8B

Reiser og diett 7,840 6,526 N3.9

Øvrige driftskostnader
1)

13,810 10,717 N3.10

Sum andre driftskostnader 86,678 71,063 N3.11

1) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

Kontrollsum 86,678 71,063

Differanse 0 0

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler

Immaterielle 

eiendeler

Tomter, 

bygninger og 

annen fast 

eiendom

Maskiner og 

transportmidler

Driftsløsøre, 

inventar, 

verktøy og 

lignende

Infrastrukturei

endeler Sum

DBH-

referanse

Varighet inntil 1 år 0 N3I.01

Varighet 1-5 år 0 N3I.02

Varighet over 5 år 37,054 37,054 N3I.03

Kostnadsført leiebetaling for perioden 0 37,054 0 0 0 37,054 N3I.1

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner i samsvar med faktiske utbetalinger for regnskapsåret 

2019. For styremedlemmer som har fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for regnskapsåret 2019. Når det gis 

godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen pr. møte

1) Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra bruttoprinsippet)

Type eiendel
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 4 Immaterielle eiendeler

Beløp i 1000 kroner

Programvare og 

lignende rettigheter

Andre rettigheter 

mv.

Immaterielle 

eiendeler under 

utførelse SUM Referanse

Anskaffelseskost 31.12.2018 3,639 0 0 3,639 N4.1

+Tilgang pr. 31.12.2019 (+) 124 0 0 124 N4.2

-Avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2019 (-) 0 0 0 0 N4.3

 +/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 0 N4.3A

Anskaffelseskost 31.12.2019 3,763 0 0 3,763 N4.4

-akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2018 (-) 0 0 0 0 N4.5

-nedskrivninger pr. 31.12.2019 (-) 0 0 0 0 N4.6

-akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 (-) -3,537 0 0 -3,537 N4.7

-ordinære avskrivninger pr. 31.12.2019 (-) -15 0 0 -15 N4.8

+ akkumulert avskrivning avgang pr.31.12.2019 (+) 0 0 0 0 N4.9

Balanseført verdi 31.12.2019 211 0 0 211 N4.10

Avskrivningsatser (levetider)

Virksomhets-

spesifikt 5 år / lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet immaterielle eiendeler:

Salgssum ved avgang anleggsmidler 0 0 0 0 N4.11

 - Bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0 0 N4.12

Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 0 N4.13
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 5 Varige driftsmidler

Beløp i 1000 kroner

Tomter Drifts-bygninger Øvrige bygninger

Anlegg under 

utførelse

Infrastruktur- 

eiendeler

Maskiner, 

transportmidler

Annet inventar 

og utstyr SUM Referanse

Anskaffelseskost 31.12.2018 0 0 0 0 0 16,295 67,477 83,772 N5.1

+ tilgang nybygg pr. 31.12.2019 - eksternt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.20

+ tilgang nybygg pr. 31.12.2019 - internt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.20A

+ andre tilganger pr. 31.12.2019 (+) 0 0 0 0 0 1,079 3,682 4,761 N5.21

- Avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2019 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.3

 +/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.4

Anskaffelseskost 31.12.2019 0 0 0 0 0 17,374 71,159 88,533 N5.5

- Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2018 (-) 0 0 0 0 0 0 0 N5.6

- Nedskrivninger pr. 31.12.2019 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.7

- Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 (-) 0 0 0 0 0 -12,557 -49,478 -62,035 N5.8

- Ordinære avskrivninger pr. 31.12.2019 (-) 0 0 0 0 0 -664 -4,852 -5,517 N5.9

+ Akkumulerte avskrivninger avgang pr. 31.12.2019 (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.10

Balanseført verdi 31.12.2019 0 0 0 0 0 4,154 16,828 20,982 N5.11

Avskrivningsatser (levetider)

Ingen 

avskrivning

10-60 år 

dekomponert 

lineært

20-60 år 

dekomponert 

lineært

Ingen 

avskrivning

Virksomhets-

spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.12

- bokført verdi av avhendede anleggsmidler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.13

Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 0 0 0 0 0 N5.14

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede 

anleggsmidler" . 
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Finansinntekter

Renteinntekter 0 2 N6.1

Agio gevinst 21 31 N6.2

Oppskriving av aksjer 0 0 N6.2A

Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres i avsnittet nedenfor) 0 0 N6.2B

Annen finansinntekt 0 0 N6.3

Sum finansinntekter 21 34 N6.4

Finanskostnader

Rentekostnad 16 37 N6.5

Nedskrivning av aksjer 0 0 N6.6

Agio tap 42 41 N6.7

Annen finanskostnad 0 0 N6.8

Sum finanskostnader 57 78 N6.9

1) Spesifikasjon av utbytte fra eierandeler i selskaper mv.. N6.010

Mottatt utbytte fra selskap XX 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra selskap YY 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra selskap ZZ 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra andre selskap
2)

0 0 N6.011

Sum mottatt utbytte 0 0 N6.11

1) Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) 

Beløp i 1000 kroner

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte 

Innskutt virksomhetskapital: Beløp Referanse

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2019 0 N8I.011

Oppskrivning av eierandeler  i perioden (+) 0 N8I.012

Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.013

Salg av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.014

Kjøp av eierandeler i perioden (+) 0 N8I.015

Innskutt virksomhetskapital 31.12.2019 0 N8I.1

Bunden virksomhetskapital:

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2019 0 N8I.021

Kjøp av aksjer i perioden 0 N8I.022

Bokført verdi solgte aksjer i perioden (-) 0 N8I.023

Oppskriving av aksjer i perioden 0 N8I.024

Nedskriving av aksjer i perioden (-) 0 N8I.025

Bunden virksomhetskapital 31.12.2019 0 N8I.2

Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.12.2019 0 N8I.SUM

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2019 1,334 N8II.011

Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) 0 N8II.012

Overført fra periodens resultat 37 N8II.013

Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) 0 N8II.014

Annen opptjent virksomhetskapital 31.12.2019 1,371 N8II.1

Sum virksomhetskapital 31.12.2019 1,371 N8.TOTAL

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og

gruppering av opptjent virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen. 

(Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent  virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)

derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i  gruppe 2 og er overført til den

enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.

og bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra

 oppdragsfinansiert aktivitet.

virksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet

virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsone-

Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 9 Innkrevningsvirksomhet (Ikke aktuell i UH-sektoren)

Beløp i 1 000 kroner

31.12.2019 31.12.2018

Avgifter og gebyrer direkte til statskassen:

Avgift A 0 0

Avgift B 0 0

Sum avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0

Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer

Fordringer til pålydende 0 0

Avsatt til forventet tap (-) 0 0

Sum fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0

Note 10 Tilskuddsforvaltning

Beløp i 1 000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Tilskudd til virksomhet A 0 0 N10.01

Tilskudd til virksomhet B 0 0 N10.01

Tilskudd til virksomhet C 0 0 N10.01

Andre tilskudd 0 0 N10.02

Sum tilskuddsforvaltning 0 0 N10.1

Gjelder forvaltning av tilskudd bevilget over statsbudsjettet



8/20 Årsregnskap 2019 - 19/00366-11 Årsregnskap 2019 : Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 10A Tilskuddsordninger (Kun aktuell for Diku)

Beløp i 1 000 kr

Årets bevilgning Utbetalt  i  2019
Brukt til intern  

drift

Tilskuddsordning  A 0 0 0

Tilskuddsordning  B 0 0 0

Tilskuddsordning  C 0 0 0

Andre tilskuddsordninger 0 0 0

Sum brukt til tilskuddsforvaltning 0 0 0

Note 10B Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte)

Beløp i 1 000 kr

Inngående 

balanse bevilgning
Årets bevilgning

Samlet 

bevilgning

Kilde A

Kilde B

Kilde C

Andre kilder

Sum ikke utbetalt bevilgning 0 0 0

Note 10C Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Beløp i 1 000 kr

Gitte 

(reskontroførte), 

ikke utbetalte 

tilsagn

Tilskuddsordning A

Tilskuddsordning B

Tilskuddsordning C

Andre tilskuddsordninger

Sum gjeld 0

Spesifikasjon av forholdet mellom midler brukt til drift og utbetalte tilskudd etter tilskuddsordning

Merknad: Dersom virksomheten forvalter flere tilskuddsordninger av betydning, tilføyes flere linjer med referanse N10A.01. Mindre tilskuddsordninger kan slås 

sammen og spesifiseres på linjen "Andre tilskuddsordninger" med referanse N10A.02.
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Ikke utbetalt til 

tilskudds-

mottaker

Utbetalt til 

tilskudds-

mottakere Referanse

0 0 N10A.01

0 0 N10A.01

0 0 N10A.01

0 0 N10A.02

0 0 N10A.1

Note 10B Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte)

Utbetalt til 

tilskudds-

mottaker

Ikke utbetalt til 

tilskudds-

mottaker Referanse

N10B.01

N10B.01

N10B.01

N10B.02

N10B.1

Referanse

N10C.01

N10C.01

N10C.01

N10C.02

N10C.1

Spesifikasjon av forholdet mellom midler brukt til drift og utbetalte tilskudd etter tilskuddsordning

Merknad: Dersom virksomheten forvalter flere tilskuddsordninger av betydning, tilføyes flere linjer med referanse N10A.01. Mindre tilskuddsordninger kan slås 

sammen og spesifiseres på linjen "Andre tilskuddsordninger" med referanse N10A.02.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Beløp i 1000 kroner

Organisasjons-

nummer Ervervsdato

Antall    

aksjer/andeler Eierandel

Stemme-

andel

Årets 

resultat*

Balanseført 

egenkapital**

Balanseført 

verdi i 

virksom-

hetens regn-

skap

Rapportert 

til kapital-

regnskapet 

(1)

Referanse

Aksjer

Selskap 1 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.010

Selskap 2 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.010

Selskap 3 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.010

Selskap 4 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.010

Selskap 5 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.010

Øvrige selskap*** 0.0 % 0.0 % 0 0 0 0 N11.011

Sum aksjer 0 0 0 0 N11.1

Andeler (herunder leieboerinnskudd)

Selskap 1 0 0 0 0 N11.021

Selskap 2 0 0 0 0 N11.021

Øvrige selskap*** 0 0 0 0 N11.022

Sum andeler 0 0 0 0 N11.2

Balanseført verdi 31.12.2019 0 0 0 0 N11.3

*** Vesentlige poster spesifiseres i eget avsnitt under oppstillingen

*   Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

**  Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

(1) Rapportering av aksjer og andeler  til statens kapitalregnskap skal følge reglene i kapittel 4.4 i Meld. St. 3
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 11A Andre fordringer*

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018

Fordring 1 0 0

Fordring 2 0 0

Fordring 3 0 0

Sum andre fordringer 0 0

*Her spesifiseres alle vesentlige langsiktige fordringer, eksempelvis forskuddsbetalt 

husleie over kontraktstidens løpetid
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Referanse

N11A.01

N11A.02

N11A.03

N11A.1
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Anskaffelseskost

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten 0 0 N12.1 Her er hele saldo på konto 14* lagt inn. Må fordeles korrekt på radene.

Beholdninger beregnet på videresalg 0 0 N12.2

Sum anskaffelseskost 0 0 N12.3

Ukurans

Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten (-) 0 0 N12.4

Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg (-) 0 0 N12.5

Sum ukurans 0 0 N12.6

Sum varebeholdninger 0 0 N12.7

Note 13 Kundefordringer
Beløp i 1000 kroner 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Kundefordringer til pålydende 3,042 2,904 N13.1

Avsatt til latent tap (-) -150 -150 N13.2

Sum kundefordringer 2,892 2,754 N13.3

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Beløp i 1000 kroner 31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Fordringer

Forskuddsbetalt lønn 371 102 N14.1

Reiseforskudd 0 197 N14.2

Personallån 499 146 N14.3

Andre fordringer på ansatte 0 4 N14.4

Forskuddsbetalt leie 9,418 9,041 N14.5A

Andre forskuddsbetalte kostnader 1,046 2,248 N14.5B

Andre fordringer 699 1,117 N14.6

Fordring på datterselskap mv.
1)

0 0 N14.7

Sum 12,034 12,855 N14.8

1) gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører, skal det opplyses om forskuddsbetalt 

beløp i note 14. Forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er en direkte del av varekretsløpet eller 

tjenesteproduksjonen, og forskudd til andre leverandører skal rapporteres som forskuddsbetalte kostnader på linjen N14.5, 

for eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)

Beløp i 1000 kroner

Del I: Inntektsførte ordinære bevilgninger: Avsetning pr. 

31.12.2019

Overført fra 

virksomhets-

kapital

Avsetning pr. 

31.12.2018

Endring i 

perioden Referanse

Kunnskapsdepartementet

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver

Ubrukte midler ved enhetene 1,428 2,213 -785 N15I.011

Oslo Arkitektur Triennale 0 500 -500 N15I.011

Forskningsstimulering 0 400 -400 N15I.011

Landskapsutdanningen i Tromsø 0 1,000 -1,000 N15I.011

Andre oppgaver
1)

0 0 0 N15I.012

SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver 1,428 0 4,113 -2,685 N15I.1

Vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver

Oppgave 1 0 0 0 N15I.021

AHOs 75 års jubileum 198 0 198 N15I.021

Digitalt arkiv, videreutvikle aho.no 750 0 750 N15I.021

Digitale prosjekter 1,000 0 1,000 N15I.022

SUM vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver 1,948 0 0 1,948 N15I.2

Påbegynte investeringsprosjekter

Møbler Akersbakken 0 1,000 -1,000 N15I.031

Langsiktige investeringer i bygget 442 6,548 -6,106 N15I.031

3D-printer 0 1,100 -1,100 N15I.031

Inventar sydfløyen 0 200 -200 N15I.031

Andre oppgaver
1)

0 0 0 N15I.032

SUM påbegynte investeringsprosjekter 442 0 8,848 -8,406 N15I.3

Andre formål

Kompetanseheving PhD-veiledere 0 0 0 N15I.041

Oslo Arkitektur Triennale 0 0 0 N15I.041

Kommunikasjonsstrategi 600 0 600 N15I.041

Pedagogisk basiskompetanse 0 200 -200 N15I.041

Arbeid med ny strategi 0 500 -500 N15I.041

Omorganisering - nye stillinger 0 2,500 -2,500 N15I.041

Økt administrativ bemanning 0 1,000 -1,000 N15I.041

Kompetanseheving 0 0 0 N15I.041

Insentivordning tverrfaglige prosjekter 0 0 0 N15I.041

Innleie personell HRM 0 950 -950 N15I.042

SUM andre formål 600 0 5,150 -1,950 N15I.4

Sum Kunnskapsdepartementet 4,418 0 18,111 -13,693 N15I.KD

Andre departementer

Oppgave 1 0 0 0 N15I.051

Oppgave 2 0 0 0 N15I.052

Oppgave 3 0 0 0 N15I.053

Andre oppgaver
1)

0 0 0 N15I.054

Sum andre departementer 0 0 0 0 N15I.5

Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 4,418 0 18,111 -13,693 N15I.5A

Tilført fra annen virksomhetskapital 0 N15I.10B

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og 

bevilgningsfinansiert aktivitet -13,693 N15I.11

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:

Avsetning pr. 

31.12.2019

Avsetning pr. 

31.12.2018

Endring i 

perioden Referanse

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)

Tiltak/oppgave/formål 231 1,175 -944 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål
1)

0 0 0 N15II.061

Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF) 231 1,175 -944 N15II.6

Norges forskningsråd

Den andel av ordinære bevilgninger og midler som er inntektsført, men ikke benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål 

bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor ordinær bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:



8/20 Årsregnskap 2019 - 19/00366-11 Årsregnskap 2019 : Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT

Tiltak/oppgave/formål 1,571 267 1,304 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål
1)

0 0 0 N15II.031

Sum Norges forskningsråd 1,571 267 1,304 N15II.3

Regionale forskningsfond

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål
1)

0 0 0 N15II.041

Sum regionale forskningsfond 0 0 0 N15II.4

Andre bidragsytere

Kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0 N15II.051A

Organisasjoner og stiftelser 0 0 0 N15II.051B

Næringsliv og private bidragsytere 1,557 1,875 -318 N15II.051C

Øvrige andre bidragsytere 979 1,060 -81 N15II.051D

EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 2,380 602 1,778 N15II.051E

EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål 2,615 2,441 174 N15II.051F

Sum andre bidrag
2)

7,532 5,979 1,553 N15II.051G

Andre tilskudd og overføringer
3)

0 0 0 N15II.052

Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer 7,532 5,979 1,553 N15II.5

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag 9,334 7,421 1,913 N15II.BB

Gaver og gaveforsterkninger

Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver
1)

0 0 0 N15II.071

Sum gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 N15II.7

Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv 9,334 7,421 1,913 N15II.BBG

Forpliktelse 

pr. 31.12.2019

Forpliktelse pr. 

31.12.2018

Endring i 

perioden
Referanse

Kunnskapsdepartementet

Periodisering driftsbevilgning - KD (delårsregnskap) 0 0 0 N15III.01

Tiltak/oppgave/formål 0 N15III.01

Tiltak/oppgave/formål 0 N15III.01

Sum Kunnskapsdepartementet 0 0 0 N15III.1

Andre departementer

Periodisering driftsbevilgning - andre departementer (delårsregnskap) 0 0 0 N15III.02

Tiltak/oppgave/formål 0 N15III.02

Tiltak/oppgave/formål 0 N15III.02

Sum andre departementer 0 0 0 N15III.2

Sum ikke inntektsførte bevilgninger 0 0 0 N15III.BST

Generelle merknader:

Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte prosjekter hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i 

påfølgende termin eller senere  fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i notens del III , jf. fotnote 4) ovenfor. 

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger
 
(utsatt inntektsføring)

4)

1) Vesentlige poster spesifiseres om nødvendig i egne avsnitt under  oppstillingen

2) Skal bare omfatte prosjekter som tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13. 

3) Skal omfatte tilskudd og overføringer som ikke tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13

4) Del III gjelder bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet til tiltak som er omhandlet i tildelingsbrevet og bevilgninger fra andre departementer som skal behandles 

tilsvarende. Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte tiltak hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i 

påfølgende termin eller senere  fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i denne delen. Eventuelle periodiseringer av ordinære bevilgninger  i 

delårsregnskapene skal  presenteres på egen linje i denne delen av  noten. 

I del I  Inntektsførte ordinære bevilgninger  skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av noten som spesifiserer avsetningene 

under Kunnskapsdepartementet. Avsnittene gjelder tiltak som skal dekkes av den løpende driftsbevilgningen. I avsnittet "Konkrete påbegynte, ikke fullførte 

prosjekter og oppgaver" skal institusjonene føre opp tildelinger til påbegynte aktiviteter virksomhet som ikke er fullført i perioden. I avsnittet "Avsetninger til 

vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet 

planvedtak er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom ordinære bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I 

avsnittet "Påbegynte investeringsprosjekter" skal institusjonene føre opp avsetninger til påbegynte investeringsprosjekter med dekning over den løpende 

driftsbevilgningen som er forutsatt fullført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom  slike bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. 

I avsnittet "Andre formål" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt 

ovenfor. 
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Kontrollsum 13,752 25,532

Differanse 0 0

Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte prosjekter hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i 

påfølgende termin eller senere  fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i notens del III , jf. fotnote 4) ovenfor. 
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Beløp i 1000 kroner

DEL I

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater
1)

0 0 N16.010A

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater
1)

0 0 N16.010B

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser
1)

0 0 N16.010C

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private
1)

0 0 N16.010D

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre 0 0 N16.010E

Andre prosjekter2
)

0 0 N16.011

Sum fordringer 0 0 N16.1

Kontrollsum 0 0

Diff. 0 0

DEL II

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

31.12.2019 31.12.2018

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater
1)

45 37 N16.021A

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater
1)

0 0 N16.021B

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser
1)

0 0 N16.021C

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private
1)

0 0 N16.021D

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre 0 0 N16.021E

Andre prosjekter2
)

0 0 N16.022

Sum gjeld 45 37 N16.2

Prosjektene spesifiseres etter sin art.

Kontrollsum 45 37

Diff. 0 0

1) Gjelder aktivitet som faller inn under bestemmelsene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under 

oppstillingen.

2) Gjelder aktivitet som ikke tilfredsstiller kravene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under 

oppstillingen.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende
2)

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
3)

40,217 56,657 N17.1

Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger
3)

0 0 N17.2A

Andre bankinnskudd
1)

11 1,607 N17.2B

Kontanter og lignende
1)

0 0 N17.3

Sum bankinnskudd og kontanter 40,228 58,265 N17.4

1) Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018 Referanse

Skyldig lønn 2,996 3,055 N18.1

Skyldige reiseutgifter 66 250 N18.2

Annen gjeld til ansatte 0 0 N18.3

Påløpte kostnader 958 1,570 N18.4

Midler som skal videreformidles til andre
1)

0 0 N18.4A

Annen kortsiktig gjeld 1,771 2,233 N18.5

Gjeld til datterselskap m.v
2)

0 0 N18.6

Sum 5,792 7,108 N18.7

Kontrollsum 5,792 7,108

Diff. 0 0

Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Se også note 20 om spesifikasjon av midler som 

er videreformidlet.

2) Bankinnskudd og andre beholdninger skal oppgis i tusen kroner med tre desimaler.

3) Skal samsvare med kontoutskrift for oppgjørskontoen fra Norges Bank.

1) Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

Alle vesentlige poster skal spesifiseresi egne avsnitt under oppstillingen. 

2) Gjelder midler som skal videreformidles til andre samarbeidspartnere i neste termin.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 20 Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere
Beløp i 1000 kroner

31.12.2019 31.12.2018

University of the Arts London 389 0

Politecnico di Milano 501 0

Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria 299 0

Norsk Institutt for bioøkonomi 0 300

Norges Musikk Høgskole 0 0

Ceske vysoke uceni technicke v Praza 0 22

Universitatea de Arhitectura si Urbanism 0 32

Technische Universiteit Delft 0 41

Universiteit Hasselt 0 23

Universita degli Studi di Genova 0 23

EAAE - AEEA 0 84

Universitat Politecnica de Catalunya 0 24

Conseil des Architectes d'Europe AISBL 0 53

Dipartimento di Architettura 0 39

Universiteit Ghent 0 382

University College London 0 572

Universiteit Leiden, Geesteswetenschappen 0 673

Universitetet i Oslo 0 0

NTNU 0 1,231

Norges Miljø- og biovitenskaplige univ. 0 400

Universitetet i Tromsø 0 0

Hunan University 144 144

Andre videreformidlinger 0 0

Sum videreformidlinger 1,333 4,043

Merknad: Noten kan tas i bruk av de institusjoner som ønsker å spesifisere videreformidlinger
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Referanse

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.01

N20.02

N20.1

Merknad: Noten kan tas i bruk av de institusjoner som ønsker å spesifisere videreformidlinger
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 30 EU-finansierte prosjekter

Beløp i 1000 kroner

Prosjektets kortnavn (hos EU) Prosjektnavn (tittel)

2014-1-NO01-KA203-000366 101504 Confronting Wicked Problems

HERA. 15.002 JRP-UP 101505 HERA: PreArc

727580 101506 SafeConsumE

723526 101507 SEDNA

2019-1-NO01-KA203 101508 Fuel4Design

860413 101509 TACK

Sum

Forklaring

Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU og som er utbetalt i regnskapsperioden. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen (utbetalingen) og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter 

som finansieres via Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter, skal opplyse om dette. Det 

vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.
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Tilskudd fra Horisont 2020

Tilskudd fra EUs 

rammeprogram for 

forskning (FP6 og FP7)

Tilskudd fra EUs 

randsoneprogram til FP7

418

1,843

1,741

4,002 0 0

Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU og som er utbetalt i regnskapsperioden. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen (utbetalingen) og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter 

som finansieres via Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter, skal opplyse om dette. Det 

vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.
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Tilskudd fra andre 

tiltak/programmer 

finansiert av EU
SUM Koordinator-rolle 

(ja/nei)
Referanse

0 JA EU.011

0 JA EU.011

418 NEI EU.011

1,843 NEI EU.011

610 610 JA EU.011

1,741 NEI EU.011

0 EU.011

610 4,612 EU.1

Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU og som er utbetalt i regnskapsperioden. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen (utbetalingen) og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom prosjekter 

som finansieres via Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og eventuelt FP6) og andre EU-finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter, skal opplyse om dette. Det 

vises til departementets brev av 16. desember 2011 som inneholder en oversikt over aktuelle randsoneprogrammer til FP7.
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

Beløp i 1000 kroner

Budsjett pr 

31.12.2019

Regnskap pr 

31.12.2019

Avvik budsjett/ 

regnskap pr 

31.12.2019

Regnskap pr 

31.12.2018 Referanse

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 191,537 191,493 44 175,254 N31.1

Inntekt fra gebyrer 0 0 0 0 N31.2

Inntekt fra tilskudd og overføringer 16,127 11,082 5,045 14,040 N31.3

Salgs- og leieinntekter 3,692 4,773 -1,081 5,399 N31.4

Andre driftsinntekter 4,820 4,551 269 3,276 N31.5

Sum driftsinntekter 216,176 211,899 4,277 197,968 N31.6

Driftskostnader

Varekostnader 0 0 0 0 N31.7

Lønn og sosiale kostnader 129,267 133,308 -4,041 126,389 N31.8

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,990 5,532 -542 4,229 N31.9

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 0 0 N31.10

Andre driftskostnader 90,302 86,678 3,624 71,063 N31.11

Sum driftskostnader 224,559 225,518 -959 201,681 N31.12

Driftsresultat -8,383 -13,619 5,236 -3,713 N31.13

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 21 -21 34 N31.14

Finanskostnader 0 57 -57 78 N31.15

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 -37 37 -44 N31.16

Resultat av periodens aktiviteter -8,383 -13,656 5,273 -3,757 N31.17

Avregninger

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 0 0 N31.18

Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 0 13,693 -13,693 3,947 N31.19

Tilført annen opptjent virksomhetskapital 0 -37 37 -190 N31.20

Sum avregninger 0 13,656 -13,656 3,757 N31.21

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0 0 0 N31.22

Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 0 0 0 0 N31.23

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 0 N31.24

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 0 0 0 0 N31.25

Utbetalinger av tilskudd til andre 0 0 0 0 N31.26

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0 0 N31.27
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Beløp i 1000 kroner

Indikator 31.12.2019

Tilskudd fra EU 827

Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR 6,253

Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF 0

Sum tilskudd fra NFR og RFF 6,253

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

 - diverse bidragsinntekter 2,581

 - tilskudd fra statlige etater 1,421

 - oppdragsinntekter -8

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 3,995
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31.12.2018 Referanse

3,787 N32.3

8,874 N32.20

0 N32.21

8,874 N32.2

1,020 N32.10

359 N32.12

467 N32.13

1,846 N32.1
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Utgiftsart/innteksart Budsjett  

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2020

1. Utgifter Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 120,692 125,110 132,556 120,000 KS.11

Varer og tjenester 62,205 66,569 84,560 85,000 KS.12+KS.14+KS.15

Sum driftsutgifter 182,897 191,679 217,116 205,000

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 6,054 10,572 4,885 4,000 KS.17

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 6,054 10,572 4,885 4,000

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper 0 0 0 0 KS.14A

Andre utbetalinger 0 0 0 0 KS.14B+KS.14BI+KS.3B

Sum overføringer fra virksomheten 0 0 0 0

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 KS.19

Andre finansielle utgifter 65 78 57 57 KS.13+KS.21B+KS.23+KS.24+KS.24A

Sum finansielle aktiviteter 65 78 57 57

SUM UTGIFTER

Regnskap

209,057202,329 222,059189,017

Regneregler
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2. Inntekter

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Budsjett 2020 

Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester 8,643 8,868 9,353 2,200 KS.4

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0 0 KS.5

Refusjoner1)
0 0 0 0 KS.9

Andre driftsinntekter 3,236 7,833 3,976 9,450 KS.9A+KS.10

Sum driftsinntekter 11,879 16,701 13,329 11,650

Inntekter fra investeringer

Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 KS.16

Sum investeringsinntekter 0 0 0 0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger 181,365 187,048 190,672 197,243 KS.1A+KS.1B+KS.6

Innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre 0 0 0 0 KS.3

Innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre 0 0 0 0 KS.3C

Andre innbetalinger 0 0 0 0 KS.3A

Sum overføringer til virksomheten 181,365 187,048 190,672 197,243

Finansielle aktiviteter

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 KS.18+KS.21A

Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente) 59 34 21 21 KS.7+KS.8+KS.22+KS.24A

Sum finansielle aktiviteter 59 34 21 21

SUM INNTEKTER 193,303 203,783 204,022 208,914

3. Netto endring i kontantbeholdning (2-1) 4,286 1,454 -18,037 -143

Kontroller

Netto endring fra kontantstrømoppstillingen 0 1,454 -18,037 -143 KS.25

Samsvarstest tabell/oppstilling 0.00 0.00 0.00

1) Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd. Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (  kreditpostering) 

på linjen for lønnsutgifter.

Regnskap
Regneregler
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Inntektstype Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett for Regneregler

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2020

Bevilgninger fra fagdepartementet 172,380 181,597 190,847 201,393 N1.2+N1.8+N1.9+(N15.III.1)

Bevilgninger fra andre departement 0 0 0 0 N1.11A+N1.17+N1.18+(N15III.2)

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer 989 855 478 900 N1.21E+N1.30+(N15II.6)

Tildelinger fra Norges forskningsråd 7,100 7,815 7,557 3,500 N1.29A+(N15II.3)

Sum bevilgninger til statsoppdraget 180,469 190,268 198,881 205,793

Offentlige og private bidrag 

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner 381 4 103 50 N1.32A+(N15II.051A)+N1.22D+(N15II.4)

Bidrag fra private 2,009 2,157 2,079 1,150 N1.32F-N1.32A+(N15II.051B+N15II.051C+N15II.051D+N15II.052)

Tildeliger fra internasjonale organisasjoner 1,875 1,363 2,779 1,800 N1.35C+N1.36C+(N15II.051E+N15II.051F)

Sum bidrag 4,265 3,524 4,961 3,000

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag fra statlige virksomheter 205 37 45 0 N1.49+(N16.021A-N16.010A)

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale 

virksomheter 0 0 0 0 N1.50+(N16.021B-N16.010B)

Oppdrag fra private 353 467 -8 100 N1.51+N1.52+N1.54+(N16.021C+N16.021D+N16 021E-N16.010C-N16.010D-N16.010E)

Andre inntekter og tidsavgrensninger 8,011 9,487 143 21 N1.48+N1.59+N1.65+N1.66+saldering mot tabell 1

Sum oppdragsinntekter m.v. 8,569 9,991 180 121

SUM INNTEKTER 193,303 203,783 204,022 208,914

Tabell 1 - sum inntekter 203,783 204,022 208,914

Undersum 194,296 203,879 208,893

Andre inntekter 8,207 9,331 5,283

Regnskapstall i kolonne B og C må fylles ut manuelt. 

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Balansedag 31.desember Regnskap Regnskap Regnskap Endring 2018 Regneregler

Beløp i TNOK 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 til 2019

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 55,674 56,657 40,217 -16,440 BIV.1

Beholdning på andre bankkonti 1,137 1,607 11 -1,596 BIV.2

Andre kontantbeholdninger 0 0 0 0 BIV.3

Sum kontanter og kontantekvivalenter 56,811 58,265 40,228 -18,037

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår :

Feriepenger m.v. 9,175 9,184 9,964 780 DIII.4

Skattetrekk og offentlige avgifter 7,960 8,736 8,953 217 DIII.2+DIII.3

Gjeld til leverandører 14,439 21,943 15,277 -6,667 DIII.1-BII.3

Gjeld til oppdragsgivere -2,621 -2,717 -2,846 -129 DIII.06-BII.1

Annen  gjeld som forfaller i neste budsjettår -4,377 -5,747 -6,242 -495 DIII.6-BII.2-BI.1

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 24,576 31,399 25,105 -6,294

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak i fremtidige budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 1,325 267 1,571 1,304 N15II.3

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet 15,770 8,848 442 -8,406 N15I.3

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet 2,788 4,113 1,428 -2,685 N15I.1

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål
1)

3,000 0 1,948 1,948 N15I.2+N15II.4

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer -232 0 0 0 N15I.5

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår 22,651 13,228 5,389 -7,839

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål 8,440 12,304 8,363 -3,941 N15I.4+N15III.1+N15III.2+N15II.5+N15II.6+N15II.7

Fri virksomhetskapital 1,144 1,334 1,371 0 CI.1-AIII.1+AIII.04A

SUM andre avsetninger 9,584 13,638 9,734 -3,941

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler 0 0 0 0 CIII.01-AII.1-AI.1

Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 DI.01+DII.1-AIII.04A

Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0

Annen gjeld knyttet til overføringer (netto)

Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning  og andre overføringer 0 0 0 DIV.1-BV.1A

Sum annen gjeldknyttet til overføringer 0 0 0 0

SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER 56,811 58,265 40,228 -18,074

Kontroll -0.07 0.01

Regnskapstall i kolonne B må fylles ut manuelt.
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1) Tildelinger fra regionale forskningsfond inngår på denne linjen.
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Balanseoppstilling 

Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Beløp i 1000 kroner

31.12.2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler 211

II Varige driftsmidler 20,982

III Finansielle anleggsmidler 0

Sum anleggsmidler 21,193

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell 0

II Fordringer 14,925

III Bankinnskudd, kontanter og lignende 40,228

Sum omløpsmidler 55,153

Sum eiendeler drift 76,347

IV Fordringer verørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0

Sum eiendeler 76,347

STATENS KAPITAL OG GJELD 31.12.2019

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital 1,371

II Avregninger 4,418

III Utsatt inntektsføring av bevilgninger 21,193

Sum statens kapital 26,982

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser 0

II Annen langsiktig gjeld 0

III Kortsiktig gjeld 49,365

Sum gjeld 49,365

Sum statens kapital og gjeld drift 76,347

IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer 0

Sum statens kapital og gjeld 76,347

Merknad: Regnskapstall i kolonne E må fylles ut manuelt ut fra forrige års spesifikasjon
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31.12.2018 31.12.2017 Regneregler

102 524 AI.1

21,738 14,972 AII.1

0 0 AIII.1

21,840 15,496

0 0 BI.3

15,609 13,449 BII.4

58,265 56,811 BIV.4

73,874 70,260

95,713 85,756

0 0 BV.1

95,713 85,756

31.12.2018 31.12.2017

1,334 1,144 CI.1

18,111 22,058 CII.1

21,840 15,496 CIII.1

41,285 38,698

0 0 DI.3

0 0 DII.1

54,429 47,290 DIII.7

54,429 47,290

95,713 85,989

0 0 DIV.1

95,713 85,989

Merknad: Regnskapstall i kolonne E må fylles ut manuelt ut fra forrige års spesifikasjon
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Virksomhet: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

HANDLING/KONTROLLPUNKT

Bevilgningsfinansiert virksomhet

Avstemming inntekt fra KD:

Mottatt bevilgning/tilskudd, ref. kontantstrømoppstilling (KS.1A)

Bevilgning i henhold til utbetalingsbrev

Avvik

Avstemming av bevilgningsoppstillingen:

Periodens bevilgning fra KD, ref. kontantstrømoppstilling (KS.1A)

Bevilgning fra KD angitt i bevilgningsoppstillingen (BRIII.01A)

Avvik

Periodens bevilgning fra andre departemeneter, ref. kontantstrømoppstillingen (KS.1B)

Bevilgning fra andre departementer oppgitt i bevilgningsoppstillingen (BRIII.02)

Avvik

Andel avsetninger:

Avregning av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref. Balanseregnskapet (CII.02)

Mottatt bevilgning/tilskudd KD, ref. note 1 

Mottatt bevilgning/tilskudd andre departement, ref. note 1 (N1.11A+N1.18)

Mottatt bevilgning/tilskudd NFR og andre statlige forvaltningsorganer, ref. note 1 (N1.21+N1.23+N1.30)

Mottatt bidrag fra andre, ref. note 1 (N1.22A+N1.32A+N1.32B+N1.32C+N1.32D+N1.35+N1.36+N1.37)

Sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

Avsatt andel bevilgning/tilskudd/bidrag av totalt mottatt

Avstemming av balanseoppstillingen:

Sum eiendeler, ref. balanseregnskapet (AB.1)

Sum virksomhetskapital og gjeld, ref balanseregnskapet (SKG.1)

Differanse

Avstemming endring ubenyttet tilskudd:

  Avstemming av resultatregnskapet mot balansen:

Resultatregnskapet:

Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (RE.23)

Overført fra annen virksomhetskapital, ref note 8 (N8II.012)

Gule bokser skal fylles ut av institusjonen manuelt.    -    De grå boksene er forhåndsdefinerte og skal ikke endres.    -   Bokser uten farge fylles ut automatisk fra opplysningene i regnskapet. -  Det er teksten på 

regnskapslinjen som styrer fortegnet i data feltene (alle tall skal angis med positivt fortegn, med mindre det faktisk er et underskudd eller merforbruk). Innholdet i de logiske testene skal ikke endres.

Kontroll- og nøkkeltallsberegninger for nettobudsjetterte virksomheter



8/20 Årsregnskap 2019 - 19/00366-11 Årsregnskap 2019 : Oppgjørspakke 2019-3 LEVERT

Sum avregning og overføring

Balansen:

IB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i fjor, ref. balanseregnskapet (CII.02)

UB - Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet i år, ref. balanseregnskapet (CII.02)

Endring

  Avstemming note 15:

Endring i avsetninger fra Kunnskapsdepartementet:

IB - Avsetninger KD i fjor, ref. note 15 (N15I.KD)

UB - Avsetninger KD i år, ref. note 15 (N15I.KD)

Endring

Endring i avsetninger fra andre departement:

IB - Avsetninger andre departement  i fjor, ref. note 15 (N15I.5)

UB - Avsetninger andre departement  i år, ref. note 15 (N15I.5)

Endring

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet (Note 15)

Avvik

Avstemming endring ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver

  Avstemming balansen:

IB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref. balanseregnskapet (DIII.05)

UB - Ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref. balanseregnskapet (DIII.05)

Endring

  Avstemming note 15:

IB - Sum ikke inntektsført bevilgning, bidrag og gaver mv i fjor, ref note 15 (N15II.BBG)

UB - Sum ikke innteksført bevilgning, bidrag og gaver mv i år, ref note 15 (N15II.BBG)

Endring

Avvik

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Andel inntekter BOA:

Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref note 1 (N1.55)

Sum driftsinntekter, ref. resultatregnskapet (RE.7)

Andel inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet

Andel tildeling fra NFR av totale bevilgninger

Resultatgrad:

Periodens resultat, ref. resultatregnskapet (RE.21+RE.23)

Inntekter fra oppdragsfinansiert aktivitet, ref resultatregnskapet (N1.55)

Resultatgrad oppdragsfinansiert aktivitet

Virksomhetskapital
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Avstemming endring opptjent virksomhetskapital:

  Avstemming resultatregnskapet:

Periodens resultat, ref resultatregnskapet

Anvendt til delfinansiering av bevilgningsfinansiert aktivitet, ref. note 8 (N8II.012)

  Avstemming balansen:

Innskutt og opptjent virksomhetskapital i fjor, ref. balanseregnskapet  (CI.1)

Innskutt og opptjent virksomhetskapital i år, ref. balanseregnskapet (CI.1)

Endring

  Avstemming note 8:

IB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i fjor (N8I.011+N8I.021)

UB - Innskutt og bunden virksomhetskapital i år (N8I.sum)

Endring

IB - Annen opptjent virksomhetskapital i fjor (N8II.011)

UB - Annen opptjent virksomhetskapital i år (N8II.1)

Endring

Total endring opptjent virksomhetsregnskap note 8

Avvik

Virksomhetskapital i % av totalkapital:

Opptjent virksomhetskapital i år, ref. balanseregnskapet

Sum virksomhetskapital og gjeld, ref. balanseregnskapet (SKG.1)

Andel virksomhetskapital

Aksjer

Avstemming netto verdi aksjer:

Investering i aksjer og andeler, ref. finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet (AIII.03)

Innskutt og bunden virksomhetskapital 31.12, ref. note 8 (N8I.sum)

Totalt

Differanse

Avstemming investering i aksjer og selskapsandeler:

Aksjer, ref finansielle anleggsmidler i balanseregnskapet

Brutto balanseført verdi 31.12, ref. note 11 for investering i aksjer og selskapsandeler (N11.3)

Differanse

Avstemming av ulike poster i regnskapet

Avstemming driftsinntekter:

Sum driftsinntekter, ref. resultatregnskapet

Sum driftsinntekt, ref. note 1 for spesifikasjon av driftsinntekter (N1.67)
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Differanse

Avstemming bankinnskudd og kontanter:

Beholdning på oppgjørskonto i konsernkontosystemet i Norges bank, ref. balanseoppstilling (BIV.1)

Bankinnskudd på oppgjørskonto i Norges Bank, ref. note 17 og 18 (N17.1)

Sum bankinnskudd og kontanter, ref. kontantstrømsanalysen (KS.BEH)

Sum kasse og bank, ref. balanseregnskapet (BIV.4)

Sum bankinnskudd og kontanter, ref. Note17 (N17.4)

Differanse

Avstemming finansposter:

Sum finansinntekt/-kostnad og inntekter fra eierandeler i selskaper mv., ref. resultatregnskapet (RE.18)

Sum finansinntekter, ref. note 6 (N6.4)

Sum finanskostnader, ref. note 6 (N6.9)

Netto finansinntekt/(-kostnad) oppgitt i note 6

Differanse

Avstemming annen kortsiktig gjeld:

Annen kortsiktig gjeld, ref. balanseregnskapet (DIII.6)

Sum annen kortsiktig gjeld, ref. note 18 for annen kortsiktig gjeld (N18.7)

Differanse 

Avstemming av kontantstrøm og balanse:

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter, ref. kontantstrømoppstillingen (KS.25)

Sum kasse og bank i fjor (avsnitt B IV i balanseoppstillingen) (BIV.4)

Sum kasse og bank i år (avsnitt B IV i balanseoppstillingen) (BIV.4)

Differanse

Avstemming av balanseoppstilling og saldobalanse:

Kontoklasse 1, ref. saldobalansen

Sum eiendeler , ref. balanseoppstillingen (BV.1)

Kontoklasse 2, ref. saldobalansen

Sum virksomhetskapital og gjeld, ref. balanseoppstillingen (SKG.1)

Differanse

Avstemming av forpliktelsesmodell:

Avskrivninger og nedskrivninger (resultatregnskapet) (RE.12+RE.13)
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Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til anleggsmidler (note 1) (N1.5+N1.5A+N1.14+N1.14A)

Differanse

Avstemming av tabell 3:

Kontanter og kontantekvivalenter

Netto gjeld og forpliktelser

Differanse

Avstemming av tabell 4:

Eiendeler

Virksomhetskapital, avsetninger og gjeld

Avstemming av netto endring av kontanter og kontantekvivalenter:

Netto endring i tabell 1

Netto endring i tabell 3

Det skal forøvrig være samsvar mellom føring i resultat- eller balanseregnskapet og korresponderende noter.

Institusjonens kommentarer til kontrollarket:
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DATA NØKKELTALL

185,352            

185,352            

TRUE

185,352

185,352

TRUE

0

0

TRUE

4,418                

185,352            

-                    

7,674                

3,598                

196,624            

2.25%

76,347

76,347

0 TRUE

(13,693)             

-                    

Gule bokser skal fylles ut av institusjonen manuelt.    -    De grå boksene er forhåndsdefinerte og skal ikke endres.    -   Bokser uten farge fylles ut automatisk fra opplysningene i regnskapet. -  Det er teksten på 

regnskapslinjen som styrer fortegnet i data feltene (alle tall skal angis med positivt fortegn, med mindre det faktisk er et underskudd eller merforbruk). Innholdet i de logiske testene skal ikke endres.

Kontroll- og nøkkeltallsberegninger for nettobudsjetterte virksomheter
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(13,693)             

18,111              

4,418                

(13,693)             TRUE

18,111              

4,418                

(13,693)             

-                    

-                    

-                    

(13,693)             

TRUE

7,421                

9,334                

1,913                

7,421                

9,334                

1,913                

TRUE

(8)                      

211,899            

0.00%

3.90%

37                     

(8)                      

-465.70%
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37                     

-                    

37                        

1,334                

1,371                

37                        

-                    

-                    

-                    

1,334                

1,371                

37                     

37                        

TRUE

1,371                

76,347              

1.80%

-                    

-                    

-                    

TRUE

-                    

-                    

TRUE

211,899            

211,899            
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TRUE

40,217              

40,217              

TRUE

40,228              

40,228              

40,228              

TRUE

(37)                    

21                     

57                     

(37)                    

TRUE

5,792                

5,792                

TRUE

(18,037)             

58,265              

40,228              

(18,037)             TRUE

76,347              

76,347              

76,347              

76,347              

TRUE

5,532                
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5,532                

TRUE

40,228

40,228

TRUE

76,347

76,347

TRUE

-18,037

-18,037

TRUE

Institusjonens kommentarer til kontrollarket:
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KOMMENTARER

Legges inn og avstemmes mot mottatte utbetalingsbrev

Det skal være samsvar mellom disse

Det skal være samsvar mellom kontantstrømoppstillingen og oppføringen i bevilgningsoppstillingen. 

Det skal være samsvar mellom kontantstrømoppstillingen og oppføringen i bevilgningsoppstillingen. 

Andel avregninger i prosent av sum mottatt bevilgning/tilskudd/bidrag

En eventuell økning i avsetningene skal fremstilles med positivt fortegn, mens 

reduksjon i avsetningsnivået fremstilles med negativt fortegn

Gule bokser skal fylles ut av institusjonen manuelt.    -    De grå boksene er forhåndsdefinerte og skal ikke endres.    -   Bokser uten farge fylles ut automatisk fra opplysningene i regnskapet. -  Det er teksten på 

regnskapslinjen som styrer fortegnet i data feltene (alle tall skal angis med positivt fortegn, med mindre det faktisk er et underskudd eller merforbruk). Innholdet i de logiske testene skal ikke endres.
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Det skal være samsvar mellom linjen for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert 

aktivitet i resultatregnskapet, endringene i avsetningene i balanseregnskapet og 

endringene oppgitt i noten for netto avregning av statlig og bidragsfinansiert aktivitet (note 15)

Det skal være samsvar mellom note 15 og balanseoppstillingen

Andel oppdragsinntekter i prosent av sum driftsinntekter

Andel tildeling fra NFR i prosent av sum BFA

Årsresultat i prosent av sum oppdragsinntekter
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Kontrollpunktet tar utgangspunkt i kongruensprinsippet; årets resultat BOA skal samsvare 

med periodens endring i opptjent virksomhetskapital korrigert for evt. overføring til BA

Andel virksomhetskapital i prosent av sum eiendeler (totalkapital)

Det skal være samsvar mellom finansielle eiendeler i balansesummen av innskutt og 

bunden virksomhetskapital i note 8

Det skal være samsvar mellom balanseoppstillingen og spesifikasjonen i note 11
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Det skal være samsvar mellom driftsinntektene i resultatregnskapet og i note 1

Det skal være samsvar mellom beholdningen på oppgjørskontoen oppgitt i balanseoppstillingen

og spesifikasjonen i note 17. I grunnlagsmaterialet skal beløpene angis i tusen kroner med 

tre desimaler. Vanlige regler for avrunding skal følges.

Det skal være samsvar mellom bankinnskudd og kontanter oppgitt i balanse-

regnskapet, kontantstrømsanalysen og noten for bankinnskudd, kontanter og lign.

Det skal være samsvar mellom resultatregnskapet og note 6

Det skal være samsvar mellom kortsiktig gjeld i balansen og spesifikasjonen i note 18

Det skal samsvar mellom kontantstrømoppstillingen og balansen

Det skal være samsvar mellom saldobalansen og balanseoppstillingen 
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Institusjonens kommentarer til kontrollarket:

Det skal være samsvar mellom avskrivninger, eventuelle nedskrivninger og utsatt inntekt fra forpliktelse 

knyttet til anleggsmidler
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Styrets kommentarer til AHOs regnskap for 2019 
 

1. Institusjonens formål 

AHO er en selvstendig vitenskapelig høgskole på universitetsnivå (”specialized university”) som 

omfatter disiplinene arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. AHO driver 

kunnskapsutvikling innen praktiske, akademiske og kunstneriske felt og skal forvalte et 

internasjonalt og aktuelt kunnskapsnivå. AHO skal videreføre det beste i sin akademitradisjon 

og transformere denne inn i en ny institusjonskultur der den akademiske kunnskapsbasen er 

tydeligere, FoU-orienteringen mer gjennomgripende og det flerfaglige perspektivet sterkere. 

AHOs målsettinger og overordnete strategier er formulert i Strategisk plan 2020 som styret 

vedtok i 2010. 

 

2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene 

Regnskapet er avlagt i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten, 

rundskriv fra Finansdepartementet, krav fra overordnet departement og de statlige 

regnskapsstandarder (SRS) som gjelder for et statlig periodisert regnskap. Regnskapet er 

presentert i samsvar med regnskapsmalen for universiteter og høgskoler, og gir et dekkende    

bilde av høgskolens virksomhet i regnskapsåret.  

 

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsippene i forhold til 

regnskapsavleggelsen for 2018. 

 

Høgskolens revisor er Riksrevisjonen. 

 

3. Institusjonens drift i perioden 

 

Inntekter 

Sum driftsinntekter utgjorde 211,9 mill. mot 198,0 mill. sammenlignet med 2018. 

Bevilgningsinntekten økte fra 175,3 til 191,5 mill. Dette er en økning på 16,2 mill., eller 9,3%. 

 

 

Kostnader 

Sum driftskostnader er økt med 23,8 mill, sammenlignet med 2018, noe som er en økning på 

11,8%. Dette skyldes blant en økte leiekostnader og kjøp av fremmede tjenester gjennom året 

2019. (Tekst om fremmede tjenester ned) Lønnskostnadene har økt med 5,5 %., men andel 

lønnskostnader av totale driftskostnader endte på 59,1% en nedgang fra 62,7% i 2018. Styrets 

intensjon er å holde lønnskostnadene på det nivået det nå har for å unngå en økt andel faste 

kostnader og redusert handlingsrom.  

Commented [RS1]:  

Commented [EAB2R1]:  
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Avskrivningskostnadene er økt med 30,8% i 2019 (fra 4,2 mill 2018 til 5,5 mill 2019) 

 

Resultatet 

Resultatet for bevilgningsfinansiert virksomhet viser et merforbruk på 13,6 mill. 2019. Dette er 

en del høyere enn budsjettert og hva som var planlagt ved avleggelse av regnskapet for 2. 

tertial 2019. Tilsvarende viste resultatet i 2018 et merforbruk på 3,7 mill.  

 

Årets resultat fra oppdragsfinansiert aktivitet er kr 37 000. For 2018 var resultatet kr 190 000.  

AHO har nå en virksomhetskapital på kr 1 371 000. 

Samlet sett har høgskolen kontroll på både inntekter og kostnader.  

4. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 

 

Resultater 

Resultat av ordinære aktiviteter inklusive oppdragsvirksomhet og finanskostnader viser et 

merforbruk på kr 13,7 mill. for 2019 som er 5,2 mill. over budsjettert merforbruk. For 2018 var 

det et merforbruk på 3,8 mill. 

Inntekter 

Totale driftsinntekter inklusive bevilgning og investeringer er 4,2 mill. lavere enn budsjettert for 

2019. Store deler av dette skyldes budsjetteringsavvik innenfor bidragsvirksomhet, i hovedsak 

tilskudd fra EU. 

Kostnader 

AHOs totale driftskostnader for 2019 på kr 225,5 mill. er 1,0 mill. høyere enn budsjettert. Avviket 

gjelder lønn og andre driftskostnader.  

Lønnskostnadene i 2019 er 4,0 mill. høyere enn budsjettert, mens driftskostnadene ligger 2,6 

mill. over budsjett. Avvikene skyldes for disse postene omdisponering av driftsbudsjett til 

variable lønnsutgifter, samt bruk av innleide ressurser i en omorganiseringsfase. 

Styrets oppfatning er at AHO har kontroll med egen kostnadsutvikling, men styret vurderer at 

det ikke er rom for større økninger i 2020 av utgiftsposter som gir langtidsvirkninger på AHOs 

budsjett.   

5. Investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder 

Investeringene i 2019 er på 4,8 mill. kroner og dette knytter seg til investeringer i IKT utstyr, 

møbler/inventar og maskiner.   
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Det er ikke planlagt større investeringer i 2020, men det kan være noe behov for tilpasninger og 

investeringer for å få på plass nødvendig verksted i Sørfløyen.   

 

6. Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet 

Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert aktivitet relatert til tildelingen fra 

Kunnskapsdepartementet (vårt overskudd innen ordinær drift) ble i 2019 redusert med kr. 13,7 

mill. kroner. Totalt sett er AHOs avsetninger ved utgangen av 2019 på kr. 4,4 millioner. 

Det har ligget i planene de siste årene å bygge ned avsatt andel av tilskudd. Styret vurderer at 

AHO nå har kommet under ønsket nivå av bevilgningen (5%) og som følge av dette legges det 

en plan for å bygge opp kapital over en 5-årsperiode. Dette er i samme periode som AHO har 

en forventet inntektsøkning som et resultat av opptrapping av studieplasser og forventede økte 

inntekter knyttet til studiepoeng- og kandidatproduksjon. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i avsetningene i perioden 2015-2019 (beløp i kr. 1000): 

 

 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

04.03.2020 

2015 2016 2017 2018 2019

Avsetning fra 

bevilgningsfinansiert 

virksomhet

18 531       22 471       21 826       18 111       4 418          
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* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is ignored)

* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is passed in from Agresso)

* Parameter Value

setdefault client TF

set periode_fra 201901

set periode_til 201912
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 201912

DRIFT Regnskap Budsjett Avvik

Tall i hele 1000 12/31/2019 12/31/2019

Inntekter ordinær virksomhet

KD Inntekter -190,847 -190,847 0

Benyttet til investeringer 4,885 4,300 585

Effekt av avskrivninger -5,532 -4,990 -542

Sum statstilskudd fra KD -191,493 -191,537 44

Andre driftsrelaterte inntekter -8,317 -8,326 9

Sum inntekter ordinær virksomhet -199,810 -199,863 53

Kostnader ordinær virksomhet

Lønns- og personalkostnader 124,491 121,939 2,552

Avskrivinger 5,532 4,990 542

Øvrige driftskostnader 83,438 81,172 2,267

Sum kostnader ordinær virksomhet 213,461 208,101 5,360

Driftsresultat 13,652 8,239 5,413

Avregninger fra tidligere år 0 0

Driftsresultat ordinær virksomhet 13,652 8,239

BOA-prosjekter Regnskap Budsjett Avvik

Tall i hele 1000 12/31/2019 12/31/2019

Inntekter BOA

Netto NFR Inntekter -6,478 -5,885 -593

Annen bidragsfinansiert aktivitet (netto) -2,342 -5,602 3,260
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Oppdragsfinansiert aktivitet (netto) -78 -86 8

EU inntekter -3,191 -4,740 1,550

Sum inntekter ordinær virksomhet -12,088 -16,313 4,225

Kostnader BOA

Lønns- og personalkostnader 8,816 7,328 1,489

Øvrige driftskostnader 3,235 8,986 -5,751

Sum kostnader BOA 12,051 16,313 -4,262

Driftsresultat BOA -37 0 -37
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 9/20 Revisjon av budsjett 2020 
 

 
    

 
Styret fastsatte budsjett for 2020 i desember 2019. Vedtaket forutsatte revisjon etter at årsresultater for 
2018 forelå. 
 

1.  Regnskapsmessig resultat fra 2019 

Regnskapsresultatet for 2019 ga et merforbruk på 13,6 millioner for ordinær virksomhet, mot et 
budsjettert negativt driftsresultat på 8,2 millioner. I styremøtet i juni vedtok styret en økning av bruk av 
fondet til 11,6 millioner for perioden 2019-2021. 
 

2. Størrelse på AHOs fond per 1.1.2020  

Bevilgningen til AHO over statsbudsjettet er i 2020 på kr 193 943 000. I tillegg får vi overført 9 450 000 
kroner fra UiT til landskapsarkitekturstudiet. 
 
Med regnskapsresultatet for 2019 er AHOs fond per 1.1.2020 på kroner kr 4,4 millioner, dette utgjør 
2,17 % av bevilgningen, inkludert midlene som overføres fra UiT. 
 
Måltallet for fondet/reserven har vært satt til ca 5 % av bevilgningen. Dette betyr at AHO bør ha en 
reserve i størrelsesorden 10 millioner kroner. AHO må derfor bygge opp igjen fondet, det bør tilføres 
ytterligere 6 millioner kroner til fondet.  
 
AHO vil i løpet av de neste 5 årene ha en inntektsøkning knyttet til oppbygningen av 
landskapsarkitekturprogrammet på anslagsvis 7,5 millioner kroner.  
Videre vil overføring til instituttene i henhold til AHO sin budsjettpraksis påvirke størrelsen på reserven 
jmf punkt 3.1. 
 

3. Overføring til instituttene 

Gjennom budsjettrevisjonen fordeles følgende poster til instituttene: 
- Overføring av ubrukte midler fra instituttene for 2019 

- Prosjektoverskudd/innspart lønn fra eksternt finansiert virksomhet 

- Resultatbasert forskningsfinansiering 

 
3.1 Overføring av ubrukte midler 

I henhold til vedtak om budsjettmodell vil instituttene i henhold til tidligere budsjettmodell få overført 
mindreforbruk og merforbruk uavkortet fra 2019 til 2020. Det vil for neste år bli satt en grense for det 
mindreforbruket et institutt kan ta med fra et år til et annet. Mer- og mindreforbruk for de administrative 
enhetene overføres ikke.  
 
  

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 18/00851-5  
Vedlegg:  Revisjon budsjett 2020_mars 
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Resultatene for 2019 viser følgende mindre- og merforbruk på instituttene: 

Regnskapsresultat instituttene, overføres deres budsjett for 2020  

Institutt for arkitektur -69 000 

Institutt for form, teori og historie -474 000 

Institutt for design 747 000 

Institutt for urbanisme og landskap 316  000 

 
Det er identifisert en feilføring på Institutt for form, teori og historie tilsvarende 220 000 kroner, dette er 
korrigert i tabellen. Som vi ser har to institutter mindreforbruk, mens to har merforbruk i forhold til 
budsjett for 2019. Dette er det gjort rede for i forbindelse av fremleggelse av årsregnskapet. 
Mindreforbruket til Institutt for arkitektur og Institutt for design vil øke budsjettet for 2020 tilsvarende. 
Institutt for arkitektur og Institutt for form, teori og historie som har merforbruk, og vil få kutt i sin 
bevilgning i tråd med AHO sin budsjettpraksis.  
 
Samlet sett er virkningen av mer- og mindreforbruket på kroner 520 000, noe som øker budsjettet for 
2020. 
 

3.2 Prosjektoverskudd 

AHOs politikk har vært at instituttene i størst mulig grad skal få tilgang på prosjektoverskudd og innspart 
lønn fra ekstern finansiert virksomhet. Midlene overføres året etter at inntjening har skjedd, dersom de 
ikke anvendes til formaliserte vikarordninger for faglige tilsatte som i en prosjektperiode finansieres av 
eksterne FoU-midler. 
 
Fordeling av resultatet er enda ikke klar, og det foreslås at rektor får mandat til å fordele midlene. Hvis 
summen som er avsatt til dette er satt for høyt slik som har vært tilfelle de siste årene, vil den 
budsjetterte summen gå til reduksjon for det budsjetterte underskuddet. 
 

3.3 Resultatbasert forskningsfinansiering 

Det er i det vedtatte budsjettet satt av 1 million kroner til FoU-resultater. Disse midlene fordeles etter 
avlagte doktorgrader og innrapporterte publikasjonspoeng. 
 
AHO oppnådde i 2019 kun tre doktorgrader, alle ved Institutt for design.  
 
Endelige oversikter for publikasjonspoeng foreligger først i slutten av mars, men de foreløpige tallene for 
publikasjoner viser at det er betydelig lavere enn i fjor. Det foreslås at rektor gis fullmakt til å fordele 
midler basert på publikasjonspoeng når dette foreligger.  
 
Basert på avlagte doktorgrader og foreløpige tall for publikasjonspoeng, vil kun 560 000 kroner av den 
avsatte posten disponeres. Vi foreslår at resterende beløp omdisponeres for å redusere underskuddet. 
 

3.4 Oppsummering 

Tabellen under oppsummerer endringene i instituttenes budsjetter: 

Institutt Mer/mindref
orbruk 

Prosjektoverskudd FoU-midler 
(doktorgrader)
* 

Sum per institutt 

Institutt for arkitektur -69 000 Ingen prosjekter 0 -69 000 

Institutt for form, teori 
og historie 

-473 000 Fordeles senere 0 -473 000 

Institutt for design 747 000 Fordeles senere 150 000 897 000 

Institutt for urbanisme 
og landskap 

316 000 Fordeles senere 0 316 000 
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Under vises en oppstilling over hvordan dette påvirker den regnskapsmessige balansen, FoU-resultat er 
basert på foreløpige anslag av rapporterte publikasjonspoeng. Dette kan endres når vi får det endelige 
resultatet. 
 

 Påvirkning på AHOs budsjett 

Mer- og mindreforbruk fra 2019 520 000 

Antatt innspart FoU-resultat  -440 000 

Budsjetteffekt 80 000 

 
4. Forslag til kutt i 2020 budsjettet 

Styret har vedtatt å disponere 11,6 millioner kroner av fondet i perioden 2019-2021, det 
regnskapsmessige resultatet viser at AHO i 2019 har disponert 13,6 millioner. Det anbefales derfor at det 
kuttes 2 millioner kroner i revidert budsjett for 2020 sammenlignet med budsjett som ble vedtatt i 
desember 2019.  
 
Punkt tre redegjør for budsjettendringer knyttet til antatt FOU-resultat og mer-/mindreforbruk på 
instituttene fra 2019. 
 
Videre viser en gjennomgang av de vedtatte strategiske tiltakene at det er mulighet for å redusere 
budsjettet ved å utsette noe aktivitet til 2021 og ved å gjøre tiltakene billigere. Enkelte av tiltakene var av 
en art som gjør at de ikke ville latt seg fullt ut realisere i 2020. Enkelte av disse tiltakene forskyves til 2021. 
Gjennomgangen viser at det er mulig å kutte tilsvarende 1,6 millioner kroner på denne posten. 
 

 Påvirkning på AHOs budsjett 

Mer- og mindreforbruk 520 000 

FoU-resultat  -440 000 

Strategisker tiltak -1 600 000 

Sum til budsjetttreduksjon -1 520 000 

 
Med disse endringene er budsjettet redusert med 1,5 millioner. Det gjenstår dermed et kuttbehov på 0,5 
millioner for å nå måltallet. Det legges opp til en ytterligere revisjon i april tilsvarende dette beløpet. Det 
vil da vurderes kutt i prosjektoverskudd, investeringer og eventuelt flate kutt. 
 

5. Oppbygging av fond 

Det anbefales at oppbygningen av fondet gjennomføres over femårsperioden der inntektene vil øke. 
 
Nedenfor ser vi en prognose for inntektsutviklingen basert på en studiepoengproduksjon på 90 % og 
kandidatproduksjon på 75 %. De såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kutt) er 
inkludert i tallene, men prognosen tar ellers utgangspunkt i 2020-bevilgningen. 
 

 
 
Det anbefales at fondet bygges opp til 5 % av bevilgningen i løpet av femårsperioden 2021-2025. 
Oppbygningen legges opp slik at den forventede inntektsveksten får en jevnere vekst. 
Det legges i oppbyggingsplanen at AHO har en reserve per utgangen av 2020 på kroner 3,9 millioner. 
Detter baserer seg på de kutt som er foreslått under punkt 4.  
Forslag til oppbyggingsplan for fondet: 
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Forslag til vedtak: 

Styret vedtar revisjonene i budsjettet i henhold til vedlagt revisjon, og ber om å få forelagt nytt revidert 
budsjett i april. 
 
Rektor gis fullmakt til å fordele midler knyttet til publikasjoner og prosjektoverskudd. 
 
Rektor gis fullmakt til å vedta kutt i de strategiske satsningene.  
 
Styret vedtar foreslåtte oppbygging av fondet over en periode på fem år. Oppbyggingsplanen revideres 
årlig i forbindelse med årsregnskapet. 
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Budsjett 2020 Revidert budsjett Budsjett 2019

Tildelt fra KD 193,943,000kr             193,943,000kr             185,352,000kr                 

Bevilgning fra UiT 9,450,000kr                  9,450,000kr                  5,294,000kr                     

Tilført fra AHO sin avsatte reserve/fond 6,400,000kr                     

Til disposisjon fra bevilgning 203,393,000kr             203,393,000kr             197,046,000kr                

Inntekter

Papiravgift 200,000kr                     200,000kr                     200,000kr                         

Refusjon sykepenger 1,500,000kr                  1,500,000kr                  1,500,000kr                     

Overhead prosjekter, AHO felles adm andel 1,600,000kr                  1,600,000kr                  2,000,000kr                     

OBOS -kr                              1,000,000kr                     

Tilfeldige inntekter 2,200,000kr                  2,200,000kr                  2,630,000kr                     

Sum intekter 5,500,000kr                 5,500,000kr                 7,330,000kr                     

Sum til disposisjon 208,893,000kr    208,893,000kr    204,376,000kr      
Utgifter

Investeringer 3,000,000kr                  3,000,000kr                  2,000,000kr                     

Strategiske midler - disponert av rektor 1,000,000kr                  1,000,000kr                  1,000,000kr                     

Nye tiltak/strategiske satsninger 6,300,000kr                  4,700,000kr                  650,000kr                         

Lønnsbudsjett, ordinær drift 116,659,000kr             116,659,000kr             112,114,000kr                 

Instituttene

Kurs, timelærere, drift av institutter 11,866,000kr               11,866,000kr               11,548,000kr                   

OBOS -kr                              -kr                              1,000,000kr                     

FOU resultat 1,000,000kr                  560,000kr                     1,000,000kr                     

Prosjektoverskudd 2,000,000kr                  2,000,000kr                  2,000,000kr                     

Mer-/mindreforbruk 2019 520,000kr                     

Sum instituttene 14,866,000kr               14,946,000kr               15,548,000kr                   

Bruk av avsatt reserve/fond 6,400,000kr                     

Drift og administrasjon

Felles driftsbudsjett 47,496,000kr               47,496,000kr               50,767,000kr                   

Asministrative enheter, felles tiltak 22,120,000kr               22,120,000kr               15,510,000kr                   

Sum drift og administrasjon 69,616,000kr               69,616,000kr               66,277,000kr                   

Sum utgifter 211,441,000kr    209,921,000kr    203,989,000kr      
Balanse 2,548,000-kr                  1,028,000-kr                  387,000kr                         
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 10/20 Årsrapport 2019/2020 
 

 
    

 
Årsrapport er AHOs årlige rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD). Årsrapporten danner grunnlag for 
KDs styringsdialog med institusjonene.  
 
Rapporten er bygget opp rundt følgende elementer; styrets beretning, introduksjon til virksomheten, 
resultatrapportering, styring og kontroll og planer for 2020 og presentasjon av budsjett. I tillegg skal 
årsregnskapet innlemmes i årsrapporten. Vi har valgt å skille ut årsregnskap i en egen sak i styremøtet, men det 
vedtatte regnskapet med kommentarer vil innlemmes i den endelige årsrapporten som sendes departementet. 
 
Styrets beretning skal signeres av alle styremedlemmer og er styrets overordnede vurdering av de samlede 
resultater, ressursbruk og måloppnåelse, samt en kort omtale av de viktigste prioriteringene for 2019 og styrets 
overordnede vurdering av AHOs muligheter og utfordringer fremover. 
 
I årets rapport er det gjort betydelige endringer i kapittelet om fremtidsutsikter, da den gamle strukturen var 
knyttet til Strategi 2020. De overordnede risikovurderingene blir tydeliggjort i forhold til det gamle oppsettet. 
Vi foreslår også å redusere antall lokale styringsparametere, slik at det bare er noen nøkkeltall som supplerer 
de nasjonale parameterne. Ettersom utviklingsavtalen inneholder måltall knyttet til etter- og videreutdanning, 
er disse inkludert i årsrapporten. 
 
Det er noen mindre punkter som ikke er ferdigstilt i det som ligger i vedlegget. Dette vil ferdigstilles i forkant av 
møtet. 
 
Årsrapporten skal leveres 15. mars. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar årsrapport 2019/2020 med de endringene som kom frem i møtet. 
 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 20/00132-1  
Vedlegg:  årsrapport til styrebehandling 
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Årsrapport (2019–2020) 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 
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Styrets beretning 
Styret har i 2019 hatt 6 styremøter og ett styreseminar. Styreseminaret hadde fokus på strategi, 

forskningsstrategi og –organisering og bærekraft. Styret har behandlet 65 vedtakssaker og fått 56 

orienteringer, i tillegg har styreleder vedtatt 2 saker på fullmakt. 

Styret har gjennom året fulgt tett arbeidet med ny strategi for AHO, dette var også en sentral tematikk 

i styreseminaret. Styret har fulgt økonomien tett og har vedtatt en ny budsjettfordelingsmodell. Andre 

sentrale saker styret har behandlet er arbeidsrelevansmeldingen, digitaliseringsrapport, NOKUT 

evaluering, informasjonssikkerhet og handlingsplan for likestilling og mangfold.  

Mange av styrets saker har vært knyttet til driftsmessige forhold, og en midtveisevaluering av styrets 

arbeid i juni viste at styrets medlemmer ønsker større fokus på strategi og styring. Som en følge av 

dette har styret hatt en gjennomgang av delegasjonsreglement og vedtatt ytterligere 

delegasjonsfullmakter.  

 

Vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2019 

Styret vurderer de samlede resultatene ved AHO som gode. Særlig resultatene på de nasjonale 

utdanningsparameterne er gode, og styret vurderer det samlede kvalitetsarbeidet som systematisk og 

godt. Styret er svært tilfreds med opptakstallene og studenttilfredsheten ved AHO, og at skolen er en 

av de mest populære utdanningsinstitusjonene i landet. Det er stor interesse for AHO sine studier både 

nasjonalt og internasjonalt samt i bransjen og blant potensielle samarbeidspartnere. Studentene 

rapporterer om stor generell tilfredshet og høy grad av medvirkning. 

Styret er imidlertid bekymret for flere svake resultater knyttet til doktorgradsprogrammet, det har 

over lengre tid vært et aktivt arbeid for å bedre gjennomstrømningen og styret vil følge opp skolens 

kvalitetsarbeid knyttet til dette programmet.  

Det er gledelig at AHO har vunnet flere større forskningsprosjekter i 2019. Styret håper at dette vil 

bidra til at AHO igjen hevder seg som en institusjon som lykkes i å hente inn konkurranseutsatte 

forskningsmidler. Styret merker seg at både NFR- og EU-tildelinger er svakere i 2019 enn året før. Til 

gjengjeld er det gledelig at andre bidragsinntekter har økt. 

Årsregnskapet viser at AHO har hatt høy aktivitet i året som gikk, og styret vil følge økonomistyringen 

tett for å sikre at skolen ligger på et aktivitetsnivå som er tilpasset inntektene. Styret er opptatt av å 

ha en ansvarlig reserve, og vil følge oppbygging av denne tett. Ettersom AHO forventer økte inntekter 

de kommende årene som følge av oppbygning av landskapsarkitekturstudiet, vurderer styret 

overforbruket i 2019 innenfor det akseptable. 

 

Prioriteringer for 2020 

AHO sin nye strategi Agenda 2025 skal vedtas i styret i mars 2020. Det vil i 2020 lages underliggende 

handlingsplaner for å sikre gjennomføring av strategi. Det er også viktig å samle alle handlingsplaner i 

et helhetlig planverk for å kunne prioritere og følge opp planer på ulike områder. 

I 2020 skal AHO feire sitt 75-årsjubileum, og vil bruke denne anledningen til å synliggjøre skolens 

kompetanse og søke nye samarbeidsrelasjoner 
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AHO har vedtatt en tiltaksplan for å styrke doktorgradsprogrammet på kort og lang sikt. Kortsiktig 

gjennomføres det tiltak for å sikre at flest mulig av de som er i sluttspurten av sin doktorgrad leverer. 

Det er også en langsiktig plan som berører inntakskvalitet, programdesign, veilederkompetanse og 

organisering av programmet. 

I løpet av 2020 skal AHO avslutte diskusjonen om faglig organisering. Det vil berøre både 

institusjonsstruktur, rektorat, studieprogramledelse og forskningsledelse. 

Det vil i 2020 lages kompetanseutviklingsplaner for alle fast vitenskapelig ansatte. Samtidig settes det 

inn målrettede tiltak også for andre grupper både på faglig og administrativ side, slik som pedagogisk 

basiskompetanse, veiledningskurs, prosjektledelse, mentorordning for arbeidsledere og lignende. 

Det er igangsatt flere digitaliseringsprosjekter som følges tett opp gjennom 2020. Samtidig skal AHO 

systematisere sitt digitaliseringsarbeid i tråd med rapporten som ble levert i 2019. 

AHO skal arbeide med campusutviklingsstrategi i samarbeid med Statsbygg. Parallelt med dette vil det 

arbeides med arealdisponering på kort og mellomlang sikt. 

Styret vil følge økonomistyringen ved AHO tett, for å sikre at AHO forvalter sine ressurser effektivt og 

at reserven bygges opp til ønsket nivå. 

 

AHOs muligheter og utfordringer 

Målet til styret er at AHO skal beholde posisjonen som en av de internasjonalt ledende arkitektur- og 

designhøgskolene. Dette er et ambisiøst, men realistisk mål. 

AHO er godt stilt med henblikk på hovedsatsningene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

med relevante utdanningstilbud, forskningsprosjekter og en tett forbindelse mellom forskning og 

utdanning. Skolen har tidligere lykkes i å hente inn en høy andel forskningsfinansiering. Det er vesentlig 

at AHO evner å utnytte sine fordeler og evner å prioritere for å lykkes i å hente forskningsmidler. 

AHO er en attraktiv arbeidsplass og har mange dedikerte og dyktige ansatte, det er avgjørende å støtte 

opp under dette ved å styrke faglig ledelse, samhandling og systematisere kompetanseutvikling. AHO 

vil også arbeide systematisk for å redusere midlertidigheten.  

Det er viktig for AHO å utnytte fordelene ved å være en liten og fleksibel institusjon, samtidig som 

skolen sikrer en god og effektiv forvaltning.  

 

Oslo, 4. mars 2020 
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Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
Hovedtall 

Antall årsverk 147 

Antall registrerte studenter 726 

Totale inntekter 211,89 

Total tildeling fra Kunnskapsdepartementet og andre 
departementer 

191,92 

 

AHOs departementstilhørighet, tilknytningsform og samfunnsoppdrag 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en statlig vitenskapelig høyskole som tilbyr utdanning i 
arkitektur, design og landskapsarkitektur og tildeler gradene master og ph.d. AHO tilbyr også 
spesialisert videreutdanning i urbanisme og i arkitekturvern. I 2019 hadde AHO 726 studenter og 54 
ph.d.-kandidater. AHO har 147 årsverk, av dette 101 i undervisnings-, forskings- og 
formidlingsstillinger. Det er 1 lærer per 7 student noe som gir tett oppfølging og god kobling mellom 
forskere, profesjonsutøvere og studenter. AHO har en liten administrasjon sammenlignet med andre 
institusjoner i sektoren, og hadde 47 administrativt ansatte i 2018. Årsomsetningen var på 211,89 
millioner, der 191,92 mill. er statlige bevilgninger og 19,97 mill. er andre inntekter. 
 
Som en spesialisert vitenskapelig utdannings- og forskingsinstitusjon er AHO i en særstilling. AHO har 
godt kvalifiserte studenter, svært gode søkertall og høy studenttilfredshet. Skolen har høyt kvalifiserte 
faglige og administrativt ansatte, høy nasjonal og internasjonal annerkjennelse, oppnår topprankinger 
innen flere områder, har god næringslivskontakt og innovasjonsevne, stor internasjonal kontaktflate 
og en tydelig rolle innen våre fagfelt: design, arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og 
arkitekturvern. 

 
Historie 

Arkitektutdanningen i Oslo ble etablert i 1945 som et krisekurs for arkitektstudenter som fikk 
utdanningen avbrutt av andre verdenskrig. Utdanningen var i starten en del av Statens håndverks- og 
kunstindustriskole (SHKS), fram til etableringen av en selvstendig høyskole i arkitektur i 1962. Norges 
første utdanning i industridesign ble etablert i 1979 som et toårig etterutdanningskurs. En fullstendig 
utdanning ble startet i 1983. Fra 1989 var også denne en del av SHKS, men i 1996 var industridesign 
overført til Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), som i 2005 byttet navn til Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo. I 2004 opprettet AHO et masterstudium i landskapsarkitektur, og i 2016 fikk AHO i samarbeid 
med UiT - Norges arktiske universitet en ny femårig integrert master i landskapsarkitektur. Det første 
opptaket av studenter til denne graden skjedde høsten 2018. 
 

AHOs pedagogiske modell 

AHO har de siste årene vendt seg sterkere mot forskning og dette har i igjen styrket undervisningen. 
Forskningsbasert undervisning og undervisningsinformert forskning er gjennomgående i alle 
studieprogrammer. Undervisningen, som for en stor del foregår på tegnesaler og i velutrustede 
verksteder er også nært knytt til praksis og profesjonsutøving. Flere av de faglige ansatte har egen 
praksis, og AHO sikrer kontakt med praksis gjennom å invitere eksterne spesialister og praktiserende 
fagpersoner som lærerkrefter. 
 

Lokalisering, toppledelse og organisasjonsstruktur.  

AHO holder til i spesialtilpassede lokaler ved Akerselva, og har i 2018 tatt over større arealer. Skolen 
har ansatt rektor og ekstern styreleder. Skolen er organisert i fire faglige institutter, og to seksjoner 
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lagt inn under en direktør. Styret vedtok en ny administrativ organisering i 2019 hvor skolens 
administrasjon har gått fra ni små avdelinger under to direktører til to seksjoner under en direktør.  
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Årets aktiviteter og resultater 
 

Oppfølgning av AHOs Utviklingsavtale i 2019  
 

Mål 1: Egenart: AHO skal videreutvikles som faglig spesialisert og autonom vitenskapelig høyskole 

AHO skal styrke sin posisjon som en fremragende arkitektur- og designhøgskole gjennom aktivt å søke 

samarbeid og ved å utnytte fordelene det ligger i å være en liten, tilpasningsdyktig og fleksibel 

institusjon.  

Samarbeid og arbeidsdeling 

Ved pågående samarbeid tester AHO ulike former for institusjonelt samarbeid, med ulik grad av 

integrasjon og omfang, og med ulike partnere. Når det kommer nye pålegg eller oppgaver velger AHO 

stort sett fellesløsninger for disse, slik som felles redelighetsutvalg, studentombud og 

personvernombud. Dette gir mulighet til å teste ulike samarbeidsformer og samarbeidspartnere. AHO 

har igangsatt, men ikke ferdigstilt, en handlingsplan for samarbeid innen utdanning, forskning, 

støttefunksjoner og administrative felter. Det vil være viktig å vurdere spredning eller konsentrasjon 

av samarbeidspartnere og hvilke type samarbeid som best støtter opp under de strategiske målene 

AHO har satt. Handlingsplanen vil ferdigstilles etter at den nye strategien er vedtatt, og er derfor 

forsinket i henhold til målsetningen i utviklingsavtalen. 

Systematisk internasjonaliseringsarbeid for å styrke utdannings- og forskningskvalitet 

AHO har i 2019 arbeidet systematisk med en gjennomgang av hele porteføljen av utvekslingsavtaler 

for å sikre god kvalitet. AHO har brukt mye tid og ressurser på å undersøke studiekvalitet ved eksterne 

lærested. Gjennom et eget kvalitetsprosjekt har AHO besøkt mange av sine Erasmuspartnere, 

undersøkt studiekvaliteten og pratet med AHOs egne studenter som studerer ved eksterne 

institusjoner. Dette arbeidet vil fortsette i 2020 frem til alle samarbeidsinstitusjoner er kvalitetssikret.  

Det er gjennomført en intern gjennomgang av virkemiddelapparatet for å stimulere til 

utenlandsopphold. Disse aktivitetene danner grunnlag for arbeidet med å etablere en ny handlingsplan 

for internasjonalisering. 

Mål 2: Kvalitet: AHO skal levere fremragende utdanning og forskning 

For å være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og designhøgskolene, må AHO ha fokus på å 

videreutvikle utdanningsprogrammene, forskningen og egne ansatte. 

God programledelse og programdesign 

Behovet for helhetlig programtenking i våre 5 og 5,5 årige integrerte program er stort og ulike prosjekt 

er igangsatt for å påse at helheten i programstrukturen blir ivaretatt i programutvalgene. 

Undervisningsutvalget har i 2019 igangsatt et arbeid med ekstern evaluering (reakkreditering) av våre 

integrerte master program og ph.d-programmet. Det er både arbeidet med struktur på denne 

evalueringsprosessen samt igangsatt rekruttering av sakkyndige komiteer som etter planen skal levere 

inn sine rapporter januar 2021. Undervisningsutvalget har ønsket å igangsette denne 

programevalueringen som en del av arbeidet med å justere vårt programdesign slik at læringsutbytter 

og faglig utvikling er i tråd med de faglige utviklingsmålene for programmene. Sammensetning og 

mandat av programutvalgene skal sees i sammenheng med den pågående faglige omorganisering. Her 

vil også programledelse bli diskutert til sammen med de øvrige faglige ledelseskabalen ved høyskolen. 
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Sikre egne ansatte styrket undervisnings- veilednings- og forskningskompetanse 

I samarbeid med Det kongelige danske kunstakademis skole for arkitektur, design og konservering 

(KDAK), Arkitektskolen i Aarhus og Aarhus universitet har AHO arbeidet med å etablere et pedagogisk 

samarbeid basert på de danske institusjonenes program for pedagogisk basiskompetanse. 

Samarbeidet har sin kjerne i å tilby pedagogisk basiskompetanse tilpasset den særskilte pedagogikken 

som kjennetegner disse institusjonene, men det diskuteres også hvordan samarbeidet kan utvides til 

annet fagdidaktisk samarbeid og pedagogisk merittering. Som en pilot hadde AHO en deltager på 

KDAKs kurs i 2019, og AHO vil ha 10 deltagere i det felles pedagogisk basiskompetansekurset i 2020. 

Det er arbeides med klargjøring av roller og ansvar for forskere og forskningsledere. Det foreligger 

planer for kompetansehevingstiltak både innen veiledning og prosjektledelse, og det er lagt til rette 

for arbeidet med systematisk kompetansehevingsplaner som skal foregå i 2020. AHO har allerede 

vedtatt å sende forskningsledere på kurs for å bygge kompetanse i 2020, i tillegg til at AHO ønsker å 

innføre obligatoriske kurs for veiledere på doktorgradsnivå.  

Mål 3: Relevans: AHOs utdanning og forskning skal bidra til et bærekraftig og inkluderende samfunn 

Det er flere og flere av prosjektene ved AHO som har en tydelig bærekraftprofil, dette gjelder både 

studentprosjekter, kursprofil og forskningsprosjekter. Et konkret eksempel er masterprosjektet 

«Dypp» av designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue levert i 2019. I sin masteroppgave har 

de hentet innsikt fra eksperter og forskere på feltet tang og tare. De har laget fire framtidsscenarioer 

som viser hvordan vannplantene kan utfordre plast fram mot 2050. Prosjektet ble hedret med DOGA 

Hedersmerket i 2019, og viser et eksempel på hvordan AHO utdanner fagpersoner som med 

kunnskaper og ferdigheter i bærekraft.  

Langsiktige forpliktende samarbeid med sentrale samfunnsaktører 

AHO har inngått en avtale med Skift som er et næringslivsdrevet klimainitiativ med målsetning om vise 

forretningsmuligheter i lavutslippssamfunnet. Sammen med NTNU og UiB er AHO en 

kunnskapspartner for Shift. Formålet med avtalen er konkrete samarbeid med Skifts 

medlemsorganisasjoner om kurs og forskningsprosjekter. I 2019 har det vært et samarbeid med Shift 

knyttet til et arkitekturkurs på Svalbard, og et designkurs i samarbeid med Ruter. 

Gjennom etter- og videreutdanning bidra til livslang læring 

AHO har i 2019 arbeidet med å sikre gode strukturer for de eksisterende 

videreutdanningsprogrammene, samtidig som vi er i dialog med flere aktører om å utvikle 

videreutdanningstilbud. 

Tallene viser at AHO har økt aktivitet i etter- og videreutdanning. AHO har økt antall registrerte 

studenter i sine erfaringsbaserte masterprogram fra 14 studenter i 2018 til 40 studenter i 2019.  
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Sektormål 1. Høy kvalitet i utdanning og forskning. 
Målsetningen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er å være en av de internasjonalt ledende 

arkitektur- og designhøgskolene i verden. For å opprettholde en slik posisjon er det nødvendig å jobbe 

kontinuerlig med kvalitet og kvalitetsutvikling på et bredt spekter av områder. Vi gjør hele tiden 

vurderinger om nødvendige tiltak og satsinger, basert på grunndata bl.a. presentert i denne rapporten. 

Hovedmålet er alltid å øke utdanningskvalitet og derigjennom styrke AHO som en ledende 

utdanningsinstitusjon innen skolens fagfelt.  

Virksomhetsmål 1.1: 

AHO skal utdanne mastergradkandidater som holder et høyt internasjonalt nivå innenfor arkitektur, 
urbanisme, landskapsarkitektur og design og som er kvalifisert for regionale, nasjonale og globale 
arbeidsmarkeder. 

Med forankring i skolens pedagogiske plattform bygger AHO opp sine utdanningsprogrammer i form 

av læringsutbyttebeskrivelser, faglig forankrede og godt utprøvde undervisningsopplegg og gode 

rutiner for evaluering og justering av programmene. Viktige faktorer for å sikre god kvalitet er tett 

studentoppfølging, hyppige gjennomganger, systematiske semester- og programevalueringer, en 

velfungerende studentorganisasjon, kollegaveiledning i faggrupper og nært samvirke med eksterne 

sensorer og samarbeidspartnere.   

Studiekvalitet 

Våren 2018 gjennomførte NOKUT tilsyn med AHOs systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet var et 

pilotprosjekt i forbindelse med nye krav til institusjonens kvalitetsarbeid fastsatt i KDs 

studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift fra februar 2017.  

Vurderingene fra tilsynskomiteen ble basert på innsendt dokumentasjon, institusjonsbesøk og 

intervjuer av ansatte og studenter. I den første rapporten fra NOKUT (oktober 2018) ble det påpekt 

enkelte mangler, og AHO fikk en frist for oppretting av disse. Konkret dreide dette seg om to forhold: 

AHO manglet system for akkreditering og re-akkreditering av eksisterende og nye studietilbud, samt 

en rutine for periodisk evaluering av studieprogram og kortere utdanninger. AHO sendte inn ny 

dokumentasjon i april 2019, og NOKUT godkjente i september 2019 alle deler av det systematiske 

kvalitetsarbeidet ved AHO.  

AHO har, som fremhevet som et fokusområde i fjorårets årsrapport, jobbet godt og målbevisst med 

kvalitetskultur i 2019, som følge av NOKUTs tilsyn med AHOs systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet fra 

NOKUT medførte et ekstra fokus på kvalitetsstyringen ved institusjonen og besøket var helt klart med 

på å samle både faglig ansatte og administrativt ansatte i en felles forståelse for det systematiske 

arbeidet som foregår på AHO. 

Tidsbruk  

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING   RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 51,9  48,8 46,9 45 

Tall på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 4,5 4,3 4,37 4,5 

 

AHO scorer også dette året høyt på indikatorene i NOKUTs studiebarometer, noe som viser at 

studentene ved AHO jevnt over er fornøyd med AHOs studietilbud og studiekvalitet. Skolen har en liten 

økning på hvordan studentene oppfatter studiekvalitet, noe skolen er fornøyd med, selv om den ligger 
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rett under målsetningen. AHO har sett det som problematisk at studentene bruker opp mot 50 timer i 

uken på studier, grunnet det presset det kan medføre. Nedgangen i faglig tidsbruk blant studentene 

er derfor ikke bekymringsfullt, og det er fremdeles blant det høyeste i sektoren. Nedgangen i tidsbruk 

er i stor grad egeninnsats og ikke organiserte faglige aktiviteter. 

AHO gjennomfører jevnlige semesterevalueringer hvor studentenes tilbakemeldinger videreføres inn 

i arbeidet med kvalitetssikring av det faglige innholdet på kursnivå. AHO har hatt, og har fremdeles, et 

problem med studentdeltagelse på sine semesterevalueringer. Dette har ført til så lav svarprosent på 

evalueringene at det ikke har vært nok tilbakemeldinger for å få tatt ut et representativt tallmateriale. 

Det har vært jobbet med ulike tiltak for å øke svarprosenten i studieåret 2018/2019, i tillegg til høsten 

2019, og effekten begynner å vise seg. Det viser seg en dobling i svarprosent på grunnundervisningen 

høsten 2019 som er positivt og som AHO vil følge opp slik at dette fortsetter.  

Høsten 2018 innførte AHO en ordning med tillitsvalgte på alle kull på grunnutdanningen, samt på 

studiokurs på masternivå. De tillitsvalgte får et ekstra ansvar for å representere studentgruppen og å 

melde inn saker ved behov. Innføring av tillitsvalgtordning gjør at AHO tidlig får grepet inn der det er 

utfordringer og misnøye i en studentgruppe.  

Inntakskvalitet  

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING  RESULTAT MÅLSETNING 

ANTALL SØKERE PER STUDIEPLASS 2017 2018 2019 2019 

Antall førstevalgsøkere per studieplass (1. år) 

 
   

 

DESIGN (30 plasser) 4,9 4,87 5,4 5,5 

ARKITEKTUR (60 Plasser) 12,78 12,23 12,55 12 

FELLESGRAD LANDSKAPSARKITEKTUR (UiT/AHO) (20 
plasser) 

- 3,50 3,3 
4 

 

Antall Innpassingssøkere per studieplass (4. år) 
    

     

ARKITEKTUR (15 plasser) 

 

38,8 

 

35,3 32,2 35 

 

Antall søkere til master (2 år) 

 

    

LANDSKAPSARKITEKTUR (30 Plasser) 6,9 6,5 9,7 7 

DESIGN1 (15 plasser) 

8,0 

(30 
plasser) 

20,3 

 
24 

 

20 

 

En av risikofaktorene de siste årene har vært etableringen av den nye 5-årige fellesgraden i 

landskapsarkitektur mellom AHO og UiT-Norges arktiske universitet, da med fokus på studentantall, 

etablering og rekruttering av faglig personell. Opptaket 2019 var det andre opptaket av studenter og 

begge institusjoner har jobbet målrettet med rekruttering til det nye studiet gjennom ulike kanaler. 

                                                        
1 Nytt toårig studium i 2017. Fram til 2017 søkte studenter innpassing på den femårige mastergraden i design 
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Selv om søkertallene har falt marginalt, må de anses som gode for et nytt studium og andelen 

studenter som har hatt studiet på førsteprioritet kan si noe om en motivert studentgruppe.  

Sammenlignet med fjoråret er det en økning i søkere på masternivå. Nedgangen i søkere til 

arkitekturprogrammet er trolig et resultat av skjerpede opptakskravene som ble innført til opptaket 

2017, der det ble stilt krav til fagsammensetning i grunnutdanningen for å kvalifisere til opptak. 

Designprogrammet og landskapsprogrammet har hatt en økning, og designprogrammet nærmer seg 

nå arkitekturprogrammet i antall faktiske søkere. Designutdanningen AHO tilbyr er etterspurt både 

nasjonalt og internasjonalt. Spesielt spesialiseringer innen interaksjonsdesign og tjenestedesign er 

etterspurt i nærings- og arbeidslivet, og er også meget populært blant de som søker seg til AHO.  

Internasjonal inntakskvalitet 

AHO har søkere fra hele verden. Den største søkermassen (i overkant av 50 % av søkerne) kommer fra 

Asia, av disse er majoriteten (nesten 50 %) fra Kina. I underkant av 20 % av søkerne er fra Europa og i 

overkant av 10 % er fra Norden og Norge. De resterende søkerne (7,5 %) er fra Nord-, Sør- og Mellom 

Amerika, Afrika (i underkant av 5%) og Oseania. Sammenlignet med fjoråret er det en nedgang i søkere 

fra Norden, og en økning med asiatiske søkere.  

På grunn av den høye andelen kinesiske søkere til designprogrammet ble det i forkant av opptaket i 

2018 besluttet å sette i gang en pilot med eksterne opptaksprøver i Kina. Bakgrunnen var i hovedsak å 

kvalitetssjekke samsvar mellom søkernes dokumenterte ferdigheter og faktiske ferdigheter, da AHO 

har opplevd dette som et problem ved tidligere opptak. Piloten er kostnadskrevende for AHO, men har 

bidratt til at inntakskvaliteten er kvalitetssikret i mye større grad enn tidligere opptak. Piloten ble 

videreført ved opptaket i 2019, og gjennomgår nå en evaluering for å finne ut om man ønsker å 

fortsette med den også i 2020.  

Gjennomføring og frafall 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED  

ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

 

MÅLSETNING  

 2017 2018 2019 2019 

Antall studenter på masterutdanning som gjennomførte på 
normert tid (%) 58,8 47 41 

 

70 

  

LOKAL STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING RESULTAT MÅLSETNING  

 2017 2018 2019 2019 

Studiepoengsproduksjon (60 stp 
enheter) 557 572 612 

 

600 
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LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING RESULTAT  MÅLSETNING 

GJENNOMFØRING: 2017 2018 2019 2019 

Tall kandidater med fullførte vitnemålsgivende mastergrad     

DESIGN (5 år) 36 28 19 30 

DESIGN (2 år)2  - - 14 9 

ARKITEKTUR (5,5 år) 55 76 70 60 

LANDSKAPSARKITEKTUR (2 år) 17 15 18 20 

ERFARINGSBASERT MASTER ARKITEKTURVERN 1 3 0 6 

ERFARINGSBASERT MASTER URBANISME 1 2 5 11 

 

For første gang er AHOs toårige master i design inkludert i tallmaterialet i tillegg til master i 

landskapsarkitektur (2 år). Gjennomføringen på normert tid på toårige mastergrader er lav og skyldes 

i stor grad at studenter tar ett eller to semester permisjon for å jobbe i praksis mens de tar mastergrad 

ved AHO. Dette forklarer forsinkelsene for om lag halvparten av kandidatene. For de resterende 50 % 

har vi ikke kunnskap om bakgrunnen for forsinkelsene og vi vil undersøke dette nærmere. Setter man 

sammen tallmaterialet for studenter som fullfører ett semester forsinket er gjennomføringen på i 

underkant av 65 %, tett opp mot målsetningen.  

På master i arkitektur (5,5 år) er det gledelig å se at uteksamineringstallene har nådd og stabilisert seg 

på nesten samme nivå som inntakstallene (75 tas opp hvert år, inkludert innpassing på master). 

Uteksaminering av kandidater på de to programmene i design (femårig) og landskapsarkitektur (toårig) 

ligger rundt samme snitt som tidligere. Nedgangen i uteksaminerte på master i design (5 årig) var 

forventet da det har vært et kull med få studenter, og hvor målsetningen var for ambisiøs sett opp mot 

de faktiske forhold.  

AHO forespeilet en økning i studiepoengsproduksjon i fjorårets årsrapport i sammenheng med at AHO 

har tatt opp 20 nye studenter på den integrerte masteren i landskapsarkitektur sammen med UiT. 

Denne har materialisert seg og ligger rett over målsetningen.  

Frafall i femårige mastergrader - Frafallsprosjektet  

AHO omtalte i fjorårets årsrapport et større prosjekt for å undersøke frafall i integrerte mastergrader, 

noe også Kunnskapsdepartementet berømmet i etatsstyringsbrevet til AHO i 2019. Det er vanskelig å 

spore frafall ved integrerte mastergrader, siden det er mange variabler som må kobles for å sikre at 

tallene AHO sitter igjen med er sikre og korrekt. AHO har sommer/høsten 2019 gjort en gjennomgang 

av sine to integrerte mastergrader og gjort en nøye analyse av hvor stor den reelle frafallsprosenten 

er ved skolens studier.  

Det er viktig å være klar over definisjoner i den forbindelse. Frafall i denne forbindelse betyr alle de 

studenter som er tatt opp ved et studieprogram som ikke har endt opp med en kvalifikasjon, uavhengig 

av grunn. I AHOs gjennomgang har vi forholdt oss til denne definisjonen. AHO har gjennomgått to av 

skolens integrerte mastergrader. Startkullene inkludert i undersøkelsen er valgt i henhold til normert 

studieprogresjon, hvor studentene skal være fullført innen høsten 2019, og hvor det dermed er lettere 

å spore et reelt frafall.  

Total frafallsprosent alle grader og studenter = 16,7 % 

                                                        
2 Første kull startet høst 2017 og uteksamineres vår 2019.  
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I henhold til tall fra Tilstandsrapport for høyere utdanninger viser den at den nasjonale 

frafallsprosenten på integrerte mastergrader ligger på rundt 20 %. AHOs frafallsprosent ligger dermed 

litt under det nasjonale snittet totalt.   

Masterstudiet i arkitektur har en meget lav frafallsprosent på 12,4 %. Masterstudiet i design har høyt 

frafall over mange år (28,3%), og ligger også over det nasjonale gjennomsnittet. Dette har AHO vært 

klar over og skolen har satt inn flere tiltak for å forhindre dette. Noen av tiltakene har vært delte 

opptaksprøver (hvor det nå er egne opptaksprøver til designstudiet), redesign av studieprogrammet 

(nytt navn og nye kurs som er bedre planlagt og utformet) og en slutt på at studenter kan søke 

overgang fra design til arkitektur. Foreløpige tall viser at disse tiltakene trolig har bidratt sterkt til en 

nedgang i frafallet.  Det er allikevel litt tidlig å gi klare svar på dette da dette er studenter som ikke har 

fullført gradene sine. AHO vil fortsette å ha fokus på frafall og gjøre undersøkelser for å sikre at 

iverksatte tiltak har den ønskede effekten.  
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Virksomhetsmål 1.2: AHO skal ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid av høy 

kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. 

AHO samarbeider om utdanning med en rekke partnere i inn- og utland, både utdanningsinstitusjoner 

og bedrifter. Alle masterprogrammene deltar og drar nytte av slike samarbeid. Ikke minst bidrar de 

mange møtepunktene mellom programmene og profesjonsutøvere nasjonalt og internasjonalt til at 

utdanningen er tett på samfunnsutviklingen. Studentene får hele tiden jobbe med aktuelle 

problemstillinger og kvalifisere seg for morgendagens behov.  

Nasjonalt utdanningssamarbeid 
 
AHO må trekke på erfaringer og kunnskap hos andre institusjoner for opprettholde høy kvalitet i 
utdanning og forskning. Forpliktende samarbeid med andre nasjonale aktører er også et av punktene 
AHO har forpliktet seg til gjennom utviklingsavtalen inngått med Kunnskapsdepartementet.  
 
AHO har i 2019 startet kartleggingen av nye muligheter og behov for samarbeid med andre 
institusjoner innen undervisning, forskning. Denne kartleggingen vil fortsette inn i 2020 og munne ut i 
en konkret handlingsplan. I tillegg har AHO allerede flere langsiktige samarbeid med ulike aktører i 
sektoren, som skolen er fornøyd med og ønsker å bygge sterkere.  
 
Hovedsatsningen også i 2019 har vært å få etablert og forankret Norges første integrerte femårige 
fellesgrad i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det har blitt lagt inn 
mye ressurser faglig og administrativt fra begge institusjoner for å få fellesgraden etablert med høy 
faglig kvalitet. Dette er et samarbeid AHO verdsetter veldig høyt, både faglig og administrativt, og som 
skolen håper å videreutvikle i enda større grad i årene fremover.  
 
Piloten med felles undervisning i designhistorie mellom AHO og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er nå en 
permanent løsning. Dette har vært et vellykket samarbeid med gode tilbakemeldinger fra begge 
institusjoner. AHO vil se på andre muligheter for samarbeid der det er formålstjenlig for begge 
institusjoner.  
 
AHO gikk inn i et pilotsamarbeid med andre norske UH-institusjoner om fellesstudioet CityStudio Oslo. 
Kurset ble arrangert høsten 2019 i regi av UiO, men i samarbeid med AHO, NBMU, OsloMet og BI. 
Studenter fra alle institusjoner kunne søke opptak til studioet hvor studentene med bistand fra 
forskere og ansatte i Oslo kommune, skulle jobbe fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter. Denne 
typen samarbeid er samarbeid AHO ser verdien av og vil utrede om er noe skolen bør satse mer på i 
fremtiden.  

Internasjonalt utdanningssamarbeid 

AHO har i som nevnt i fjorårets årsrapport studieåret 2018/2019 iverksatt et kvalitetssikringsprosjekt 
med mål om å kvalitetssikre internasjonaliseringsarbeidet ved AHO generelt og avtaleporteføljen 
spesielt. Endelig rapport skal foreligge høstsemesteret 2020 i forkant av det nye Erasmusprogrammet, 
som skal lanseres i 2021. 
 

Per i dag har AHO utvekslingsavtaler med 56 ulike læresteder, fordelt på de tre studieprogrammene 
master i arkitektur, master i landskapsarkitektur og master i design. Majoriteten av AHOs 
utvekslingsavtaler er Erasmus+ avtaler. Resten av avtalene er bilaterale avtaler med læresteder 
utenfor Europa. Majoriteten av Erasmus+ avtalene er med land i Norden og Nord- og Vest-Europa. 
Avtalene er noe skjevt fordelt mellom de europeiske landene. Eksempelvis så er antall avtaler med 
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læresteder i Storbritannia og Irland forholdsmessig lavt. Kun tre av femti avtaler er med læresteder i 
denne regionen. 
 
Hovedkonklusjonen i den foreløpige rapporten om det pågående kvalitetssikringsprosjektet er at antall 
avtaler ikke bør være flere enn AHO har kapasitet til å håndtere og å kjenne partnerinstitusjonene 
godt. Færre, men god avtaler og lærere som kjenner disse godt ansees å være avgjørende for at 
internasjonalisering skal bidra til å øke kvaliteten på studieprogrammene ved AHO. 
 
AHO bygger ofte samarbeid fra kurssamarbeid og oppover i organisasjonen. Et eksempel på dette er 
studioet Scarcity and Creativity Studio, SCS, et kurs ved AHO hvor studenter og lærere designer og 
bygger prosjekter i full skala. Våren 2018 startet et samarbeid mellom SCS/AHO og 
arkitektutdanningen ved Tianjin University, TJU, etter at ledelsen ved de to institusjonene hadde 
inngåtte en flerårig intensjonsavtale. Samarbeidet gir studenter og lærere i begge land en unik 
mulighet til å lære om hverandres kulturer generelt, og arkitektur, byggeskikk og byggeteknikk spesielt. 
Det er ingen tvil om at forskjellene er store mellom det strengt hierarkiske systemet de kinesiske 
studentene er vant til å forholde seg til, og den demokratiske og inkluderende ledelsesfilosofien til SCS. 
Her skapes det friksjon, men også læring og innsikt.  
 
AHO har inngått et lavterskel samarbeid med ETSAB i Barcelona. Gjennom et felles prosjekt har AHO 
og ETSAB opprettet parallellstudio hvor begge fokuserer på ny brannstasjon i Bjørvika. Studenter fra 
ETSAB har vært på besøk i Oslo og lært om arkitektur og byplanlegging i Norge, og AHOs studenter 
reiser til Barcelona for å gjøre det samme. Slike initiativ er helt i tråd med hva som er ønsket med tanke 
på internasjonalisering ved AHO og det er også en strålende arena for å fremme utveksling for både 
for studenter og faglige ansatte.  
 
 Utveksling og internasjonale studenter 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED  

ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

  

MÅLSETNING  

 2017 2018 2019 2019 

Del av utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ 
av totaltallet studenter 

2,80 4,36 4,08 5,0 

 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED  

ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

  

MÅLSETNING  

 2017 2018 2019 2019 

Tall utreisende studenter per år 25 35 34 40 

Tal innreisende per år 55 58 64 60 

AHO har vært opptatt av å knytte faglig kontakt med institusjoner innenfor Erasmus+ nettverket, noe 
som også har gitt resultater for studentutveksling. Vi anser det som gledelig at skolen opprettholder 
andelen av studenter som reiser ut på Erasmus+ avtaler, etter nedgangen i 2017. AHO har i flere år 
vært blant de fremste i sektoren til å fremme Erasmus+ utveksling og tallene fra 2019 viser at det er 
mulig å forene et relativt høyt antall utreisende med strengere kvalitetskontroll. Internasjonalisering 
er et viktig fokusområde for AHO, da det er et av punktene AHO forplikter seg til å jobbe med i 
utviklingsavtalen.   
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Virksomhetsmål 1.3:  

AHO skal tilby forskerutdannelse av høy kvalitet som både bygger på skolens akademiske tradisjon og 

skolens praksisforankring. 

AHO er en liten institusjon i norsk sammenheng, men med en klar og tydelig fagprofil. 
Forskerutdanningen ved AHO har lange tradisjoner helt tilbake til 1985 og bygges på masterstudiene i 
arkitektur, design og landskapsarkitektur. Forskningen til AHO er knyttet til denne profilen, men et 
særtrekk er at den er tverrfaglig og prosjektbasert i mye større grad enn den er disiplinbasert. Dette 
gjør på den ene siden at det eksperimentelle blir prioritert, noe som gir spennende og ofte 
overraskende resultater. På den andre siden gjør det at kandidatene trenger tid for å orientere seg i 
ulike fagmiljøer og disipliner, noe som ofte går ut over gjennomføringstiden.  
 
AHO har i flere år hatt et økende fokus på inntakskvaliteten på programmet. Forskningsutvalget har 
koordinert prosessen rundt tilsetning av stipendiater, gjennom å kvalitetssikre utlysningene, samordne 
utlysningsprosessen, oppnevne bedømmelseskomiteer og tilsette stipendiatene. Det har også vært et 
klart mål at allerede ved utlysning skal det være klarlagt hvem som er veileder og hvilket fagmiljø 
kandidaten som blir tilsatt skal knyttes til. Bakgrunnen for dette fokuset er å sikre at AHO tar opp 
kandidater som er godt forberedt til å ta en doktorgrad og skal greie å gjennomføre på normert tid. 
Responsen på prosessen har vært god og AHO håper at det vil vise seg i lavere gjennomføringstid for 
kandidatene som tas opp på programmet.   
 
I skoleåret 2018/2019 har det blitt jobbet med å forankre ph.d.-programmet tydeligere i 
organisasjonen og gjøre dette mindre sårbar. Dette håper AHO vil bidra til et sterkere og mer robust 
program, og hvor ansvaret blir delt på flere krefter.  
 
Gjennomstrømming  

AHO har kun arrangert tre disputaser i 2019, og bare to i 2018. AHO har satt i gang flere prosesser for 
å sikre at skolen holder gjennomstrømmingen oppe. AHO har veldig mange kandidater i 
avslutningsfasen, og AHOs styre har vedtatt en ekstraordinær engangsbevilgning for å støtte tiltak som 
kan føre til fullføring i 2020. AHO tar det lave antallet disputaser alvorlig og har i 2019 jobbet mye med 
å sikre at produksjonen av doktorgrader vil øke betraktelig i 2020.  I tillegg til flere kortsiktige tiltak har 
AHO etablert en tiltaksplan for ph.d.-programmet med mange langsiktige tiltak som skal sikre 
gjennomstrømning og kvalitet også årene fremover  
 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED 
ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Antall uteksaminerte kandidater tatt opp 
på doktorgradsprogrammet 6 år tidligere 

60 % 

6 av 10 

41,6 % 

5 av 12 

 12,5 % 

1 av 8  

 

50 % 

4 av 8 
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LOKALT STYRINGSPARAMETER MED 
TREÅRLIG GJENNOMSNITT 

RESULTAT MÅLSETNING 

 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2017-2019 

Antall doktorgrader i gjennomsnitt 7,33 6,33 5 7,50 

Avbrutte doktorgradsavtaler totalt 2 3 2 2 

 

2019 har vært et år hvor forventningen til fullføring ikke har blitt oppfylt, og AHO har sett behovet for 

å sette inn ekstraordinære tiltak for å sikre dette de neste årene. AHO har hatt for få innleveringer over 

flere år, og i tillegg er det et økende spørsmål rundt kvaliteten på de avhandlingene som blir innlevert. 

Dette har aktualisert seg da AHO i løpet av 2019 har fått to avhandlinger underkjent av eksterne 

bedømmelseskomiteer, i tillegg til flere mindre omarbeidelser. Det skal også understrekes at 

manglende fullføring henger sammen med at kandidater skolen antok ville disputere i 2019 ikke vil 

disputere før 2020. AHO har gjennomført mange tiltak med målsetning om å øke gjennomstrømning 

og skolen er fornøyde med at dette kvalitetsarbeidet ble anerkjent av NOKUT under deres tilsyn.  

AHO gjennomgår et generasjonsskifte på faglig side noe som fører til midlertidig mangel på 

veilederkapasitet og erfaring innenfor noen fagfelt. AHO har i løpet av 2019 rekruttert inn erstattere, 

men det gjenstår ennå en del for å fylle opp behovet. Et hovedmål er å sikre veiledningskapasitet i 

tilsetninger og i tillegg veiledningsopplæring for de som har behov for oppfølgning.  

Det lyser noen røde varsellamper ved at disputasantallet er for lavt, og skolen har i 2019 satt inn mange 

konkrete tiltak for å sikre en høy grad av uteksaminering av doktorgradsstudenter i 2020. Ut fra 

prognoser er skolen ganske sikker på at disse tiltakene vil gi effekt og gi ønsket antall disputaser i 2020. 

Selv om AHO har gode prognoser for 2020 har skolen satt i gang undersøkelse for å se på underliggende 

årsaker for lav gjennomføring som en del av den vedtatt tiltaksplanen for ph.d.-programmet.  

Nye doktorgradskandidater  

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED 
ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Nye doktorgradskandidater med ekstern 
finansiering 

3 0 0 2 

 

Det er et lite varsko at AHO ikke lyktes med å hente inn doktorgradskandidater med ekstern 
finansiering i 2018 eller 2019. Det er trolig flere grunner til det. Skolen gjennomgår et generasjonsskifte 
hvor mange seniorer går av med pensjon og dermed er det færre faglige veiledere frem til stillingene 
er nytilsatte. I tillegg har AHO satt høyere krav til inntakskvalitet og kvalitetssikring til de prosjektene 
skolen tar opp. Dette gjøres for å sikre at kandidatene gjennomfører studiet til normert tid. Av den 
grunn har det skjedd at eksternfinansierte prosjekter har blitt avvist på grunn av for dårlig kvalitet, 
usikkerhet rundt tidsplan eller på grunn av uklar finansiering.  
 
Det jobbes systematisk med å få opp antallet eksternfinansierte stillinger gjennom 
forskningstildelinger fra ulike bevilgninger og AHO vet allerede at en eller flere eksternfinansierte 
kandidater vil bli ansatt i 2020 takket være dette arbeidet.  
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Virksomhetsmål 1.4: 

AHO skal være et ledende nordisk miljø for forsknings- og utviklingsarbeid innen de prioriterte 

fagfeltene våre. AHO driver kunnskapsutvikling innen praktiske, akademiske og kunstneriske felt og 

skal forvalte et internasjonalt og aktuelt kunnskapsnivå. 

 

AHO har i 2018 avsluttet sin evaluering av egen forskning og begynt arbeidet med å implementere 
anbefalingene i organisasjonen og da spesielt gjennom skolens nye strategi som skal gjelde fra 2020. 
Skolen har også fokusert tettere på å starte prosjekter og hente inn midler til prosjekter hvor AHO kan 
forske tettere på egen profesjon og egen utdannelse.   
 
Forskning på egen utdannelse  
AHO ønsker å knytte ph.d.-utdannelsen tettere på praksis og dermed også tettere på 
kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsutviklingen skolen lærer bort i masterutdannelsen og startet i 2019 
opp piloten «Phd by Practice». Det første kullet på tre personer ble tatt opp våren 2019 og vil sammen 
med veiledere og ph.d.-programmet forsøke å skape en ramme for hvordan praksisbasert kunnskap 
kan skapes, lages og formidles innenfor rammene av en akademisk ph.d.-grad. Et nytt kull på tre 
personer vil tas opp på programmet i 2020 og skape en god gruppe som vil utforske grensene mellom 
praktisk og akademisk kunnskap, tett knyttet til AHOs egen forståelse av seg selv som faglig institusjon.  
 
AHO ble i 2019 partner i et Horizon 2020 prosjekt under Marie Skłodowska-Curie 
Innovative Training Networks titulert «Communities of Tacit Knowledge: Architecture and its Ways of 
Knowing». Målet er å trene unge forskere til å forstå den spesifikke kunnskapen som arkitekter bruker 
i design av bygninger og byer. Dette nettverket kombinerer for første gang ekspertisen på «tacit 
knowledge» eller «underforståtte kunnskaper» som er utviklet ved ti store akademiske institusjoner i 
Østerrike, Belgia, Tyskland, Italia, Norge, Sverige, Sveits, Nederland og Storbritannia. Sammen med tre 
ledende arkitektoniske institusjoner samt ni prisbelønnede arkitektkontorer vil AHO sammen med 
partnere utforske selve det «underforståtte» i arkitekturprofesjonen.  
 
AHO koordinerer et strategisk partnerskapsprosjekt under Erasmus+ som ser på designutdannelsen, 
kalt Fuel4design - Future Education and Literacy for Designers. Målsetningen for prosjektet er å bidra 
til en omstilling for designutdannelsen og gi en utdanning til unge designere slik at de kan bidra til å 
designe for komplekse morgendager. Gjennom prosjektet er målsetningen at designfaget tar en langt 
mer proaktiv rolle i å arbeide for å forutse disse morgendagene. FUEL4Design støtter disiplinen design 
for å bedre kunne forutse kritiske fremtidslæringsbehov og endringsprosesser.  
 
AHO var hovedsamarbeidspartner med Deutsches Architekturmuseum (DAM) i Frankfurt i å utvikle en 
utstilling over norsk arkitektur som del av kulturprogrammet under bokmessen i 2019, da Norge var 
gjesteland. NORLA, senter for norsk litteratur i utlandet, sto som oppdragsgiver. «In Norwegian 
Landscapes» ble vist i perioden. 13.9.19–19.01.20 og fikk høye besøkstall og gode anmeldelser. 
Utstillingen tok utgangspunkt i bokserien asBuilt, som AHO og Pax utgir. Hittil er 21 bøker publisert. 
Hver bok dokumenterer én utvalgt bygning ved hjelp av alle arbeidstegninger, faktainformasjon, 
fotografier og et engelskspråklig essay og har fått stor internasjonal utbredelse.  Mens intensjonen for 
bokserien er å dele arkitektoniske ideer, detaljer og spesifikke løsninger og slik sett gjøre arkitektenes 
kunnskap tilgjengelig, var ideen for utstillingen å gi publikum innsikt og håndgripelig forståelse for 
arkitekturen. Filmer av seks utvalgte bygninger ble produsert spesielt for utstillingen, hvor 
bygningsanlegget til AHO utgjør en av dem.  
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Publisering  

 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG 

VIRKNING 

RESULTAT 
 

MÅLSETNING 

    2017 2018 2019 2019 

Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk 0,72 0,57 0,503 0,60 

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk - - - 
- 

 
 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED TREÅRLIG 

GJENNOMSNITT 

RESULTAT 
 

MÅLSETNING 

 2015-
2017 

2016-
2018 

2017- 
2019 

2017- 
2019 

Antall publikasjonspoeng i gjennomsnitt 56,27 47,68  48,334 52 

 

Selv om antall publikasjonspoeng i den siste treårsperioden er litt høyere en perioden før, så er den 

lavere enn målsetningen. Publikasjonspoengene har en nedadgående trend fra toppåret i 2017 da AHO 

hadde 58 publikasjonspoeng, via 52 publikasjonspoeng i 2018 til et foreløpig tall på 41 i 2019.  Vi må 

forvente variasjon i antall publikasjonspoeng mellom år, og vi ser at det er særlig år der det utgis 

monografier at tallet på publikasjonspoeng øker. Det ble i 2019 ikke publisert noen monografier, og 

hovedvekten av publiseringene er artikler på nivå 1 og 2, i tillegg til kapitler i antologier.   

 
Åpen publisering  

AHOs forskningsutvalg har jobbet med retningslinjer for åpen publisering ved AHO. I løpet av 2019 har 

AHO vedtatt egne intern retningslinjer for åpen publisering, som er implementert i organisasjonen. I 

tillegg har AHO vedtatt et eget publiseringsfond for å stimulere til åpen publisering av artikler og støtte 

til dekning av utgifter til forfatterbetaling. AHO har også gjennomgått hvilke åpne tidsskrifter som 

finnes i AHOs fagfelt og laget en oversikt for alle skolens ansatte om mulige publiseringsløsninger i 

åpne tidsskrifter.  

  

  

                                                        
3 Tallet er foreløpig og basert på data AHO har i rapporteringstidspunktet. Dette kan endre seg når den offisielle rapporteringen blir gjort til 
NSD gjennom Cristin. 
4 Tallet er foreløpig og basert på data AHO har i rapporteringstidspunktet. Dette kan endre seg når den offisielle rapporteringen blir gjort til 
NSD gjennom Cristin. 
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Sektormål 2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling 
 

Virksomhetsmål 2.1 

AHO skal gjennom utdanning, forsking og formidling innenfor sine kjernefag: arkitektur, urbanisme, 

landskapsarkitektur og design både være en innovativ kraft i samfunns- og næringsutvikling og en 

kritisk evaluerende stemme i endringsprosessene. Gjennom formidling og fagkritikk skal AHO bidra til 

at forskningsbasert kunnskap innenfor fagene våre blir brukt for å løse de store samfunnsutfordringene 

vi står foran. Dette forutsetter at vurderinger om relevans får stor betydning for 

forskningsprioriteringer.  

 

Forskingen ved AHO kjennetegnes ved en sterk kobling til undervisningen og praksis.  
Ledende forskere gjennomfører undervisningsløp knyttet til forskningstemaer relevante for AHO. 
Studenter blir også direkte involverte i forskingsaktiviteter. Forskingen ved AHO bidrar inn i 
kunnskapsutviklingen i en rekke samfunnsrelevante felt, som tjenesteutvikling i helsesektoren, 
maritim design og bærekraftige trekonstruksjoner. AHOs forsking er også viktig for utvikling av 
akademisk teori og kunnskap, blant annet innen arkitekturhistorie og humanistisk landskapsteori. 
 
AHO er organisert i fire institutter som organiserer forskning innenfor sine felter i ulike sentre. 
Arkitekturinstituttet driver mye av sin undervisning og forskningsvirksomhet i tematikk rundt 
arkitektur og kultur, prosjektering i praksis, rom og teknikk, ytelse og komputasjon og økologi og 
materialitet. The Oslo Center for Urban and Landscape Studies (OCULS) fokuseres sin forskning på 
studiet av tre sammenhengende temaer; Urbanitet; landskaper og byer som materiell form og prosess; 
og utøvelsen av urbanisme, urban arkitektonisk og landskapsdesign. The Oslo Center for Critical 
Architectural Studies (OCCAS) er et verdensledende forskningsmiljø innen arkitekturforskning og med 
fokus på nordisk arkitekturkultur ser OCCAS på det skapende miljøet som et sted for kulturforhandling. 
Det fjerde senteret, Center for Design Research (CDR) har designforskning som hovedtema og omfatter 
praksisbasert og akademisk forskning som trekker på designprosesser, med mennesket i sentrum, i 
skjæringspunktene mellom produkter og tjenester, industri, teknologi og opplevelser.  
 
AHO er basert i en humanistisk forskningstradisjon og har i lang tid drevet forskning rettet mot denne 
typen metodikk. AHO underviser og forsker på forholdet mellom teknologi og humaniora. Dette gjøres 
gjennom en utforskning av teknologiens potensial for å forbedre kvaliteten på livet, men også gjennom 
en kritisk undersøkelse av de utilsiktede konsekvensene som teknologisk forandring introduserer i den 
menneskelige verden. Det finnes mange eksempler på ulike tilnærmingsmåter til disse temaene, og 
noen av disse vil vi belyse under, med fokus på eksternfinansierte forskningsprosjekter AHO fikk tilslag 
på, eller som hadde oppstart, i 2019.  
 
Bærekraft i forskningen  
AHO er partner i et forskningsprosjekt under EU-India Plattform for samfunnsvitenskap og humaniora 
(EQUIP) titulert Displacement, Placemaking and Wellbeing in the City (DWELL). Prosjektet undersøker 
hvordan mennesker som opplever en tvungen migrasjon blir en del av byene, på måter som 
bærekraftig bidrar til økonomisk utvikling, kulturell fremgang og velvære. Prosjektet sammenligner 
casestudier i fire landene - India, Finland, Norge og Storbritannia - som ligger i forskjellige urbane 
omgivelser, som spenner fra små byer til storbyer.  
 
Bærekraftige byer 
AHO sammen med flere partnere fikk i 2019 tilslag på et prosjekt i INTERREG. Interreg er EUs program 
for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. 
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Prosjektet titulert Planning for Autonomous Vehicles (PAV) skal se på hvordan man i fremtiden kan 
planlegge for selvkjørende kjøretøy. Mange europeiske byer har allerede startet eksperimentere med 
autonom mobilitet. Men autonome kjøretøy har ennå ikke blitt integrert i arealplanlegging. Dette 
trenger å endre raskt nå som byer planlegger utbygginger, transportinfrastruktur og relaterte 
investeringer tiår fremover. AHO er partner i prosjektet og skal bidra til å utvikle planstrategier for 
lokale myndigheter som også er partnere i prosjektet.  
 
De store teknologiskiftene 
AHO har et ledende forskningsmiljø innen design for avanserte systemer og arbeidsplasser: 
forskningsgruppen Ocean Industries Concept Lab (OICL). En strategisk satsning på forskning sammen 
med havindustrien i Norge har gitt resultat i enda en tildeling av midler til et nytt innovasjonsprosjekt 
fra Norges Forskingsråd og MAROFF-programmet. Prosjektet OPENVR - next generation virtual reality 
for human-centred ship design - ledes av AHO og er et samarbeid med Vard Electro, Holocap, Pronav, 
Elpro Solutions, Aveva og forskningspartnerne Universitetet i Sør-Øst Norge og University College 
London. De tre neste årene skal innovasjonsprosjektet utvikle VR-teknologi som gir en helt ny mulighet 
til å visualisere, utforske og oppleve fremtidens skip sammen med brukerne i en tidlig fase - og gjennom 
designprosessen. 
 
OICL ved institutt for design på AHO er sterkt forankret i designpraksis innen produkt-, interaksjon-, 
grafisk og servicedesign. Gruppen er opptatt av å utvikle kunnskap som støtter brukersentrerte 
innovasjonsprosjekter i havindustriene, og har et tett samarbeid med ledende bransjeaktører. De er 
også kjent for utviklingen av OpenBridge Design System og forskning knyttet til nye 
interaksjonsteknologier. 
 
Forskningsinntekter  

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG 
VIRKNING 

RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Bidragsinntekter fra Forskingsrådet per faglig 
årsverk  

85,43 105,39 77,23 110 

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig 
årsverk 

27,65 21,93 49,43 22 

 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG 
VIRKNING 

RESULTAT 
MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

EU midler totalt 889 3787 827 3050 

Tilslag på nye forskningsprosjekter fra NFR og EU 
over 1 million 

2  2 4 2 

 

Skolen har de siste årene lagt inn ressurser på å hente inn midler fra EU relaterte programmer og lykkes 

med det. Nedgangen i midler fra NFR har i stor grad vært oppveid av oppgangen i EU midler om vi ser 

på antall prosjekter over flere år. AHO har strategisk koblet seg på som partner i større prosjekter de 

siste årene, noe som ofte medfører løpende utgifter før skolen kan kreve disse refundert i sluttfasen 

av prosjektene. Selv om det i 2019 ser ut som en bratt nedgang i midler er dette i stor grad 

periodiseringsavvik, ved at de fleste prosjektene får inntektsført midler i 2020 og 2021. I tillegg viser 

statistikken at AHO har hentet inn hele 4 prosjekter i 2019 (tre EU finansierte prosjekter og et fra NFR) 

som har totalramme på over 1 million kroner.  
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AHO er en liten skole i den norske UH-sektoren. Det vil være viktig å prioritere skolens ressurser strengt 
strategisk for å utnytte ressurser og kompetanse effektivt. De siste årene har arbeidet vært rettet mot 
å få tilslag på EU-prosjekter, men konsekvensen er at andre inntektsmuligheter nedprioriteres.  
 
STERK ØKNING I BIDRAGSINNTEKTER  
 
Arbeidslivsrelevans  

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG 
VIRKNING 

RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 20185 2019 2019 

Antall masterkandidater sysselsatt i relevant 
arbeid et halvt år etter endt utdanning  

78,95  

(94% 
AHO) 

- - 95 % 

 

AHO er trygge på at skolens uteksaminerte kandidater finner seg relevant jobb, noe som også går frem 

av AHOs egne kandidatundersøkelser. I studiebarometeret 2019 gjennomført av NOKUT som for første 

gang spør om arbeidslivsrelevans i studiene så scorer studiene ved AHO høyt. Spesielt masterstudiet i 

design får veldig gode skussmål fra studentene på arbeidslivsrelevansen. Studiet generelt scorer 4.5 av 

5.0 på tilknytning til arbeidslivet, og får full score på spørsmål om det er mulighet å ha prosjekter eller 

oppgaver med arbeidslivet under studiene. I AHOs egen undersøkelse fra 2017 hvor vi spør 

uteksaminerte studenter er relevansen høy også for arkitektur. I studiebarometeret er arkitektur klart 

lavere på relevans rapportert fra studentene, noe AHO må ta med seg inn i evalueringen av 

studietilbudet.  

AHO jobber strategisk for å fremme arbeidslivsrelevans og kandidatene AHO utdanner er av den grunn 

meget attraktive. Arbeidsmarkedet for designere er så bra at flere av våre studenter rekrutteres til 

jobb lenge før de er ferdig med studiene. AHO må fortsette arbeidet sammen med næringslivet og 

offentlig sektor for å øke kapasiteten på designstudiet for å sikre at behovet for designere i arbeidslivet 

blir fulgt opp.  

Eksternfinansiert rekrutteringsstillinger 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED TREÅRLIG 
GJENNOMSNITT 

RESULTAT MÅLSETNING 

 
2015-2017 2016-2018 2017-

2019 
2017-2019 

Antall nærings-ph.d.-er og offentlige ph.d.-er i 
perioden 2 2 2 3 

Antall næringsfinansierte stillinger 2 2 2 2 

 

Det er et strategisk ønske fra AHO å øke antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger gjennom 

samarbeid med næringslivet. AHO har ikke lyktes med å få inn nye stillinger i 2019. AHO oppfattes som 

en attraktiv partner for næringsliv og offentlig sektor, og skolen får mange forespørsler om samarbeid 

om doktorgrader. Førsteprioritet for AHO er å sikre kvaliteten i prosjektene før eventuelle 

samarbeidsavtaler underskrives. Dette for å sikre gjennomføring og klargjøre at prosjektene har verdi 

for AHO. Det kan føre til færre avtaler enn målsetningen, men kvalitet vil alltid være viktigere enn 

kvantitativt høye tall på dette punktet.  

                                                        
5 NIFU sin kandidatundersøkelse ble gjennomført i 2013, 2015 og 2017, med publisering av resultatene året etter. Derfor finnes det ikke 
tall for 2018. 

Commented [RMS1]: Her skal det inn et avsnitt som gir 
en beskrivelse av oppgangen i bidragsinntekter og hva det 
spesifikt er. Ikke klart til styremøtet.  
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AHO uteksaminerte sin andre nærings-ph.d. i 2019. AHO har en offentlig-ph.d. under utdannelse, i 
tillegg til en stipendiat finansiert av SINTEF gjennom bevilgning til de teknisk-industrielle instituttene 
fra NFR.  
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Sektormål 3. God tilgang til utdanning 
 

Det er stor konkurranse om studieplassene ved AHO og studentene opplever ofte høyt arbeidspress. 
Opptaksprøver og kriterium for å få opptak er nåløye som bare de best kvalifiserte kandidatene slipper 
gjennom. AHO ønsker å gå bredt ut for å kunne tiltrekke seg talent fra hele landet, uavhengig av 
kulturell og sosial bakgrunn. Det er av den grunn spesielt viktig at AHO legger til rette for et læringsmiljø 
som er tilfredsstillende både fysisk og psykisk.  
 
AHO skal ha et kontinuerlig fokus på etter- og videreutdanning innenfor våre fag og ønsker å nå bredest 
mulig ut til faggruppers behov og ønsker om utvidet kunnskaper i fagfelt som relaterer seg til 
arkitekturvern og urbanisme.  
 

Virksomhetsmål 3.1  

AHO stiller høye krav til studenter og ansatte og skal legge til rette for en kunnskapsorganisasjon med 

et særs godt arbeids- og læringsmiljø. Som arbeidsplass skal AHO preges av likestilling, respekt, 

effektivitet og sjenerøsitet. 

Læringsmiljø og tilfredshet 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING RESULTAT MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Skår på hvordan studentene oppfatter studie- og 
læringsmiljø 

4,25 3,9 4,05 4,3 

 

AHO scorer høyest blant arkitekturutdanningene i Norge i Studiebarometeret for 2019 med 4,2 poeng 
(BAS 3,6 og NTNU 3,7) i studentenes evaluering av læringsmiljø. Arkitekturstudentene er mest fornøyd 
med studiet i sin helhet ved AHO, med et snitt på 4,7 (BAS 4,2 og NTNU 4,1). Det har fra 2018 til 2019 
vært en ganske bratt økning på 0,5 i tilfredshet blant arkitekturstudentene ved AHO, noe skolen må si 
seg fornøyd med.  
 
AHO har tidligere år satt inn tiltak av faglig og sosial art for studentene på alle studieprogram, med et 
spesielt fokus på designprogrammet, da studiebarometeret viste lavere tilfredshet med dette 
programmet. AHO ligger langt foran i rangering av undervisningen (4,4) og studiets arbeidslivsrelevans 
(4,5), hvor produktdesign på Oslo Met og Industriell design på NTNU ligger på 3,5 på undervisning og 
henholdsvis 3,5 og 3,8 på arbeidslivsrelevans. Ennå ligger studiet på NTNU foran på helhetsvurdering 
(4,5) mot AHOs 4,3, etterfulgt av Oslo Met på 4,0. Studentene på master i design gir læringsmiljøet en 
skår på 3,8, samme nivå som fjoråret, lavere enn NTNU og likt med Oslo Met. Hovedgrunnen til den 
lave scoren, slik det kan leses ut fra studiebarometeret, er at studentene ikke er fornøyde med IKT-
tjenester og undervisningslokaler.  
 
Det er dessverre for lav svarprosent både på den toårige masteren i landskapsarkitektur og i design til 
at det er mulig å hente signifikante svar ut av tallmaterialet.  
 
Mangfoldig rekruttering 
AHO har satt fokus på mangfold i studentgruppen. Skolen har gjennomgått de tilgjengelige data for å 
skape oss et innblikk i hvordan sammensetning av studentmassen ser ut. Data fra Samordnet Opptak 
(SO) og Opptaksrapporten gir innsikt i kjønnsfordeling, alder, karakterer og geografisk bakgrunn. Ut i 
fra tilgjengelig data ser vi at sammensetningen på studentgruppen er noe ensartet hvor særlig geografi 
gir et bilde av en studentgruppe som stort sett er rekruttert fra Oslo /Akershusregionen. 
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Det er derfor i 2019 satt ned et prosjekt hvor vi ser på alternative måter å rekruttere studenter på. 
Prosjektet omhandler både en kommunikasjonsstrategi som har til formål og nå ut til nye målgrupper 
i skolens nærmiljø, samt konkrete skolebesøk på videregående skoler i hele Norge. Det gjennomføres 
også besøk på danske institusjoner for å nå en nordisk målgruppe. 
 
Profesjonalisering av SAHO (Studentorganisasjonen ved AHO) 
AHO har jobbet tett med SAHO for å styrke deres rolle i institusjonen. Som et ledd i dette arbeidet har 
administrasjonen og studentorganisasjonen jobbet tett sammen for å bidra til en mer profesjonell drift 
at studentpuben og fra januar 2020 er drift og økonomi satt til institusjonenes kantinedriver mens 
studentene fremdeles beholder eierskap over aktiviteter og skal fremdeles sette sitt særpreg på 
puben. Studentpuben har hatt stort fokus i 2019. Det ble i tillegg til overføring av driften besluttet å 
pusse opp lokalene slik at arealene fikk et nytt og moderne utseende. I tillegg til at dette har AHO nå 
fått lokaler som kan benyttes til både undervisning og faglige aktiviteter så som utstillinger, 
kursgjennomganger og instituttmøter. 
 
Studenttilfredshet, læringsmiljøutvalg 
Læringsmiljøutvalget ved AHO (LMU) har hatt stort fokus på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet 
på skolen. Det som særlig må trekkes frem av aktiviteter som LMU har jobbet med lenge er 
avfallshåndteringen på høyskolen. Det er derfor svært gledelig at det nå er innført et nytt 
avfallshåndteringssystem hvor både studenter og ansatte kildesorterer avfall. Det er også gledelig at 
nettkapasiteten på skolen er sterkt forbedret og at det nå er god dekning i alle undervisningsrom. 
 
Hva gjelder det psykososiale studentmiljøet på skolen følger læringsmiljøutvalget, administrasjon og 
SAHO opp mange aktiviteter. Det må særlig trekkes frem SAHOs innsats for å øke de sosiale 
aktivitetene på skolen samt deres sterke engasjement for å påse at Puben skal bli ferdig oppusset og 
tas i bruk til ulike studentarrangement. 
 
Det er videre viktig å trekke frem skolens arbeid med å få på plass et studentombud. Dette arbeidet er 
nå avsluttet og AHO har inngått en samarbeidsavtale med flere partnere om et felles studentombud.  
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Virksomhetsmål 3.2 

AHO skal som en del av nettverkssamarbeid ta et nasjonalt ansvar for videreutdanning og systemer for 

livslang læring innen våre fagfelt. AHO skal opprettholde kontakten med tidligere studenter gjennom 

alumninettverk. 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING RESULTAT  MÅLSETNING 

OPPTAK OG AKTIVE 2017 2018 2019 2019 

 

Antall studenter tatt opp til videreutdanningsprogrammer6 

Erfaringsbasert master i arkitekturvern 8 - 18  15 

Erfaringsbasert master i urbanisme  20 - 21 20 

 

Antall aktive studenter på videreutdanningsprogrammer 

Erfaringsbasert master i arkitekturvern 11 7 20 25 

Erfaringsbasert master i urbanisme  11 7 20 40 

 
Våren 2019 ble det tatt opp et nytt kull ved AHO med henholdsvis 18 studenter på 
Videreutdanningsmaster i arkitekturvern, og 21 studenter på videreutdanningsmaster i urbanisme. Det 
er over målsetningen satt av AHO og noe skolen er fornøyd med. Det ble i tillegg innvilget opptak til 
enkeltmoduler for opptil 4 studenter utover dette.  
 
Det er et lavere tall enn antatt på aktive studenter, mye skyldes manglende registrering av studenter 
og at studenter ikke følger normert studieløp (med permisjon og pauser i studieløpet). Tiltak for 
oppfølging vil videreføres slik at flere studenter avslutter studiet på normert tid, samt kartlegging av 
studiestatus og progresjon for hver enkelte student.  
 
Videreutdanning 
AHO er med sine erfaringsbaserte videreutdanningsprogram i urbanisme og arkitekturvern med på å 
møte det store behovet for planleggingskompetanse (areal- og samfunnsplanleggere) i offentlig og 
privat sektor, og behovet for dokumenterbar kompetanse med tildeling av mastergrad.  
 
Programmene var i 2017/2018 igjennom en stor revidering og igangsatte tiltak for å samkjøre 
enkeltmoduler på hvert av programmene. Det var både faglige og kommersielle grunner til at en 
samkjøring av moduler ble gjort. Dette har studentene hatt et stort faglig utbytte av, ved å både få 
samarbeide på tvers samt få et innblikk i hverandres fagområder.  
Det ble i 2018 igangsatt et stort arbeid knyttet til organisasjonsstruktur for EVU programmene ved 
AHO. Målsetningen har vært at organiseringen av EVU skal sikre en profesjonell, langsiktig og 
bærekraftig drift og utvikling av etter- og videreutdanningsfeltet. En organisasjonsrapport for har i 
2019 blitt fremmet for styret ved AHO. Det arbeides videre med tiltak for å sikre økonomi, relevans 
samt kvalitet på programdesign. 
 
I løpet av 2019 har det blitt arbeidet målrettet med progresjon og oppfølging av studenter tilhørende 
videreutdanningsprogrammene. Dette har resultert i flere uteksaminerte studenter i løpet av 2019, og 
for det kommende året i 2020. Januar 2019 var det oppstart av nye kull på begge programmene. 
Opptaket av EVU studenter er i forhold til AHOs øvrige opptak svært annerledes da dette opptaket er 

                                                        
6 Opptak hvert oddetallsår (2015, 2017, 2019) 
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i behov av markedsføring og av prosesser som dette medfører. Opptaket viser at informasjonsdeling 
gjennom kollegaer, tidligere studenter og gjennom AHO sine nettsider har vært av størst verdi. 
 

Utvikling nye etter- og videreutdanninger  
Tekst kommer   
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Sektormål 4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og 

forskningssystem 
 

Virksomhetsmål 4.1 

AHO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt og offensivt, slik at kjerneaktiviteten prioriteres, 

strategiske valg følges opp og de faglige målene nås. 

Effektivitet og høy kvalitet 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED 
ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

 

MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Tall på studiepoeng per faglig årsverk 402,92 404,1 448,99 400 

 

Med studier utelukkende i finansieringsklasse B, har AHO anledning til å prioritere en god lærer-til-

student-ratio. Denne har ligget mellom 6-7 studenter per lærerårsverk over den siste 10-årsperioden. 

Dette vurderes som en investering i kvalitet, og må ikke forveksles med manglende effektivitet. AHOs 

studenter produserer i gjennomsnitt 53,44 studiepoeng, noe som ligger høyere enn 

gjennomsnittstudenten ved vitenskapelige høgskoler som avlegger 48,11 studiepoeng. 

Det er en målsetting at effektivisering ikke skal gå ut over utdannings- og forskningskvaliteten. AHO er 

allerede en effektiv institusjon. Undervisnings- og forskningsstillingenes andel av totalbemanningen 

har i flere år ligget godt over gjennomsnittet for statlige institusjoner. Vi mener at det er en indikasjon 

på en effektiv institusjon der kjerneaktiviteten prioriteres. 

Organisasjon 

AHO har implementert en ny administrativ organisasjon per 1. april 2019. Formålet med ny 

organisasjon har vært å klargjøre ansvar og myndighet, bedre samspillet for å yte bedre tjenester 

internt og sikre bedre strategisk handlekraft. Det har i 2019 vært fokus på å implementere 

organisasjonen, rekruttere inn i nye roller, samtidig som det har vært vanlig drift. Det har også vært 

gjort mindre revisjoner underveis i prosessen, og det vil arbeides videre med å sikre optimalisering av 

organisasjonen. Det er for tidlig å vurdere resultatet av organisasjonsendringen. 

Det er en pågående prosess for å vurdere den faglige organiseringen. Organiseringen skal gi tydelige 

rolle- og ansvarsområder og støtte opp under utdannings- og forskningskvalitet. Det har gjennom året 

pågått et involveringsarbeid og endelig vedtak om faglig organisering fattes i 2020. Det legges også til 

grunn at en helhetlig, sentral koordinering av forskningen ivaretas i en ny organisasjon. 

Digitalisering 

Digital teknologi er en sentral del av samfunnsutvikling, og det er et voksende behov for kompetanse 

innen hvordan bruk og opplevelse av digitale systemer kan formes gjennom design. Enkelte av AHOs 

fagfelt, som interaksjonsdesign, ligger langt fremme i kunnskapsutviklingen for hvordan anvende og 
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kombinere etablert teknologi på nye måter og utvikle prosesser for å oppnå et helhetlig og bruker-

orientert resultat.  

AHO utarbeidet i 2018/2019 en digitaliseringsrapport som hadde et hovedfokus på å kartlegge 

nåværende digitaliseringsløsninger og –prosesser, identifisere problemområder og utviklingspotensial, 

samt å gi innspill til hvordan skolen skal møte fremtidige utfordringer knyttet til digitalisering. 

Rapporten ble lagt frem for styret i mars. AHO har et aktivt forhold til Kunnskapsdepartementets 

digitaliseringsstrategi og handlingsplan for digitalisering. AHO har notert seg at tiltak som egner seg 

som fellesløsninger også realiseres som fellesløsninger og alle nye fagadministrative og administrative 

systemer implementert eller vurdert i 2019 er fellesløsninger eller løsninger som også benyttes av 

andre utdanningsinstitusjoner. 

AHO har igangsatt flere digitale prosjekter i løpet av året. Det er etablert en digital laboratorie og 

implementert eller pilotert flere administrative systemer.  

Ny budsjettmodell 

Styret har vedtatt en ny budsjettfordelingsmodell. Hensikten er å frigjøre midler til strategiske 

satsninger og mulighet for prioriteringer på tvers. Modellen skal sikre tettere kobling mellom strategi, 

handlingsplaner og budsjett. Samtidig skal modellen i størst mulig grad være transparent, forutsigbar 

og skalerbar. Modellen legger til rette for at AHO kan målrette kutt om det er behov for det. AHO skal 

ha en effektiv ressursbruk og understøtte primæraktivitetene. Budsjettmodellen er delvis 

implementert for budsjettåret 2020 og vil bli fullt implementert for budsjettåret 2021.. 

Campus utvikling 

AHO har i 2019 tatt i bruk nye tilleggslokaler i Akersbakken, dette øker tilgjengelige lokaler med 
ytterligere 1500 kvadratmeter.  Det er også etablert flere nye verksted- og labfunksjoner i løpet av 
året.  
 

Verkstedene har i 2019 fått tilført ressurser og det er etablert et fotostudio hvor både 
studentundervisning foretas samt utlån av utstyr til studentenes billedtakning. I tillegg er det gjort 
utvidelse av fasilitetene i Sydfløyen og studentene har nå fått tilbud og verkstedfasiliteter knyttet til 
en digital lab samt modellering og fotografering av landskapsmodeller. 
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Virksomhetsmål 4.2 
AHO skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser innenfor arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur 

og design forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom konsentrasjon og 

arbeidsdeling.  

AHO har flere samarbeid av ulik karakter og omfang. Fellesgraden i landskapsarkitektur i samarbeid 

med UiT er et tett integrert samarbeid, med forgreininger både i undervisning, forskning, 

støttefunksjoner og administrasjon. Programmet er omtalt under sektormål 1.1. 

Som en av sektorens minste institusjoner er AHO opptatt av å søke samarbeid der vi finner det 

hensiktsmessig. AHO forsøker ut ulike samarbeidsformer og ulike samarbeidspartnere.  

Følgene samarbeid er inngått: 

Verkstedsamarbeid 

AHO og KHiO har inngått en avtale om bruk av maskinparken i verkstedet på tvers av institusjonene. 

Dette er en prøveordning som gjelder en del av verkstedsfasilitetene, men det er ønskelig å se på 

mulighet for å utvide samarbeidet. 

Felles personvernombud 

AHO og NMH gjennomførte en pilot med samarbeid om personverntjenester fra en privat tilbyder. 

Hver institusjon har en separat likelydende avtale, men mange av aktivitetene koordineres på tvers av 

institusjonene og gir synergier og anledning til å hente ut «best practis». Denne piloten ble vurdert 

som vellykket og AHO, NMH, KHiO og NIH har sammen inngått separate likelydende avtaler med 

samme leverandør etter modell fra piloten. Intensjonen er at institusjonene etablerer et tettere 

samarbeid på dette feltet. 

Felles anbudsprosesser  

Det formelle samarbeidet om en felles innkjøpsfunksjon med KHiO, NMH og NIH er avsluttet, men AHO 

gjennomfører fremdeles innkjøp i samarbeid med en eller flere av samarbeidspartnerne. For enkelte 

tjenester er det kun innkjøpet som gjøres i fellesskap, mens for andre tjenester vil det være naturlig å 

kunne hente ut synergier av å ha en felles tjenestetilbyder slik eksempelet med personvernombud 

viser.  

Felles redelighetsutvalg 

Et felles redelighetsutvalg med representanter fra NMH, KHiO, MF og AHO ble opprettet i 2019. 

Mandat for og sammensetning av felles redelighetsutvalg ble vedtatt, og en overordnet avtale mellom 

de deltakende høyskolene om utvalget ble signert. Utvalget skal ha sitt første møte i 2020.  

Felles studentombud 

AHO signerte i 2019 en avtale om AHO skal samarbeide med Musikkhøgskolen, Politihøyskolen, 

Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høgskole om et felles 

studentombud. Institusjonene samarbeider med Universitetet i Oslo slik at studentombudet blir en del 

av UiO sitt fagmiljø og studentombudet har lokaler på Blindern.   

Felles pedagogisk basiskompetanse 
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AHO har inngått avtale om videreutvikling av pedagogikkprogrammet til Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KDAK) og Arkitektskolen i Aarhus.  En av 

AHOs medarbeidere fulgte i 2019 KDAK sitt program for å få erfaring med programmet slik det har 

vært lagt opp. De tre arkitektur- og designskolene har gjennom dette året arbeidet sammen med 

Aarhus universitet for å videreutvikle programmet. 

Kjøp av tjenester knyttet til opptak 

AHO har inngått et samarbeid om å kjøpe tjenester fra OsloMet til den tekniske delen av 

studentopptaket gjennom samordna opptak i 2020. Dette er en pilot, som skal bidra til å gjøre opptaket 

mindre sårbart.  

 

Kvinner i toppstillinger 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED 
ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

 

MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 
(Nasjonalt styringsparameter) i % 

23,7 30,8 36,21 35 

 

AHO har i 2019 ansatt i fem førstestillinger, hvorav tre kvinner. Vi ser at andel kvinner i 

professorstillinger har økt, som en kombinasjon av at flere menn har fratrådt sine professorater og at 

kvinner har tiltrådt. Med et lavt antall stillinger, blir det imidlertid lett store svingninger. 

I 2019 har vi fått 4 opprykksøknader, tre fra mannlige søkere og en fra en kvinnelig søker. 

Midlertidighet 

AHO har i 2019 en økning i andel midlertidige stillinger. Dette skyldes hovedsakelig at det har vært 

ledige stillinger som det har tatt tid å ansette i. Det har også oppstått midlertidige behov knyttet til 

den administrative omstillingen AHO har vært gjennom. Selv om AHO vil ha en viss grad av 

midlertidighet, er tallene på et høyere nivå enn man ønsker og det vil iverksettes tiltak for å redusere 

graden av midlertidighet. 

NASJONALT STYRINGSPARAMETER MED 
ÅRLIG VIRKNING 

RESULTAT 

 

MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2019 

Andel midlertidige ansatte i undervisning- og 
forskerstillinger (%) 

10 10,9 19,44 10 
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TABELL: MIDLERTIDIGHET 

 
  

  
MIDLERTIDIG 
ÅRSVERK I ANTALL 

MIDLERTIDIG 
ÅRSVERK I % 

% KVINNER % MENN 

Totalt i virksomheten 
2019 71,26 48,34   

2018 67,1 46,9 52,3 47,7 

Administrative stillinger totalt 
2019 7 18,82   

2018 5,2 12,2 57,7 42,3 

Lederstillinger 
2019 1 50    

2018 1 33,3 0 100 

Mellomlederstillinger 
2019 3,2 61,53   

2018 3 30,6 33,3 66,7 

Saksbehandler/ utrederstillinger  
2019 2,8 9,3   

2018 1 4,3 100 0 

Undervisnings- forskerstillinger 
totalt 

2019 27,76 44,33   

2018 21,5 36,4 47 53 

Professor 
2019 2,1 11,05   

2018 0,9 4,5 75 25 

Førsteamanuensis 
2019 4,8 25,32   

2018 2,8 29,6 35,7 64,3 

Rekrutteringsstillinger totalt 
2019 18,35 100   

2018 24 100 57,7 42,3 

Professor II 2019     

2018 1,2 100 0 100 

Kilde: DBH 

  

Commented [RS2]: Mangler tall i tabellen 
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Styring og kontroll i virksomheten    
 

Rapportering om styring og kontroll 

AHO har et system for internkontroll innenfor økonomiforvaltningsområdet. Dette består av 
retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller. AHO har også et system for 
internkontroll i studieadministrasjonen. Vi mener å oppfylt kravene til i økonomireglementet §§ 4 og 
14 og bestemmelse pkt. 2.4 om internkontroll. Definerte nøkkelkontroller blir gjennomført hvert 
tertial. 
 

Arbeidslivskriminalitet / Anskaffelser 

Krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører er innarbeidet i relevante dokumenter. Fremtidig 
inngåtte kontrakter der krav til lønns- og arbeidsvilkår inkluderes, vil også følges opp jevnlig med krav 
om innlevering av nødvendig dokumentasjon. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
AHO har gjennomført ROS-analyse høsten 2019, denne vil bli styrebehandlet mars 2020. Det er 

gjennomført en beredskapsøvelse i desember 2019.  

AHOs styre vedtok i 2016 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Ledelsessystemet er bygget opp i 

henhold til gjeldende standard og beskriver sikkerhetsmål, risiko og organisering av arbeidet. 

Ledelsessystemet ble revidert i henhold til GDPR og AHOs nye organisering i 2019. Ledelsens 

gjennomgang er gjennomført og dokumentert, og det vurderes kontinuerlige forbedringstiltak.  

Lærlinger 

 

Høsten 2018 ansatte AHO to lærlinger, innen IT-servicefaget. Høsten 2019 ble ytterligere en lærling 

ansatt innen samme felt. Det er besluttet at AHO skal ha to lærlinger innen dette feltet til enhver tid. 

AHO er tilknyttet OK Stat. 

Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet   

Styret vedtok i 2019 en ny handlingsplan for likestilling og mangfold. Planen inneholdt følgende 

hovedtemaer: 

- Øke andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger 

- Motarbeide trakassering og diskriminering 

- Studentmangfold; med økt fokus på rekruttering, søknadskriterier og opptaksprøver 

- Kartlegging av og økt bevissthet rundt kjønnsbalansen ved engasjement av gjesteforelesere og 

ved bruk av jurymedlemmer og sensorer 

 

TABELL 1 KJØNNSBALANSE OG LØNN 

    KJØNNSBALANSE GJENNOMSNITTSLØNN 

STILLING  ÅRSTAL % MENN 
% 
KVINNER 

TOTALT 
ÅRSVERK 

MENN KVINNER TOTALT 

Professor 
2018 68,4 31,6 19,3 829` 848` 834` 

2019 64,7 35,3 19 839` 860` 845` 

Førsteamanuensis 
2018 51,7     48,3 19,6 662` 686` 674` 

2019 42,7 57,3 19 682` 695` 689` 

Stipendiat 2018 45,65 54,35 23 517` 477` 496` 
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2019 58 42 18 501` 505` 502` 

Universitetslektor 
2018 60,9 39,1 17,8 587` 610` 597` 

2019 63 37 19,5 605` 622` 612` 

Rådgiver 
2018 17,5 82,5 17,1 562` 544` 548` 

2019 26,7 73,2 18,7 568` 561` 563` 
Kilde: DBH / AHO statistikk til Lønnsforhandling 

     
 
 
TABELL 2 KJØNNSBALANSE      
STILLINGSGRUPPE ÅRSTAL % MENN % KVINNER ANTALL 

Instituttleder 
2018 50 50 4 

2019 50 50 4 

Seksjonssjef 
    

2019 - 100 2 

Kilde: DBH * DBH statistikk baseres på årsverk. Her beregnes kjønnsbalanse på antall ansatte  

 

TABELL 3 SØKERE OG TILSATTE 

  UTLYSTE STILLINGER* 
TILSATTE UTEN 
UTLYSNING** 

  ANTALL SØKERE ANTALL NYTILSATTE ANTALL TILSATTE 

STILLINGSKATEGORI Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

              

              

Professor og 
førsteamanuensis 

63 40 2 3 - - 

Universitetslektor  14 13 2 3 - - 

Stipendiater og post.doc  42 50 1 3 - - 

Tekniske og 
administrative  

125 91 5 3 *  

Leder- og 
mellomlederstillinger 

16 18 3 1 1*  

Kilde: JobbNorge/ Public 360 
       

I forbindelse med omorganisering av administrasjonen ble flere fast ansatte ansatt i nye roller og 

stillingskoder, vi har ikke medregnet det blant ansettelsene uten utlysninger. Den ene stillingen som 

ble ansatt uten utlysning er en instituttlederstilling. Dette er et vikariat for en instituttleder som har 

forskningsfri. 

Inkluderingsdugnad 

AHO må sikre seg de beste hodene for å ivareta undervisning og forskning. Da de aller fleste faglige 

stillingene behandles med sakkyndig komité, så vil det i praksis være administrative og støttestillinger 

som er aktuelle for inkluderingsdugnaden. Det er ikke gjort registreringer av søkere med søkere med 

hull i CV. 
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Framtidsutsikter  

AHOs fortrinn og muligheter (i 2020) 
AHO er i en privilegert posisjon med høye søkertall som øker hvert år, blant Norges mest fornøyde 

studenter og med kandidater som er meget attraktive på arbeidsmarkedet. Det er stor etterspørsel 

etter AHOs kompetanse og skolen er en attraktiv samarbeidspartner med et bredt internasjonalt 

nettverk. Dette utgjør muligheter AHO bør utnytte seg av.  

Skolen er plassert geografisk strategisk midt i Oslo, med attraktive lokaler for studenter og ansatte, og 

har et godt rykte både innenfor og utenfor akademia. I sammenheng med at AHO feirer sitt 75 års 

jubileum i 2020/2021 skal skolen utnytte denne plasseringen og rollen til å synliggjøre skolens 

kompetanse og aktiviteter til samfunnet og samfunnsaktører.  

AHO sees på som en attraktiv forskningspartner og spesielt skolens tverrfaglige forankring gir fordeler 

i et stadig mer tverrfaglig samfunn. AHOs rolle som en liten autonom skole gir skolen et stort fortrinn 

i at den er fleksible og tilpasningsdyktig, og kan snu seg rundt på initiativ raskt og bygge samarbeid 

med relevante partnere og samfunnsaktører. Skolen kan raskt koble seg på dagsaktuelle tematikker og 

utvikler prosjekter i samarbeid med både offentlige og private partnere for å løse problemer og bidra 

inn i samfunnsdebatten med kompetanse og integritet. Dette fortrinnet må AHO utnytte i større grad 

fremover.  

AHO må utnytte disse muligheter når skolen nå skal inn i en ny strategiperiode og videreutvikle skolen 

i henhold til utviklingsavtalen og andre interne planer og tiltak.  

Overordnet risikovurdering 
Det er en generell risiko knyttet til omstillingsevne, ettersom det er lettere å bevare enn å endre og 
fordi strukturer og rutiner ofte kan virke konserverende. Det kan særlig være krevende med omstilling 
når resultatene er gode og det ikke er en opplevd risiko knyttet til å fortsette som tidligere. Viktige 
felter som digitalisering og livslang læring vil imidlertid kreve omstilling og samhandling på nye måter. 
Gjennom arbeidet med samhandling og faglig ledelse vil AHO styrke institusjonens omstillingsevne for 
å møte nye utfordringer og styrke et kontinuerlig kvalitetsarbeid gjennom stadig forbedringer. 

AHO har i det kommende året identifisert følgende overordnede områder som særlig viktig for 
risikostyringen i 2020: 

• Doktorgradsprogrammet 

• Prioriteringer og implementering av strategi 

• Campusutvikling 

• Økonomistyring  

• Midlertidighet 

Disse feltene er valgt ut fra dokumenterte utfordringer, samt områder som er sentrale for driften av 
AHO. Risikovurderingene er kvalitativt vurdert og diskutert av ledelsen ved AHO. Det er ikke satt opp 
risikomatrise for de enkelte feltene, men hvert av områdene er vurdert ut fra sannsynlighet og 
konsekvens.  

1. Doktorgradstudiet og forskerutdannelse 

Dette er området hvor det er størst risiko for AHO på kort sikt, hvor også konsekvensene er store om 
ting ikke forbedrer seg. Problemene er sammensatte, men kan oppsummeres i tre kategorier; inntak, 
gjennomstrømning og kompetanse.  
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AHO har de siste årene fått inn for få eksternfinansierte kandidater som tas opp på programmet, og 
dette resulterer i at det starter for få på doktorgradsutdanningen hvert år. Det har vært en nedgang 
de senere årene. Det er også en manglende kobling mellom syklus 2 og 3, noe som fører til at AHOs 
egne masterkandidater ikke er forberedt eller kvalifisert nok til å ta forskerutdannelse ved skolen. AHO 
må vurdere hvordan skolen kan sikre minimum 5 nye kandidater på programmet hvert år for å sikre 
størrelsen og kvaliteten på programmet, forutsatt at kvaliteten på kandidater som tas opp ikke synker.  

Gjennomstrømning er for dårlig. Det disputerer for få kandidater per år, og snittet over tre år nærmer 
seg kritisk mengde. AHO må disputere gjennomsnittlig 5 kandidater per år, og skolen ligger akkurat på 
grensen.  

Det er for liten veiledningskapasitet, og det er for liten kunnskap om veiledning blant AHOs veiledere. 
Det må tilrettelegges for kompetanseheving for veiledere, i tillegg til at veiledning i større grad må 
anerkjennes at tar tid om det skal gjøres grundig og bra.   

Tiltak:  

• Eget fullføringsfond opprettet av AHOs styre for 2020 for å støtte kandidater i sluttfasen slik 
at de disputerer i løpet av 2020. 

• Obligatorisk veiledningskurs fra 2020/2021. I sterkere grad klargjøre krav til veileder og 
kandidater før oppstart gjennom retningslinjer og interne seminarer.  

• Gjennomgang av kursporteføljen på master og doktorgrad for å bygge bro mellom syklus II og 
syklus III. Spesifikke forskningsforberedende kurs i metode og i skriftlige kommunikasjonsevne 
skal planlegges. 

• Utrede muligheter for incentiver for faglige som bringer inn eksternfinansierte kandidater 
og/ellers om bidrar til uteksaminering av kandidater.  

 

2. Prioriteringer og implementering av strategi 

AHO er en svært ambisiøs institusjon. Dette er i utgangspunktet er et stort fortrinn, men vi ser at det 
kan føre til at det blir tatt for mange samtidige initiativ, og at disse i beste fall blir forsinket eller i verste 
fall at vi ikke klarer å gjennomføre dem. Det er derfor en viktig utfordring å balansere en kultur med 
stor frihet til å forfølge faglige interesser og muligheter, med en prioritering av ressurser og 
oppfølgingsevne. Vi opplever at spennende prosjekter og tiltak ikke kan gjennomføres, fordi det 
mangler menneskelige ressurser til å gjennomføre dem. Dette oppdages gjerne for sent, da prosjekter 
blir for dårlig planlagt. 

I 2020 skal en ny strategi implementeres, og det vil igangsettes arbeid med underliggende 
handlingsplaner. Det vil være svært viktig at dette arbeidet sikrer eierskap til oppfølging av tiltak og 
realistiske estimater for gjennomføring. Samtidig som det forutsettes et lokalt eierskap av 
handlingsplanene, er det viktig at man har en helhetlig oversikt over handlingsplaner og tiltak.  

Det er en risiko for at en stadig vekst i ulike retninger kan vanne ut kjernevirksomheten til skolen, og 
at ressurser spres for tynt utover. Det oppleves også at stadig nye krav og pålegg fra overordnede 
myndigheter legger beslag på ressurser, og at AHO må finne gode løsninger for å etterleve disse på en 
minst mulig kostnadskrevende måte. 

Med en ambisiøs strategi og utviklingsavtale er det svært sannsynlig at AHO vil måtte prioritere mye 
strengere, noe som også medfører at noen initiativ og prosjekter ikke kan prioriteres eller støttes, og 
dette vurderes å være av moderat risiko. 

Tiltak:  

• Strategi med underliggende handlingsplaner skal bidra til å prioritere 
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• Det er lagt opp til prosesser som tydeligere skal koble strategi og budsjett for å sikre en reel 
prioritering.  

• Den administrative organiseringen har som intensjon at det skal være en bedre overordnet 
koordinering av ulike prosjekter, og prosjektporteføljen følges tettere opp av den 
administrative ledelsen. Det vil også i større grad stilles krav til gode prosjektbeskrivelser når 
nye prosjekter igangsettes. 

• AHO undersøker muligheter for samarbeid der dette er hensiktsmessig.  

 

3. Campusutvikling 

De siste årene har AHO utvidet sine lokaler, ved å ta over den resterende delen av Maridalsveien 29 
og ved å inngå en leieavtale i Akersbakken 12. Dette etter en lang periode med vekst og tiltagende 
trangboddhet. Det har imidlertid vist seg som utfordrende å sikre en god disponering av arealene. 
Dette skyldes dels manglende planlegging av de nye arealene i Akersbakken, dels egenskaper ved 
dagens timeplaner som gir en svært ulik aktivitetsbelastning gjennom uken og dels behov knyttet til 
modellproduksjon og tilgang til verksted.  

Tiltak: 

• AHO vil gjennom 2020 arbeide med en campusutviklingsplan i samarbeid med Statsbygg og  

• Parallelt med campusutviklingsplanen vil det arbeides med en intern plan for arealdisponering.  

 

4. Økonomistyring 

Risikobildet knytter seg til en kombinasjon av flere faktorer: overforbruk i 2019, behov for å bygge opp 
reserven, ny budsjettmodell og turnover blant sentrale nøkkelfunksjoner i økonomienheten.  

Regnskapet for 2019 viser et stort overforbruk. AHO har hatt en flerårig plan for å bygge ned reserven, 
som har ligget på et høyere nivå enn ønskelig. Målsetningen er å ha en reserve på om lag 5 % av 
bevilgningen. Med overforbruket i 2019 ligger reserven på 2,2 %.  

Den nye budsjettmodellen som AHO vedtok i 2019 ble bare delvis implementert for 2020-budsjettet. 
Det er sentralt at detaljeringen av modellen fortsetter og at simuleringer og tildelinger er klare i god 
tid slik at enheter kan tilpasse seg en ny fordelingsmodell. 

To sentrale medarbeidere i økonomienheten har valgt å forlate AHO i løpet av relativt kort tid. I en 
liten organisasjon gir dette en stor sårbarhet, og en risiko både knyttet til kompetanse og kapasitet. 

Sannsynligheten for at AHO ikke vil lykkes med en god økonomistyring i 2020 vurderes ikke som stor, 
men det kan få alvorlige konsekvenser. 

Tiltak: 

• Det legges opp til en tettere økonomioppfølging overfor alle enheter i 2020. En pågående pilot 
med et virksomhetsstyringsverktøy vil vurderes i første kvartal 2020. 

• Det vil legges frem en plan for oppbygging av reserven i begynnelsen av 2020. AHO er i en 
situasjon med økte forventede inntekter den neste femårsperioden. Det legges opp til at 
oppbyggingen av reserven bidrar til å spre forventet inntektsøkning jevnere i årene fremover. 
Det arbeides med langtidsbudsjetter for å få en god oversikt over AHOs økonomiske 
forpliktelser fremover. 
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• Det vil arbeides videre med implementering av den nye budsjettmodellen. Denne modellen vil 
gjøre det lettere å gjennomføre målrettede kutt hvis det blir nødvendig. Budsjettprosessen vil 
starte tidligere enn før og kobles tettere mot strategi.  

• Det er rekruttert til de vakante stillingene og innleide krefter fra PWC bidrar til å sikre en god 
økonomistyring i perioden før de nyansatte er på plass. 

 

5. Midlertidighet 

AHO styre og ledelse har gjennom flere år holdt øye med midlertidigheten. Dette er en uensartet 
gruppe som gir verdifulle bidrag til AHOs undervisningskvalitet og som gir arbeidslivstilknytning. 
Gruppen spenner fra internasjonalt meriterte fagpersoner som underviser ett semester, via praktikere 
med lang bransjeerfaring til relativt nyutdannede undervisningsassistenter. Noe midlertidighet er 
ønskelig, men AHO hadde i 2019 en økning, og ligger i dag for høyt. Det er en intensjon å sikre 
praktikere i undervisningsstaben ved i større grad bruke åremålsstillinger.  

Tiltak: 

- Alle institutter gjennomgår sine midlertidige årsverk og legger planer hvordan dette kan 
reduseres 

- Styret har delegert enkeltansettelser og skal holde et større fokus på bemanningsplanlegging 
- Det vil settes et konkret måltall for midlertidighet som det arbeides mot. 

 

Mål på nasjonale og institusjonelle styringsparametere 

Nasjonale styringsparameter  

     
Styringsparameter 2017 2018 2019 Målsetning 2020 

Andelen studenter på masterutdanning som 
gjennomfører på normert tid 58,82 47,06  41,03  70 

Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører 
innen seks år 60 41,67  12,5  85  

Skår på hvordan studentene oppfatter 
studiekvaliteten 4,51 4,31  4,37  4.5 

Faglig tidsbruk (timer) per uke blant 
heltidsstudenter 51,88 48,81  46,91  45 

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-
årsverk - -  -  - 

Andel utreisende utvekslingsstudenter på 
Erasmus+ av totalt antall studenter 2,8 4,36  4,08  5 

Andel mastergradskandidater sysselsatt i 
relevant arbeid et halvt år etter fullført 
utdanning 78,95 -  -  90 

Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per 
faglig årsverk 85,43 105,39  77,23  80 

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per 
faglig årsverk 27,65 21,93  49,34  40 

Antall studiepoeng per faglig årsverk 402,92 404,1  448,99  405 

Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 23,65 30,81  36,21  35 
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Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger 10,02 10,92  19,44 20 

 

Fra 2020 vil alle timelærere av et viss omfang ansettes i stillingskoden universitetslektor, dette vil 

medføre at styringsparametere med faglige årsverk eller undervisnings- og forskningsstillinger i 

nevneren vil ha svakere resultater ettersom det vil bli en økning av midlertidige 

universitetslektorstillinger. Det vil særlig slå ut på det nasjonale styringsparameter knyttet til 

midlertidighet. Til tross for aktivt arbeid for å redusere midlertidighet vil midlertidighet på dette 

parametere øke de nærmeste årene, mens det totale tallet vil reduseres. 

Lokale styringsparametere 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING RESULTAT  MÅLSETNING 

GJENNOMFØRING: 2017 2018 2019 2020 

Tall kandidater med fullførte vitnemålsgivende grad     

DESIGN (5 år) 36 28 19 28 

DESIGN (2 år)7  - - 14 14 

ARKITEKTUR (5,5 år) 55 76 72 73 

LANDSKAPSARKITEKTUR (2 år) 17 15 18 20 

ERFARINGSBASERT MASTER ARKITEKTURVERN 1 3 0 8 

ERFARINGSBASERT MASTER URBANISME 1 2 5 13 

DOKTORGRAD – PHILOSOPIHAE DOCTOR 10 2 3 10  

 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG 
VIRKNING 

RESULTAT 
MÅLSETNING 

 2017 2018 2019 2020 

Tilslag på nye forskningsprosjekter fra NFR og EU 
over 1 million 

2  2 4 3 

 

                                                        
7 Første kull startet høst 2017 og uteksamineres vår 2019.  



10/20 Årsrapport 2019/2020 - 20/00132-1 Årsrapport 2019/2020 : årsrapport til styrebehandling

Årsrapport (2019–2020)  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 
 

42 
 

LOKALT STYRINGSPARAMETER MED ÅRLIG VIRKNING 

OPPTAK KULL 2017 KULL 2019 

Erfaringsbasert master i arkitekturvern 9 18 

Erfaringsbasert master i urbanisme  21 22 

AKTIVE  KULL 2017 KULL 2019 

Erfaringsbasert master i arkitekturvern 8 17 

Erfaringsbasert master i urbanisme  13 17 

FULLFØRTE  KULL 2017 KULL 2019 

Erfaringsbasert master i arkitekturvern 0 - 

Erfaringsbasert master i urbanisme  4 - 

Antall studenter tatt opp på enkeltmoduler i 2019 

 

RESULTAT MÅLSETNING 

OPPTAK  2019 2020   

Erfaringsbasert master i arkitekturvern  2 5   

Erfaringsbasert master i urbanisme 1 1   

 

AHO har valgt å inkludere noen lokale styringsparametere i tillegg til de nasjonale for å sikre at 

fokusområder og risikoområder følges opp. Skolen ønsker fokus på kandidatproduksjon, inkludert 

doktorgrad. Dette kobles seg opp mot både utviklingsavtale og strategi som har fokus på kvalitet i 

utdanningen og forskning. AHO har et økt fokus på eksternfinansiert forskning og har dermed også 

inkludert et parameter for forskningsprosjekter for å sikre at dette følges opp. Det vil være naturlig å 

ha en revidert gjennomgang av virksomhetsmål og styringsparametere når den nye strategien er 

vedtatt. 

Til slutt har AHO et mål om å videreutvikle sin EVU-satsning i utviklingsavtalen og inkluderer derfor et 

eget EVU parameter for å sikre at dette følges opp i hele organisasjonen. Det gjøres opptak til EVU 

annenhver år, og neste opptak er i 2021. Derfor settes det ikke egen målsetning for 2020 på 

opptakstall, men det settes et måltall for studenter tatt opp på enkeltmoduler. Målsetningen for de 

erfaringsbaserte mastergradene er at kullet som startet i 2017 er uteksaminert i løpet av 2020, og at 

det ikke er frafall av studenter fra kullet som startet i 2019. De vil først uteksamineres i 2021, og 

dermed settes det ikke noen mål for fullføring for dette kullet.  
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Framtidsutsikter og planer  
Kvalitet i utdanning og forskning  

AHO har som målsetning å videreutvikle og styrke kvaliteten på forskning og undervisning med 

ambisjon om å forbli et internasjonalt sett fremragende lærested. Dette skal blant annet gjøres 

gjennom samarbeid, både på tvers av skolen og gjennom forpliktende samarbeid med utvalgte 

partnere. Som verktøy for denne utviklingen utvikler AHO en ny strategi som trer i kraft i 2020, og lager 

oppfølgingsplaner for utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet.  

 Oppfølgning av utviklingsavtalen  

AHO skal gjennomføre kartlegging av muligheter og behov for samarbeid med andre institusjoner 

innen undervisning og forskning.  

AHO har iverksatt et kvalitetssikringsprosjekt med mål om å kvalitetssikre 

internasjonaliseringsarbeidet ved AHO generelt og avtaleporteføljen spesielt. Endelig rapport skal 

foreligge høstsemesteret 2020. AHO vil ha kvalitetsjekket alle skolen utvekslingsavtaler og gått grundig 

gjennom virkemiddelapparatet for å stimulere til utenlandsopphold for studenter og forskere. Dette 

vil lede til utarbeidelsen av en ny handlingsplan for internasjonalisering som vil være klar i 2021.  

AHO vil gjennomføre og ferdigstille evalueringen av programutvalgenes arbeid etter de ble opprettet 

i 2017. Det vil lages en plan for oppfølgning i etterkant av evalueringen. Programledelse er også en 

svært viktig element i den pågående diskusjonen om faglig organisering. Etter planen vil den faglige 

organiseringen bli vedtatt i 2020, og evalueringen av dagens programledelse vil være en av flere 

vurderingskriterier i denne beslutningen. Det vil også jobbes med å forberede en ekstern evaluering 

av alle studieprogram slik at dette kan gjennomføres i 2020/2021.  

AHO vil i 2020 tilby sine ansatte et tilrettelagt undervisningsopplegg som gir innføring i AHOs 

pedagogiske modell, og en systematisk plan for kompetanseheving av vitenskapelig personell vil være 

ferdigstilt. AHO vil også jobbe for en egen opplæringsmodul i samarbeid med andre UH-institusjoner 

for veiledere på doktorgrad. AHO vil i tillegg gjennomføre kursing av utvalgte ansatte i 

forskningsledelse og prosjektledelse i 2020, og evaluere om dette er et opplegg som skal 

implementeres som tilbud til andre aktuelle kandidater.  

Andre oppfølgningspunkter  

AHO skal implementere handlingsplanen for doktorgradsstudiet og forskerutdannelsen som skal følges 

opp tett for å sikre kvaliteten fra opptak til avslutning i studiet. Målsetningen er at kandidater som tar 

forskerutdannelse ved AHO fullfører studiet med kortere gjennomføringstid enn tidligere, hvor 

kandidater som tas opp til utdannelsen har bedre forutsetninger for å fullføre utdannelsen og hvor de 

som underviser og veileder kandidater har kunnskapen til å følge studentene opp. AHO vil rapportere 

på oppfølgningen av handlingsplanen i neste årsrapport. Vi vil kunne se resultater for noen av de 

kortsiktige tiltakene allerede neste år, men de mer grunnleggende, langsiktige tiltakene vil først gi 

resultater om flere år og inngår som en del av et kontinuerlig kvalitetsarbeid. 

AHO skal sikre at studentevalueringer i enda større grad inkluderes i evalueringen av kurs og 

studieprogram, og skal sikre dette ved å jobbe for høyere deltagelse fra studenter ved tettere 

involvering og medvirkning. Bruken av tillitsvalgte som talspersons og representant for studenter 

ønsker AHO å bygge videre på.  
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Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Fokus på kvalitet gjennomsyrer alle AHOs planer og strategier. Et av skolens klare fokusområder er 

bærekraft, og skolen skal aktivt bidra til å håndtere vår tids bærekraftsutfordringer gjennom en 

eksperimenterende, kritisk og flerfaglig tilnærming. For å fremme strategiområdet skal AHO være en 

aktiv samfunnsaktør innenfor sine fagfelt og satse på samarbeid med sentrale samfunnsaktører. Som 

verktøy for denne utviklingen utvikler AHO en ny strategi som trer i kraft i 2020, og lager 

oppfølgingsplaner for utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet.  

Oppfølgning av utviklingsavtalen 

Etter- og videreutdanning vil kunne bidra til vekselvirkning mellom problemstillinger 
profesjonsutøvere møter i sitt virke og AHOs kunnskapsproduksjon. AHO skal benytte sin posisjon som 
en ikke-kommersiell aktør og bidra til å sikre kunnskapsbaserte diskusjoner.  
 
Det skal igangsettes tiltak for å følge opp organiseringsrapporten for EVU. Det skal i løpet av 2020 
settes et programstyre som har ansvar for kvalitetssikring og videre utvikling av EVU programmene, 
samt utarbeides handlingsplaner for organisatorisk forankring, ansvarsfordeling og rammebetingelser 
av EVU porteføljen. Det er et ønske om å starte videreutdannings-program innen design. Det har blitt 
igangsatt en utredning av bransjen sine behov. Det er derfor satt et mål for 2020 å sluttføre kartlegging 
av bransjens behov, ferdigstille et programoppsett, ansette eksterne og interne faglige ressurser med 
tilknytning til programmet, samt sikre AHO sine økonomiske og strategiske interesser i utvikling av et 
program. Det vil også fortløpende bli arbeidet med mulige nye EVU programmer i samarbeid med 
andre institusjoner i UH sektoren.  
 
AHO vil vedta en ny strategi i 2020 som skal legge føringer for hvilke samarbeid AHO bør prioritere 
med sentrale samfunnsaktører. Skolen vil i 2020 starte kartlegging og kvalitativt vurdere inngåtte 
samarbeidsavtaler og resultater skolen har fått ut av disse, før det legges en plan for fremtidige 
samarbeid basert på AHOs strategiske retningsvalg. 
 

Andre oppfølgningspunkter  

AHO har over mange år vært en av institusjonene som har hentet inn mest forskningsmidler per 
vitenskapelig ansatte. Dette har over flere år vært fallende. Dette skyldes delvis at AHO har hatt fokus 
på å vinne EU-midler. AHO bør strategisk jobbe for å koble seg på større prosjekter som partnere og 
bygge samarbeid, og ikke ha ambisjoner om å lede store prosjekter alene. Det vil gi skolen midler til å 
utvikle forskningen, uten at tid og ressurser vil forsvinne i administrativ prosjektledelse. Det er også 
gjennom ekstern finansiert forskning at AHO får muligheten og fleksibiliteten til å utvikle faget og 
skolens fagportefølje.  

 
Effektiv, mangfoldig og solid 

Oppfølgning av utviklingsavtalen 

Så snart styret har vedtatt AHOs nye strategi (Agenda 2025) vil det arbeides videre med handlingsplan 

for samarbeid og arbeidsdeling. Det er gjort en omfattende kartlegging i 2019, det vil være nødvendig 

å vurdere erfaringene med de pågående samarbeidene og vurdere strategiske implikasjoner av dette. 

En handlingsplan forventes vedtatt i første halvår 2020. Parallelt vil AHO videreutvikle pågående 

diskusjoner med flere samarbeidspartnere. Det vil være viktig å vurdere spredning eller konsentrasjon 

av samarbeidspartnere og hvilke type samarbeid som best støtter opp under de strategiske målene 

AHO har satt. 
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Andre oppfølgningspunkter  

Organisasjon og organisasjonsutvikling 

I løpet av 2020 skal AHO avslutte diskusjonen om faglig organisering. Det har vært gjennomført en 

bred diskusjon om dette gjennom 2019, og vedtak og forberedelser til en implementering vil 

gjennomføres i 2020. Organiseringen skal støtte opp om primæraktiviteten og utdannings- og 

forskningskvalitet. Særlig studieprogramledelse og en helhetlig forskningskoordinering er faktorer som 

vil være viktig i vurderingen. Styret har også bedt om at personaloppfølging om medbestemmelse er 

elementer som vektlegges. 

Samtidig vil det være et fokus på å hente ut de forventede gevinstene av den administrative 

organiseringen. Det er behov for å gjøre mindre justeringer og rutineendringer.  

Bemanningsplanlegging og midlertidighet  

AHO sitt styre har delegert ansettelsesmyndighet til underliggende utvalg, og i den forbindelse har 

styret bedt om å jevnlig behandle bemanningsplanlegging på et strategisk nivå. Dette vil sikre en 

overordnet diskusjon av bemanningsplaner, og det vil også inkludere en diskusjon om midlertidighet. 

AHO hadde i 2019 en stor økning i midlertidighet, og det vil bli igangsatt tiltak for å redusere denne. 

Lokaler og campus utvikling  

AHO skal arbeide med campusutviklingsstrategi i samarbeid med Statsbygg. Parallelt med dette vil det 

arbeides med arealdisponering på kort og mellomlang sikt. Det ble i 2018/2019 gjennomført en 

mulighetsstudie som vil danne grunnlag for disse prosessene. Som skissert tidligere er det flere 

elementer som hindrer en effektiv og god bruk av skolens lokaler, og det vil være nødvendig å gjøre 

både kortsiktige tiltak for å sikre at vi kan ta av for planlagt vekst i antall studenter og ansatte i 2020, 

men også for å sikre utvikling på mellomlang sikt. De to prosessene kjøres som separate løp, men det 

vil gjensidig informere hverandre.  

Videreutvikling av budsjettmodell og langtidsbudsjett 

Den vedtatte budsjettmodellen er ikke fullt ut implementert for 2020, og det vil arbeides videre med 

de komponentene som ikke er implementert. Det legges opp til en budsjettprosess som er tett 

integrert med strategiprosessen og som legges tidligere på året.  

Det vil bli laget et langtidsbudsjett for AHO som skal synliggjøre oppbygging av fond og fremtidige 

investeringsbehov. Verkstedet vil være første enhet ut med en langtidsplan for investeringer, mens 

det for IKT- og driftsfeltene vil være naturlig å koble arbeidet mot henholdsvis handlingsplan for 

digitalisering og campusutviklingsstrategi. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 11/20 Tildelingsbrev for 2020 
 

 
    

 
Det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) er det sentrale styringsdokumentet for 
underliggende institusjoner og er hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. 
Departementet understreker betydningen av at styret er godt kjent med tildelingsbrevets innhold. 

 

Departementet går i brevet gjennom prioriterte områder for regjeringen, i Granavolden-plattformen, 
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, internasjonalisering, grønt skifte og bærekraftig utdanning 
og utvikling av fremtidig politikk. Vi kan merke oss KD ber virksomhetene ha særlig oppmerksomhet om 
forskning og utvikling av teknologiske løsninger og løsninger for å møte utfordringene og hvordan 
bærekraftmålene kan inkluderes i utdanningene, samt kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Regjeringen vil 
legge frem flere stortingsmeldinger med stor betydning for universiteter og høyskoler i 2020 og 2021.  
 
I tillegg er det en mengde fellesføringer og krav knyttet til inkluderingsdugnad, informasjonssikkerhet, 
oppfølging av digitaliseringsstrategi, midlertidighet, likestilling og mangfold, norsk språk, 
campusutviklingsplaner og tilrettelegging for studenters deltagelse i folkevalgte organer som institusjonene må 
ta hensyn til. En oversikt over de krav og forventninger i brevet er oppsummert i vedlagte oppfølgingsplan. 
 
Kunnskapsdepartementet har tidligere meldt at de ønsker å revidere sektormålene, men de ønsker å høste 
flere erfaringer med utviklingsavtaler og evaluere ordningen før de eventuelt reviderer målene. Departementet 
forventer at institusjonene vurderer egne resultater og ambisjoner på de nasjonale styringsparameterne, samt 
at vi fastsetter egne virksomhetsmål og relevante styringsparametere. Dette gjøres i årsrapporten. KD ønsker at 
alle utviklingsavtaler i sektoren skal ha samme avtaleperiode, og AHO sin utviklingsavtale forlenges ut 2022 og 
endelig rapport om måloppnåelse vil inngå i Årsrapporten 2022. 
 
Etatsstyringsmøte er berammet til 5. juni kl 09.00-11.00. AHO kan komme med innspill til strategisk viktige 
saker i forkant av møtet. Vi foreslår følgende sammensetning av AHO sin delegasjon til etatsstyringsmøte: 
styreleder Gunnar B. Kvaran, ekstern styrerepresentant Lisa Ann Cooper, intern styrerepresentant Gro 
Bonesmo, intern styrerepresentant Peter Hemmersam, styrerepresentant for studentene Helle Rabbås, rektor 
Ole Gustavsen og direktør Randi Stene. 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar tildelingsbrevet til etterretning. 
 
Styret ber om at administrasjonen følger opp tildelingsbrevet. 

 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 19/01112-2  
Vedlegg:  Tildelingsbrev 2020  for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo(1681  

oppfølging av tildelingsbrev 2020 
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Tildelingsbrev 2020  for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer 

av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom 

supplerende tildelingsbrev i løpet av 2020.  

 

Departementet gjør oppmerksom på at veilederen Rammer for arbeidet til styrene for 

universiteter og høyskoler er oppdatert. Tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens 

nettsider så snart det er mottatt, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.2. 

 

Tildelingsbrevet for 2020 består av følgende deler: 

 

1 Regjeringens prioriteringer og forventninger ................................................................... 2 

2 Mål.................................................................................................................................. 5 

3 Budsjett for 2020 ............................................................................................................. 9 
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1 Regjeringens prioriteringer og forventninger 

1.1 Prioriterte områder 

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping, bærekraftig utvikling og velferd. 

Kunnskap er også nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å 

møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Regjeringen har høye 

ambisjoner om å utvikle Norge som kunnskapsnasjon. Regjeringen vil legge til rette for at 

den enkelte får utvikle sin kompetanse, slik at kompetansen er tilpasset endrede behov i 

arbeidslivet fremover.  

 

Kunnskapsdepartementet har tre overordnede mål for kunnskapssektoren: 

 Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.  

 Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.  

 Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.  

 

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2020 for å nå disse målene er 

beskrevet i Prop. 1 S (2019–2020). Det vises særlig til kap. 1 for en overordnet omtale av 

kunnskapspolitikken, til programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning, og til kap. 5 

for en samlet omtale av regjeringens oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning. 

 

Granavolden-plattformen 

Regjeringen vil satse på kunnskap som skal ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og 

lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. I 2020 og de 

kommende årene vil regjeringen prioritere følgende områder som er relevante for forskning 

og høyere utdanninger: 

- omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskapning og et 

bærekraftig velferdssamfunn 

- styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer 

- styrke utdanningskvalitet og sikre at høyere utdanning er relevant for å møte kravene 

fra arbeidslivet 

- fortsatt lærerløft for å sørge for en god og attraktiv lærerutdanning som sikrer at 

elevene opplever bedre læring og mestring  

- satsing på digitalisering for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og 

høyere utdanning og fortsatt satsing på digital kompetanse  

- et godt studentvelferdstilbud uavhengig av studentenes bakgrunn, økonomi og 

bosted 

- redusert bruk av midlertidige stillinger 

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 

Langtidsplanen skal bidra til å realisere regjeringens prioriterte prosjekter og gi forutsigbarhet 

for forsknings- og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket 
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konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer 

av fremragende kvalitet. Følgende områder vil ha særlig prioritet:  

- opptrappingsplanene for teknologiløftet, FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet 

og kvalitet i høyere utdanning 

- de fem langsiktige prioriteringene: 1) hav, 2) klima, miljø og miljøvennlig energi, 3) 

fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) muliggjørende og 

industrielle teknologier og 5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 

verden 

- bygg i universitets- og høyskolesektoren, herunder klima- og miljøvennlige løsninger  

- universitetsmuseene 

- åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data 

 

Internasjonalisering 

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk forskning og høyere 

utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer. 

Internasjonalt samarbeid er også sentralt for å møte store globale samfunnsutfordringer. 

Aktiv deltakelse i internasjonale programmer og samarbeid er avgjørende for å nå de 

nasjonale målene i langtidsplanen. Følgende områder har særlig prioritet: 

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon  

- EUs rammeprogram for utdanning  

- Panorama-strategien 

 

Grønt skifte og bærekraftig utvikling  

Grønt skifte og bærekraftig utvikling er tverrgående temaer som berører hele bredden av 

kunnskapssektorens virksomhet. Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i 

arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 

2015 og klimamålene i Paris-avtalen. Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner er 

derfor viktige aktører for å nå regjeringens ambisjoner for grønt skifte og bærekraftig 

utvikling, og vi ber virksomhetene ha særlig oppmerksomhet om:  

- forskning og utvikling av teknologiske løsninger  

- utvikling av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning for å forstå hvordan 

mennesker, kultur og samfunn er avgjørende for å møte utfordringene, håndtere 

motstand og konflikter for å finne løsninger som fungerer og gir resultater 

- vurdere hvordan grønt skifte og bærekraftsmålene kan inkluderes i utdanningene 

- kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet gjennom klima- og miljøstrategier med 

tydelige miljømål  

 

Utvikling av fremtidig politikk 

I 2020 og 2021 er det planlagt flere utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil 

påvirke og fordre bidrag fra høyere utdanning og forskning, blant annet om studentmobilitet, 

livslang læring og arbeidslivsrelevans.  

 

Universitets- og høyskolelovutvalgets utredning legges frem i februar 2020. Denne vil bli fulgt 

opp av en lovproposisjon våren 2021. Regjeringen tar også sikte på å legge frem en 
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stortingsmelding våren 2021 som gjennomgår helheten i styringen og skal forankre en klar 

og forutsigbar styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen vil blant annet 

ta utgangspunkt i universitets- og høyskolelovutvalgets utredning og vil også omfatte 

evaluering av ordningen med utviklingsavtaler. Meldingen vil bli lagt frem samtidig med 

forslag til ny lov for universitet og høyskoler, enten som egen melding eller som meldingsdel i 

lovproposisjonen. 

 

Regjeringen vil dermed  legge frem følgende stortingsmeldinger/lovproposisjon i 2020 og 

2021 for å følge opp og nå målene i kunnskapspolitikken: 

 internasjonal studentmobilitet 

 kompetansereformen Lære hele livet 

 arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 

 styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler  

 lovproposisjon om universitets- og høyskoleloven 

 

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2020 

For budsjettprioriteringer for 2020 vises det til Prop. 1 S (2019–2020): kap. 4 om 

programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om oppfølging av 

langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 

 

Departementet ønsker i tillegg å minne om ordninger hvor universiteter og høyskoler kan 

søke midler for å videreutvikle utdanning, forskning og bygg: 

 

 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) vil 

lyse ut midler innenfor Dikus kvalitetsprogrammer. Nye satsninger i 2020-budsjettet 

skal bidra til internasjonal studentmobilitet, bedre arbeidslivsrelevans og styrket 

praksis i kommunesektoren for helse- og sosialfagsstudenter og midler for å styrke 

kvaliteten i praksis i lærerutdanningene.  Det er videre tildelt midler i 2020 til fleksible 

studietilbud og utvikling av studietilbud i samarbeid med næringslivet. 

 Forskningsrådet har fått økte midler fra mange departementer til forsknings- og 

innovasjonsprosjekter på en rekke områder som for eksempel IKT-sikkerhet, 

omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket 

klimatilpasning, klimatilpasset og lønnsom matproduksjon, polarforskning, tiltak og 

tjenester rettet mot barn mm.  

 Kunnskapsdepartementet viderefører ordningen med tilskudd til oppgradering av 

universitets- og høyskolebygg for å møte nye og endrede behov i undervisnings- og 

forskningsformer, samarbeid mellom fagmiljøer og mer sikker digital tilrettelegging i 

drift, undervisning og forskning. 

 

I tillegg vil det bli lyst ut midler til 2 200 studenthybelenheter og det er satt av midler for å 

gjennomføre en levekårsundersøkelse for studenter. 
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2 Mål 

2.1 Om målstrukturen 

I 2018 ba departementet universitetene og høyskolene om synspunkter på målstrukturen og 

innspill til hvordan den kan gjøres enklere og bedre. Det ble gjort i lys av at departementet 

gradvis har inngått flerårige utviklingsavtaler med de statlige institusjonene. 

Kunnskapsdepartementet vil høste flere erfaringer med utviklingsavtaler og evaluere 

ordningen før en eventuell revidering av målene. Departementet vil foreslå eventuelle 

endringer i målstrukturen når stortingsmeldingen styringspolitikk for statlige universiteter og 

høyskoler er lagt fram. 

 

For 2020 gjelder fortsatt følgende fire overordnede og langsiktige mål for høyere utdanning 

og forskning:  

 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

3. God tilgang til utdanning 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

I tillegg til målene har departementet fastsatt styringsparametere for høyere utdanning og 

forskning. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner 

på de nasjonale styringsparameterne.  

 

Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål og relevante 

styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. 

Virksomhetsmålene skal bidra til å nå de overordnede målene, jf. Prop. 1 S (2019-2020). 
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Tabell 1: Overordnede mål og nasjonale styringsparametere 

Mål 1: Høy kvalitet i utdanning og 

forskning 

Mål 2: Forskning og 

utdanning for velferd, 

verdiskaping og omstilling 

Mål 3: God tilgang til 

utdanning 

 andelen studenter på 

bachelorutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen studenter på 

masterutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen ph.d.-kandidater som 

gjennomfører innen seks år 

 skår på hvordan studentene 

oppfatter studiekvaliteten 

 faglig tidsbruk (timer) per uke blant 

heltidsstudenter 

 antall publikasjonspoeng per faglig 

årsverk 

 verdien av Horisont 2020-

kontrakter per FoU-årsverk 

 andel utreisende 

utvekslingsstudenter på Erasmus+ 

av totalt antall studenter 

 andel 

mastergradskandidater 

sysselsatt i relevant 

arbeid et halvt år etter 

fullført utdanning 

 bidragsinntekter fra 

Forskningsrådet per 

faglig årsverk 

 andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per 

faglig årsverk 

 andel forskningsinnsats i 

MNT-fag 

 kandidattall på helse- 

og lærerutdanningene1 

 

 

Mål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

 antall studiepoeng per faglig årsverk2  

 andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart 

Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).  

 

 

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonene definert samfunns- og 

effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren. Aktuelle institusjoner må ta 

hensyn til disse målene i planer og i styringen av virksomheten. 

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt måltall per institusjon for enkelte utdanninger, jf. 

Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular, kap 2.3. Det er viktig å nå 

kandidatmåltallene for å sikre arbeidslivet tilstrekkelig kompetanse.  

 

 

                                                
1 Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular. 
2 Sammen med de andre styringsparametrene under mål 1 og 2 gir denne styringsparameteren indikasjoner på 
utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen. 
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2.2 Om utviklingsavtaler 

Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og mangfoldig sektor gjennom tydelige 

institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling, jf. Orientering om statsbudsjettet 2020 for 

universitet og høgskular. Utviklingsavtalene er inngått puljevis. Ni avtaler utløper våren 2020, 

mens de øvrige utløper våren 2022.  

 

For å oppfylle målet om bedre arbeidsdeling ønsker Kunnskapsdepartementet på sikt at alle 

avtalene skal ha samme avtaleperiode. Departementet ønsker derfor at avtalene som utløper 

våren 2020, justeres/reforhandles innen 1.desember 2020, og at avtalene som utløper våren 

2022, forlenges ut året, slik at alle utviklingsavtalene har avtaleperiode til utgangen av 2022. 

Endelig rapport om måloppnåelse av avtalene skal dermed inngå i Årsrapport 2022. 

Rammene for neste avtaleperiode vil bli omhandlet i Styringsmeldingen.  

 

2.3 Utviklingsavtale med AHO 

AHO inngikk utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra og med 2019 gjennom en 

prosess med innspill fra institusjonen og dialog med departementet.  

 

Målene i avtalene skal kunne realiseres innenfor eksisterende økonomiske rammer.  

 

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år. 

Her skal det fremgå hva som er status på måleparametere/milepæler sammenlignet med 

utgangspunktet for avtalen.  

 

Utviklingsmål for AHO 

AHO er en spesialisert vitenskapelig høyskole som driver praktisk, akademisk og kunstnerisk 

kunnskapsutvikling, med målsetting om å være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og 

designhøgskolene. AHO har en tett forbindelse mellom undervisning, forskning og 

innovasjon, og skal være en aktiv samfunnsaktør innen skolens fagfelt.  

 

AHO er i siste periode av en tiårs-strategi (Strategi 2020), og vil i 2019 gjennomføre en 

prosess frem mot en ny strategi. Utviklingsavtalen tar opp i seg enkelte elementer fra dagens 

strategi, mens andre mål peker frem mot en ny strategi. 

 

1) Egenart: AHO skal videreutvikles som faglig spesialisert og autonom vitenskapelig 

høyskole  

AHO er en spesialisert vitenskapelig høyskole som driver praktisk, akademisk og kunstnerisk 

kunnskapsutvikling. AHO vil styrke sin posisjon som en fremragende arkitektur- og 

designhøyskole gjennom aktivt å søke samarbeid - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. AHO 

skal søke å utnytte de fordelene det ligger i å være liten, tilpasningsdyktig og fleksibel, 

samtidig som en søker samarbeid der dette kan styrke skolens posisjon.  

 

Delmål 1.1 AHO skal gjennom å søke samarbeid og arbeidsdeling sikre og forsterke AHOs 

posisjon.  
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Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på:  

- Gjennomført en intern gjennomgang av muligheter og behov for samarbeid med andre 

institusjoner innen undervisning, forskning, støttefunksjoner og administrative felter som 

munner ut i en handlingsplan innen utgangen av 2019.  

- Med bakgrunn i utredningen vil utviklingsavtalen revideres med konkrete målsettinger for å 

følge opp delmålet.  

 

Delmål 1.2 AHO skal styrke kvalitet på utdanning og forskning ved et systematisk 

internasjonaliseringsarbeid.  

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter og analyser av nøkkeltall:  

- Etablert en ny handlingsplan for internasjonalisering  

- Kvalitativt gode utvekslingsavtaler for alle studieprogrammer, målt gjennom læringsutbytte 

og studenttilfredshet.  

- Gjennomført en gjennomgang av virkemiddelapparatet for å stimulere til utenlandsopphold, 

samt analyse av bruken av virkemiddelapparatet.  

 

2) Kvalitet: AHO skal levere fremragende utdanning og forskning.  

For å være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og designhøyskolene, må AHO ha 

fremragende utdanningskvalitet og god kvalitet på forskningen. Dette krever et kontinuerlig 

fokus på å videreutvikle utdanningsprogrammene, forskningen og egne ansatte.  

 

Delmål 2.1 AHO skal videreutvikle utdanningskvalitet ved å sikre god programledelse og 

programdesign  

Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på 

følgende punkter:  

- Evaluering av programutvalgenes arbeid, sammensetning og mandat  

- Utviklet og innført kvalitetsindikatorer per studieprogram  

- Ekstern evaluering av læringsutbyttebeskrivelser i 2021  

 

Delmål 2.2: AHO skal sikre egne ansatte en styrket undervisning -, veilednings- og 

forskningskompetanse tilpasset AHOs pedagogikk, forskning og fagområder  

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter:  

- Etablert egen opplæring i pedagogisk basiskompetanse med vekt på AHOs pedagogikk.  

- Systematisk plan for kompetanseheving for fast vitenskapelig personale innen 2020  

- AHO skal ha klargjort roller og ansvar til forskere og forskningsledelse, og lagt til rette for 

kompetanseheving innen prosjektledelse og forskningsmetodikk.  

 

3) Relevans: AHOs utdanning og forskning skal bidra til et bærekraftig og 

inkluderende samfunn.  

AHO skal være en aktiv samfunnsaktør innenfor sine fagfelt. AHOs utdanning og forskning 

utforsker områder som bærekraft, inkluderende byer, byutvikling, digitalisering, migrasjon og 

brukerorientert teknologiutvikling. Gjennom samarbeid med sentrale samfunnsaktører 
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bringes aktuelle samfunnsutfordringer inn i AHOs utdanning og forskning, og AHOs forskning 

bringes ut i samfunnet. AHO skal søke samarbeid for å videreutvikle både den ordinære 

studieporteføljen og en portefølje av etter- og videreutdanning tilpasset samfunnets behov. 

Etter- og videreutdanning vil kunne bidra til vekselvirkning mellom problemstillinger 

profesjonsutøvere møter i sitt virke og AHOs kunnskapsproduksjon. AHO skal benytte sin 

posisjon som en ikke-kommersiell aktør og bidra til å sikre kunnskapsbaserte diskusjoner.  

 

Delmål 3.1 AHO skal i løpet av perioden etablere langsiktige forpliktende samarbeid med 

sentrale aktører i samfunnet.  

Måloppnåelse vurderes gjennom:  

- En kvalitativ vurdering av inngåtte samarbeidsavtaler og de konkrete resultater av 

samarbeidene i form av for eksempel nærings/offentlig ph.d, ekstern finansiering, 

forskningsprosjekter eller konkrete samarbeid om utdanningskurs.  

 

Delmål 3.2 AHO skal gjennom etter- og videreutdanning bidra til livslang læring innen sine 

fagfelt.  

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomførte aktiviteter og analyse av måltall:  

- Utført undersøkelse om bransjenes behov for etter- og videreutdanning innen AHOs fagfelt, 

og på grunnlag av denne vurdert porteføljen av etter- og videreutdanningsprogrammer  

- Økt aktivitet i etter- og videreutdanningsprogrammene i planperioden, målt gjennom:  

o antall ferdige kandidater  

o antall aktive studenter  

o antall søkere  

 

 

3 Budsjett for 2020 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S 

(2019–2020). Vi ber institusjonen merke seg føringene og forventningene som Stortinget har 

vedtatt.  

 

3.1 Budsjettvedtak 

3.1.1 Budsjettvedtak kap. 260, post 50 

Stortinget har bevilget 36,9 mrd. kroner over kap. 260, post 50 i 2020 til universiteter og 

statlige høyskoler. Det ligger til grunn en pris- og lønnsøkning på 3,2 pst. og et 

avbyråkratisering- og effektiviseringskutt på 0,5 pst. fra 2019 til 2020. 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 193 943 000 kroner til Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo. Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2019, endringene i 

budsjettrammen fra 2019 til 2020 og saldert budsjett for 2020. 
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Tabell 2 Beløp (1 000 kroner) 

Saldert budsjett for 2019 185 352 

Andre budsjettendringer 4 939 

Resultatbasert uttelling åpen ramme 3 652 

Tildeling 2020 193 943 

 

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2020 

for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019. 

 

Kunnskapsdepartementet forventer en økning i opptaket som følge av midler til nye 

studieplasser. Departementet legger til grunn at institusjonene skal bruke midlene til å 

opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En 

studieplass er definert som 60 studiepoeng. Kunnskapsdepartementet har for 2020 fordelt 

midler til 75 nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag med vekt på sykepleierutdanning 

og 70 studieplasser innenfor teknologi og grønt skifte. Midlene vil bli trappet opp over fire år 

med satsen for finansieringskategori D, men institusjonene har fleksibilitet til å tilby 

utdanninger innen de nevnte fagområdene i tråd med egne behovsvurderinger og strategier. 

Departementets forventning til økning i avlagte 60-studiepoengsenheter tilsvarer derfor ikke 

nøyaktig det oppgitte tallet på studieplasser, men avhenger av hvilke utdanninger 

institusjonene velger å bruke midlene til. Vi ber om at institusjonene i årsrapporten for 2020 

melder tilbake hvilke studieprogram de oppretter studieplassene innenfor. Se del 5.1 om 

frister m.m. for rapportering.  

 

Kunnskapsdepartementet vil tildele 161 mill. kroner av bevilgningen under kap. 260 innenfor 

ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige lærestedene. Midlene vil bli fordelt etter 

søknad, med søknadsfrist 31. mars 2020, jf. eget brev fra Kunnskapsdepartementet datert 4.  

desember 2019. 

3.2 Utbetaling 

Kunnskapsdepartementet utbetaler midlene over kap. 260, post 50 i tre rater, hhv. i januar, 

mai og september. 

3.3 Fullmakter 

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene fullmakter som fornyes for ett år 

av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har 

departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig 

oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt. 

 

 

4 Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføring fra regjeringen - inkluderingsdugnad 

AHO skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 

inkluderingsdugnad. AHO skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har 
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vært innrettet for å nå målet om 5 pst. av nyansettelser., vurdere eget arbeid opp mot målene 

og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har AHO hatt nyansettelser i faste eller 

midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt 

nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten 

skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019.  

4.2 Andre krav 

4.2.1 Informasjonssikkerhet 

Departementet forutsetter at AHO oppfyller de nasjonale minstekravene til 

informasjonssikkerhet og personvern som følger av gjeldende regler og føringer. Disse 

gjeldende kravene vil også bli oppsummert i en policy for informasjonssikkerhet og 

personvern i høyere utdanning og forskning. Unit har fått ansvar for å formidle og følge opp 

policyen.  

 

Tiltak for å styrke sikkerheten som går ut over de nasjonale minstekravene besluttes av AHO 

med utgangspunkt i egen strategi og risikovurdering. Departementet viser til brev fra 

forsknings- og høyere utdanningsministeren datert 7. januar 2019 for mer informasjon om 

informasjonssikkerhet som kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter. Departementet 

forventer at AHO med utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer forebyggende og 

konsekvensreduserende sikkerhetsarbeid i tråd med styrets risikoaksept. 

4.2.2 Oppfølging av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning 

og høyere utdanning. Unit har ansvaret for forvaltningen av IKT og digitalisering på 

sektornivå og skal følge opp og koordinere digitaliseringsarbeidet. I tillegg har Diku, NOKUT 

og Forskningsrådet viktige roller i digitaliseringsarbeidet gjennom sine oppgaver knyttet til 

kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av utdanning og forskning. Departementet forventer at 

universiteter og høyskoler følger opp digitaliseringsarbeidet i samarbeid med de fire 

virksomhetene. 

 

Digitaliseringsstrategien for 2017–2021 gir en tydelig retning, og handlingsplan for 

digitalisering i høyere utdanning og forskning skal legges til grunn for realisering av 

strategien. Departementet forventer at universiteter og høyskoler følger opp mål, tiltak for 

samarbeid om digitalisering og finansieringsmodellen som er vedtatt for felles investeringer, 

hvor Digitaliseringsstyret har en styrende rolle. Tiltak som egner seg som fellesløsninger, 

skal realiseres som fellesløsninger. Økt tilgang til offentlige data, inkludert forskningsdata, er 

viktig for effektivisering, innovasjon, næringsutvikling og et åpent og demokratisk samfunn. 

Det er et mål at forskningsdata skal følge FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, 

samhandlende og gjenbrukbare). Digitaliseringsstrategien vil bli revidert i 2020. Unit har fått i 

oppdrag å lage et utkast til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitetene og 

høyskolene. 
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4.2.3 Midlertidighet 

Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren er fortsatt for høy. Temaet har blitt tatt 

opp ved flere anledninger og sist i etatsstyringsmøter våren 2019. Det ble satt ned en 

arbeidsgruppe med HR-direktører fra utvalgte universiteter og høyskoler høsten 2019. 

Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for å redusere midlertidigheten og skal levere sin rapport 

ved årsskiftet. Departementet forventer at universitets- og høyskolesektoren intensiverer 

arbeidet med å redusere midlertidigheten.  

4.2.4 Likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering 

Kunnskapsdepartementet forventer at virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like 

karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større 

mangfold. Vi viser videre til det som står om bekjempelse av seksuell trakassering i 

tildelingsbrevet for 2018 og forventer at dette arbeidet videreføres. 

 

Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som 

innebærer at aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter 

styrkes. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2020. Den styrkede plikten innebærer blant 

annet at arbeidsgivere i offentlig virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter 

kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021. 

Institusjonene må å gjøre seg kjent med de nye reglene og sette i verk nødvendig tiltak.  

4.2.5 Norsk språk  

Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar for norsk som fagspråk, og 

institusjonene skal ha egne språkstrategier. Internasjonaliseringen av forskningen og økt 

bruk av engelsk gjør det nødvendig at institusjonene har en strategisk tilnærming til denne 

problemstillingen. Departementet vil i løpet av 2020 ta initiativ til en gjennomgang av 

institusjonenes språkstrategier.  

 

Institusjonene og virksomhetene er pålagt å følge målloven. Også i 2019 påpekte Språkrådet 

at et flertall av UH-institusjonene ikke innfrir kravene om at begge målformene skal være 

representert med minst 25 pst. Departementet ber om at UH-institusjonene følger opp og 

setter inn nødvendige tiltak. Vi minner om at forslag til ny språklov har vært på høring høsten 

2019, og at regjeringen legger frem en Språkmeldingen våren 2020.  

4.2.6 Campusutviklingsplaner 

En campusutviklingsplan er en helhetlig og langsiktig plan for god bruk og utvikling av bygg, 

uteområder og annen infrastruktur, som støtter opp om institusjonens faglige og strategiske 

mål. Universiteter og høyskoler skal ha campusutviklingsplaner som legger grunnlag for 

prioritering av oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte institusjon.  

 

Flercampusinstitusjoner bør ha en overordnet campusstrategi  i tillegg til  

campusutviklingsplaner for de ulike studiestedene. Departementet forutsetter at planene 

styrebehandles. 
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Departementet gjør oppmerksom på at Retningslinjer for lokalisering av statlege 

arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon er revidert. Institusjonene må ta hensyn til 

retningslinjene når lokalisering utredes og før styret fatter sine beslutninger.  

4.2.7 Tilrettelegging for studenters deltakelse i folkevalgte organer  

Det er viktig at studenter kan engasjere seg i politisk arbeid. Ettersom det nylig er holdt 

lokalvalg, ønsker departementet å minne om at folkevalgte har rett og plikt til å utøve sine 

verv. Det forventes at institusjonene tilrettelegger for dette samtidig som institusjonene har 

ansvar for å påse at tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår kunnskap og 

ferdigheter som utdanningen skal gi. Det er derfor institusjonene selv som må fastsette regler 

for fravær. 

 

 

5 Rapportering og resultatoppfølging 

5.1 Rapportering om resultater  

Departementet minner om at universiteter og høyskoler innen 15. mars 2020 skal sende 

årsrapport for 2019 til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og Database for 

statistikk om høgre utdanning (DBH). Nærmere krav til denne årsrapportene fremgår av 

dokumentet Rapporteringskrav for årsrapport (2019-2020) som var vedlagt fjorårets 

tildelingsbrev. 

 

Årsrapport for 2020 skal sendes inn innen 15. mars 2021. Departementet gjør oppmerksom 

på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai. 

Rapporteringskravene følger av vedlagte dokument Rapporteringskrav for årsrapport 2020. 

Dokumentet er også tilgjengelig i DBH. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av 

virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og 

ressursbruk, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og 

fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider: 

https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/  

 

Institusjonen skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2020. Departementet vil i egne 

brev angi hvilke frister og krav som gjelder for delårsregnskapene og årsregnskapet. 

Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2019 når det gjelder 

rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2020.  

 

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er 

vedlagt.  
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5.2 Budsjettforslag for 2022 

Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i 

universitets- og høyskolesektoren. Institusjonene må utarbeide eventuelle satsingsforslag om 

økt bevilgning i tråd med vedlagte veiledning.  

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2022 er 1. november 2020. Forslagene sendes til 

postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022. 

 

5.3 Styringsdialogen i 2020 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens 

styre om institusjonens utvikling. Sentralt i møtet er utviklingsavtalen mellom departementet 

og institusjonen, regjeringens prioriteringer, særskilte føringer og institusjonens utfordringer. 

 

Departementet inviterer med dette styret og institusjonens ledelse til etatsstyringsmøte i 

2020. Etatsstyringsmøtet med dialog om utviklingsavtalen er berammet til 5. juni 2020 kl. 

09.00-11.00. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Vi ber 

om at strategisk viktige saker og deltakerliste sendes departementet senest to uker før 

møtedato. Til hver innmeldte sak skal det gis bakgrunnsinformasjon på inntil en halv side. 

Departementet forventer at delegasjonen er bredt sammensatt. 

 

Departementet sender institusjonen dagsorden i god tid før møtet. Institusjonen får en 

skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av årsrapporten for 2019, 

tilstandsrapporten for høyere utdanning, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i 

etatsstyringsmøtet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Rolf L. Larsen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på Kunnskapsdepartementets nettside:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-

2020/id2671062/ 

 

- Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular  

- Fullmakter  

- Hovedtrekk styringsdialogen  

- Rapporteringskrav for årsrapport 2020  

- Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022  

 

 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS 

Riksrevisjonen 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
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Tema Regjeringens krav og forventninger Status AHO Oppfølging 

Internasjonalisering Aktiv deltagelse i internasjonale programmer og 
samarbeid er avgjørende, departementet ber om at 
EUs rammeprogrammer og Panoramastrategi 
prioriteres. 

EU-rammeprogrammer 
prioriteres både når det gjelder 
forskning og utdanning. 

Ingen særskilte tiltak, videreføre 
pågående arbeid med 
kvalitetssikring av Erasmusavtaler 
og forskningsstrategi. 

Grønt skifte og 
bærekraftig utvikling 

Virksomhetene bør ha særlig oppmerksomhet på  
forskning og utvikling av teknologiske løsninger  

- utvikling av humanistisk og samfunnsvitenskapelig 
forskning for å forstå hvordan mennesker, kultur og 
samfunn er avgjørende for å møte utfordringene, 
håndtere motstand og konflikter for å finne 
løsninger som fungerer og gir resultater  

- vurdere hvordan grønt skifte og bærekraftsmålene 
kan inkluderes i utdanningene  

- kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet 
gjennom klima- og miljøstrategier med tydelige 
miljømål  

Dette sammmenfaller med 
målsetninger i Agenda 2025 

Handlingsplan som følger opp 
Agenda 2025. Må dekke klima- 
og miljøstrategi med tydelige 
miljømål. 

Virksomhetsmål Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette 
egne virksomhetsmål og relevante 
styringsparametere som gjenspeiler institusjonens 
profil og utviklingsmål. 

Virksomhetsmål og 
styringsparametere settes i 
årsrapporten. Det er foreslått 
reduksjon i antall lokale 
styringsparametere for 2020. 

Handlingsplanene under Agenda 
2025 må inneholde 
virksomhetsmål og relevante 
styringsparametere. 

Inkluderingsdugnad AHO skal arbeide for å utvikle rutiner og 
arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 
inkluderingsdugnad.  

Det er ikke utarbeidet rutiner 
for dette. 

Rutiner utarbeides. 

Informasjonssikkerhet Departementet forutsetter at AHO oppfyller de 
nasjonale minstekravene til informasjonssikkerhet 
og personvern som følger av gjeldende regler og 
føringer. Departementet forventer at AHO med 
utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer 
forebyggende og konsekvensreduserende 
sikkerhetsarbeid i tråd med styrets risikoaksept. 

AHO oppfyller de nasjonale 
minstekravene og har arbeidet 
systematisk med feltet. 

Styret blir forelagt en sak om 
informasjonssikkerhet i vår. I 
denne vil også risikoanalyse for 
informasjonssikkerhet og 
personvern legges frem. 
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Oppfølging av 
digitaliseringsstrategien 

Departementet forventer at universiteter og 
høyskoler følger opp digitaliseringsarbeidet i 
samarbeid med Unit, Diku, NOKUT og 
Forskningsrådet. Departementet forventer at 
universiteter og høyskoler følger opp mål, tiltak for 
samarbeid om digitalisering og 
finansieringsmodellen som er vedtatt for felles 
investeringer, hvor Digitaliseringsstyret har en 
styrende rolle. Tiltak som egner seg som 
fellesløsninger, skal realiseres som fellesløsninger. 

AHO er kjent med 
digitaliseringsarbeidet i 
sektoren. Alle nye systemer 
implementert i 2019 er 
fellessystemer eller systemer 
andre UH-institusjoner 
benytter. 

Systematisere AHOs arbeid med 
digitalisering i henhold til 
rapport. 

Midlertidighet Departementet forventer at universitets- og 
høyskolesektoren intensiverer arbeidet med å 
redusere midlertidigheten. 

AHO hadde i 2019 høy 
midlertidighet.  

Det er igangsatt et intensivert 
arbeid for å redusere 
midlertidighet.  

Likestilling, mangfold 
og bekjempelse av 
seksuell trakassering 

Kunnskapsdepartementet forventer at 
virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like 
karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk 
akademia og tilrettelegge for et større mangfold. 
Departementet forventer at arbeidet med 
bekjempelse av seksuell trakassering videreføres. 
Arbeidsgivere i offentlig virksomheter skal 
gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn 
annethvert år. 

Økning i andel kvinner i 
professorstilling i 2019. Plan for 
mangfoldrekruttering i 2020.  
AHO har lønnskartlegginger 
fordelt på kjønn årlig. 

Oppfølging av handlingsplan for 
likestilling og mangfold. 

Norsk språk Universitetene og høyskolene har et lovpålagt 
ansvar for norsk som fagspråk, og institusjonene 
skal ha egne språkstrategier. 

AHOs språkstrategi er at 
undervisning på grunnnivå er på 
norsk, mens 
masterundervisning er på 
engelsk. Slik sikres studentene 
både norsk og engelsk fagspråk. 
Administrasjonsspråk er norsk. 
Dette er ikke nedfelt i en 
skriftlig strategi. Det foreligger 
en handlingsplan for målbruk 

Nedfelle dagens strategi. 
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(veksling mellom bokmål og 
nynorsk) 

Campusutviklingsplaner Universiteter og høyskoler skal ha 
campusutviklingsplaner som legger grunnlag for 
prioritering av oppgraderings- og byggeprosjekter 
på den enkelte institusjon. Departementet 
forutsetter at planene styrebehandles. 

 AHO skal gjennomføre et prosjekt 
for campusutviklingsplan 
sammen med statsbygg. Oppstart 
i mars 2020, det vil ta ca ett år. 

Tilrettelegging for 
studenters deltagelse i 
folkevalgte organer 

Det forventes at institusjonene tilrettelegger for at 
studenter kan engasjere seg politisk samtidig som 
institusjonene har ansvar for å påse at 
tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene 
oppnår kunnskap og ferdigheter som utdanningen 
skal gi. Det er derfor institusjonene selv som må 
fastsette regler for fravær. 

  

 



12/20 Strategi: Agenda 2025 - 19/00556-7 Strategi: Agenda 2025 : Strategi: Agenda 2025

 
 

       
04.03.2020 / Vedtakssaker Sak 12/20 AHO AHOs styre møte 1 

 
 

Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 12/20 Strategi: Agenda 2025 
 

 
    

 
Agenda 2025 er AHO sin nye strategi for perioden 2020-2025. Dette skal være et overordnet strategidokument 
som skal suppleres med handlingsplaner. 
 
Som styret er kjent med har det vært en omfattende og involverende prosess frem mot det dokumentet som 
legges frem til vedtak. Dette er et bearbeidet versjon av det dokumentet styret diskuterte i møtet 11. 
desember 2019. I tråd med styrets innspill har det vært arbeidet videre med å gjøre strategien mer ambisiøs og 
fremoverlent, samt å være tydeligere på AHOs særtrekk. Punkter som hadde et handlingsplanpreg er tatt vekk, 
og det har vært en språklig bearbeiding. 
 
Etter denne bearbeidelsen står vi igjen med tre satsningsområder: bærekraft, samarbeid og framtredende. Det 
fjerde området som var med i en tidligere versjon av strategien er ivaretatt som en grunnforutsetning ved at 
systematisk kvalitetsutvikling skal være fundament for alle aktiviteter og prioriteringer. 
 
Agenda 2025 er diskutert i ledergruppen og sendt på høring til alle AHOs organisasjonsenheter. Det har 
kommet høringsuttalelser fra alle enheter, disse ligger vedlagt styresaken. Høringsuttalelsene varierer alt fra 
språklige innspill til områder/fagfelt som man ønsker inkludert i strategien. Enkelte innspill er inkludert i 
versjonen som foreligges styret. 
 
Agenda 2025 vil etter vedtak få en ny grafisk utforming. 
 
Det legges opp til en jevnlig revisjon av strategien. 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar Agenda 2025. 

 

Dato 04.03.2020 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 19/00556-7  
Vedlegg:  Høringsinnspill til Agenda 2025 

Agenda 2025_ til_styrebehandling 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Høringsinnspill til Agenda 2025 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 14 første ledd
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Agenda 2020 - 2025 

  

Strategi for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 2020 – 2025 

Høringsversjon 14.02.2020 

 

 
 
 
 
 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en ambisiøs og visjonær vitenskapelig høgskole som 

gjennom framtredende ekspertise og samarbeid skal bidra med kunnskap og løsninger et 

bærekraftig samfunn. 
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AMBISIØS OG VISJONÆR 

 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en ledende akademisk institusjon kjennetegnet av  
fremragende forskning og utdanning i arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. AHO 

skal være førstevalget for studenter, ansatte og samarbeidspartene. AHO gir form til 

morgendagens grønne skifte og et sosialt bærekraftige samfunn. Våre fag, kandidater og våre 

ansatte former framtiden og vår evne til å forestille oss alternative framtider bidrar til å løse 

samtidens store utfordringer.   

 

Særpreg og samfunnsoppdrag 

AHO tildeler mastergrader og en PhD-grad innen fagfeltene arkitektur og urbanisme, design, og 

landskapsarkitektur. AHO nyter nasjonal og internasjonal anerkjennelse og rekrutterer motiverte 

studenter og ansatte. AHO skal utnytte fordelene av sitt særpreg. Akademisk tenkning og forskning 

på høyt internasjonalt nivå flettes sammen med kunst- og håndverksekspertise, praksisnær 

kunnskap og utstrakt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv i både utdanningen og i forskningen. 

Læring, forskning og utvikling skjer gjennom kreative prosesser, historisk forankring, innovativ 

design- og arkitekturtenkning og en eksperimenterende og flerfaglig tilnærming.   

 

Studentene er AHOs viktigste ressurs. Rekrutteringen skal speile mangfoldet i samfunnet rundt 
oss. Bærebjelken i vår pedagogiske tilnærming er prosjekt- og studiobasert undervisning, og et 
nært samarbeid mellom lærere og studenter. Studentene skal utvikle en eksperimenterende og 
selvstendig holdning til fagene gjennom prosjektarbeid, akademisk trening og praktisk utprøving i 
skolens verksteder. De skal erverve seg formgivningskompetanse, materialkunnskap, historisk 
forståelse og brukerorientering, en kunstfaglig tilnærming, skaperkraft og evne til nytenking.  
 

AHOs forskningsmiljø kjennetegnes av eksperimentelle og systematiske tilnærminger og en 

metodologisk bredde. Her er samvirket mellom forskning og undervisning betydningsfullt og 

samspillet med arbeidslivet er viktig.  

 

Samtid og framtid 

Å skape et bærekraftig samfunn er vår tids største utfordring og AHO har et stort ansvar for å bidra 
med nødvendige kunnskapsgrunnlag og konkrete løsninger. Skolen skal fungere som et 
laboratorium for en akademisk og historisk underbygd tenkemåte, for eksperimentering og 
nyskaping, og skal levere relevante og banebrytende løsninger for framtiden. 

 

Design-, arkitektur- og landskapsarkitekturfagene møter nye utfordringer blant annet i form av et 

mer spesialisert arbeidsliv, økt digitalisering og arbeidslivets behov for flerfaglig kompetanse og 

endringsevne. Samfunn- og arbeidslivets behov for fagfolk innenfor disipliner som tjeneste- og 

interaksjonsdesign og innen planlegging og bygningstransformasjon gir skolen nye muligheter. 

 

I en tid hvor demokratiske institusjoner utfordres øker behovet for uavhengige og troverdige 
aktører. Vi skal ta vare på AHOs styrker og videreutvikle dem til beste for våre studier og 
forskningsmiljø og for å møte et større og mer utfordrende samfunnsoppdrag. 
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STRATEGISKE SATSNINGER 2020–2025 

Systematisk kvalitetsutvikling skal være fundamentet for alle AHOs aktiviteter og prioriteringer.  

AHO skal vektlegge forskning og undervisning som holder høyt internasjonalt nivå og vi skal 

arbeide for å forsterke vårt omdømme som et fremragende lærested. I strategiperioden vil vi i 

tillegg gjøre en innsats på tre utvalgte områder: bærekraft, samarbeid, og vår framtredende 

posisjon innen fagfeltene. 

 

 
BÆREKRAFT 

AHO skal aktivt bidra med kunnskap og løsninger for å håndtere samtidens og framtidens 

utfordringer. 

 

AHO skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap som bidrar til å håndtere samtidens 

største utfordringer. Klimaendringer, biologisk mangfold, migrasjon, digitalisering, 

urbanisering og demokratisk utvikling står sentralt. AHO er skodd for å ta et større ansvar 

for bærekraftige løsninger, og skolen har kompetanser og metoder som setter oss i en 

særstilling i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

 

AHO skal 

• gjennom forskning og kunnskapsutvikling bidra til å løse globale og lokale 

utfordringer og gi form til bærekraftige løsninger 

 

• sikre at studieprogrammene adresserer bærekraftutfordringene og gjør kandidatene i stand 
til å arbeide med dette i sin praksis 

• prioritere forskning som bidrar til bærekraftige løsninger og videreutvikle sterke 

fagmiljøer innen sirkulærdesign og delingstjenester, gjenbruk og bygningsvern, 

bærekraftig og klimatilpasset arkitektur og byplanlegging, framtidsstudier, økologi og 

landskapsarkitektur  

• styrke samarbeid innenfor og utenfor skolen for å gjøre oss bedre i stand til å håndtere de 
store og komplekse samfunnsutfordringene 

• redusere AHOs økologiske fotavtrykk blant annet i utviklingen av en mer bærekraftig 

campus der det stilles høye krav til gjenbruk, energiøkonomisering og 

ressursforvaltning 

 
 

 
SAMARBEID 

 
AHO skal bygge kunnskap og kvalitet i undervisningen og forskningen gjennom økt samarbeid på 
tvers av skolen. Samspillet mellom våre disipliner og samhandling med omverden skal sette 
tydelige spor. 
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Samarbeid bygger på samspillet mellom faglig fordypning innen egne fagområder og perspektiver 
og kompetanser fra andre disipliner og fagfelt. For å opprettholde høy kvalitet i forskning og 
undervisning må fagmiljøene jobbe aktivt på tvers av skolen og søke samarbeid med 
internasjonale, nasjonale og regionale partnere. Studenter og ansatte må tilegne seg redskapene 
som er nødvendige for å samvirke med andre disipliner, ta lederroller i komplekse 
utviklingsprosesser og aktivt bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. 
 
 
AHO skal 
 

• styrke flerfaglig samarbeid og videreutvikle en kritisk, konseptuell og metodisk tilnærming i 
undervisning, forskning og innovasjon 
 

• sikre at våre kandidater er forberedt til et arbeidsliv som stiller stadig høyere krav til flerfaglig 
samarbeid og brukermedvirkning 

 

• heve kvaliteten på forskningen, utdanningen og de administrative funksjonene gjennom å 
fjerne hindringer, bygge kultur og forme tiltak for samarbeid på tvers av skolen  
 

• inngå langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte utdanningsinstitusjoner der dette vil 
styrke vår strategiske handlekraft 

 

• prioritere forsknings- og utdanningssamarbeid som bidrar til å heve kvaliteten og styrker vår 
internasjonale posisjon 
 

• styrke forbindelsen til profesjonene og arbeidslivet, og i tillegg søke samarbeid med nye 
aktører for å utfordre oss selv og vårt faglige ståsted 

 

• videreutvikle våre videre- og etterutdanninger for å bidra til systemer for livslang læring i dialog 
med aktører innen våre fagfelt og tidligere studenter 

 

• aktivt tilrettelegge for dialog og samhandling med tidligere studenter  
 
 
 
FRAMTREDENDE EKSPERTISE 

AHO skal sette agenda ved å ta en tydelig og synlig ekspertrolle for samfunnsutviklingen, for 

våre profesjoner og innen akademia. AHOs kunnskapsbidrag skal kjennetegnes av et 

uavhengig og kritisk samfunnsengasjement.  

 

AHO skal fremme arkitektur-, design- og landskapsarkitekturfagens posisjon, bidra aktivt i 
fagdebatter og forvalte rollen som en uavhengig og kritisk aktør. Vi skal, med vår ledende 
ekspertise, engasjere oss og bidra til gode veivalg for et bærekraftig, inkluderende samfunn. 
 
AHO skal 

• øke tilstedeværelsen i samfunnsdebatten i form av faglig formidling og fagkritikk 

• styrke vår formidlingskompetanse og prioritere faglig innhold gjennom en aktiv 

publikasjonskultur, en utstrakt utstillingsvirksomhet og synlig tilstedeværelse i 
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digitale kanaler. AHO skal etablere gode støttefunksjoner for å øke 

gjennomslagskraften og formidlingsevnen. 

• gjennom kritisk tenkning og formidling skal studentene være rustet til å ta en aktiv 

rolle både på skolen, gjennom prosjektene og i fag- og samfunnsdebattene. 

• øke sitt engasjement i Osloregionen for å sette relevante problemstillinger på 

dagsordenen og øke samarbeidet med lokale aktører 

• utvikle campus slik at skolen blir åpen og tilgjengelig for et bredere publikum 

• tilrettelegge for en tydelig, mer inkluderende og effektiv delingskultur internt 
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